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 موجز
 

     يف أعقاب مصادقة جلنة املالية على أهداف وافرتاضات ومبادئ اسرتداد التكاليف؛ تقدم هذه الوثيقة املفهووم النهوا ل لاروار

 التكاليف من حيث منوذج اسرتداد التكاليف ومنافعه واعتبارات تنفيذه.املالل الشامل السرتداد 

             يبتعد املفهوم عن تصنيف التكاليف ومبوادئ االسورتداد ااضوايف الوز ال  الوخ مسوت دمة يف سياسوة املناموة العاهنوة لودع

العمول كافوة يف إروار مصوادر      التكاليف متجهًا حنو منوذج اسرتداد كامل للتكلفة تناسيب تصّنف فيه تكواليف إاوا  بعموام    

 األموال مجيعًا إىل ثالث فئات تكلفة: تكاليف تشغيلية مباشعة؛ وتكاليف دع  مباشعة؛ وتكاليف دع  غري مباشعة.

 :امليزاميوة على أمها تدع  إاوا  بعموام  العمول يف     امليزامية( يعامل املوارد اخلارجة عن 1) يوفع املفهوم ثالث منافع ر يسية 

( يقع بعمليات أكثع ال معكزية وبتكامل عمليات مشاريع التنمية واملشواريع الاار وة واصوادر    2)ال كتكلفة إضافية؛  املتكاملة،

( يهدف من خوالل البسوارة والشوفافية إىل التغلوى علوى ماوعة شوعكاة املناموة واادارة واملوو ف  إىل          3)متويل أكثع تنوعًا؛ 

 معقدين وغري منصف .السياسة العاهنة وإىل تنفيذها على أمهما 

  كافوة املشواريع املمولوة مون      ميزامياتالربمام  العادي ويف  ميزاميةيف  وتكاليف الدع  املباشعة تكاليف التشغيل املباشعةسُتدرج

باتباع تابيق تناسيب. فيحسى "معدل تكاليف الدع  غوري املباشوعة" كنسوبة )مئويوة( مون التكواليف املباشوعة         امليزاميةخارج 

(. والحتساب االسرتداد، ياّبق معدل تكاليف الودع   امليزاميةعرب مصادر التمويل مجيعها )الربمام  العادي ومن خارج الكلية 

. وهكذا سيحل النموذج اجلديد حمل معدالت كلفة خدموة  امليزاميةاملشاريع املمّولة من خارج  ميزامياتغري املباشعة على كافة 

 سرتداد التكاليف.واآللية احملّسنة ال 11املشاريع الو 

  ( علوى  امليزامية)الربمام  العادي ومن خارج  11-2112 امليزاميةبناًة على تابيق أوىل لتصنيف التكاليف على بعمام  العمل و

يف املا وة. وهنواح حاجوة إىل املعوموة يف تابيوق       7املستوى اامجالل، يقدر املتوسط العام ملعدل تكاليف الدع  غري املباشعة بوو  

كاليف الدع  غري املباشعة حسى توجيه اجلمعية العامة لألم  املتحدة إىل صناديق األمو  املتحودة وبعااهوا ووكاالتهوا     معدل ت

 الذي دعا إىل األخذ انهجية بسياة متسقة شفافة توفع حوافز، اا يف ذلك من خالل معدالت اسرتداد للتكاليف متمايزة.  

 ر ة واجلدول الزمين لوضع سياسة اسرتداد تكاليف جديدة للمنامة تسوتند إىل النمووذج   تععض هذه الوثيقة املعامل املعحلية البا

 اجلديد واالتفاق عليها، ولوضع تدابري للمعحلة االمتقالية وتدابري للتنفيذ.
 

 
 

 من جلنة املالية امللتمسةالتوجيهات 
 

        ومنافعوه واعتبوارات تنفيووذه وتقودي  التوجيووه   يعجوى مون جلنووة املاليوة التعليووق علوى النمووذج اجلديوود السورتداد التكوواليف 

 يف هذا الشأن.
 

 ورةشاملمسودة 
 

  جلنة املالية:إن 

o تصادق على النموذج اجلديد على أساس االسرتداد التناسيب للتكاليف مع إمكانية عزو تكاليف الدعم؛ 

o       يف املائاة، وتشادد علاى مراعااة ا اجاة إو املروناة       7تأخذ علمًا مبعدل تكااليف الادعم  امل املرا ارة امل اد ر باا 

 يف تطري ها؛

o تطلب إو األمانة أن تعد  سياسة اسرتداد تكاليف جديدة للمنظمة للنظر فيها يف دورتها العادية امل رلة؛ 

o للتنفيذ ماع  ال ادمة خطة  العادية دورتها تصادق على معامل التنفيذ املرحلية الرارزة وتطلب إو األمانة أن ت دم يف

 إيالء اهتمام خاص للرتتيرات االنت الية.
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 م دمة -أواًل

 

حبثوخ اللجنوة املاليوة بوالتقعيع      ،2112يف دورتها العابعة واخلمسو  بعود املا وة الوز امعقودت يف مايو أيوار        -1

اا يف ذلك حتديد املسا ل املالية واادارية والتشغيلية اخلاصة  1احملّدث عن وضع إرار مالل شامل السرتداد التكاليف،

باملنامة والتاورات األخرية يف مناومة األم  املتحدة ورّحبخ بهذا التقعيع. وصادقخ اللجنة من حيث املبدأ على اهلدف 

ا ل واعتبارات التنفيذ يف دورتها املفهوم النهتلقل تاّلعخ إىل  و املبادرة وما يتعلق بها من افرتاضات ومبادئ؛املقصود من 

 .العادية املقبلة

 

وضعخ األمامة الصيغة النها ية ملفهوم اارار املالل الشامل السرتداد التكاليف من حيث  ،2112 أيار منذ مايو -2

املاليوة. ويقودم   التنفيذ، كما هل مععوضة يف هذه الوثيقة، لتناع فيها جلنة  املبادئ ومنوذج االسرتداد واملنافع واعتبارات

القس  الثامل من هذه الوثيقة حملة عامة عن سياسة املنامة العاهنة فيما يتعلق بتكاليف الدع  واملسوا ل الناشوئة عنهوا.    

وحيدد القس  الثالث النه  اجلديد السرتداد التكاليف. ويصف القس  العابع املنافع واملسا ل الز جعى تناوهلا، ويقودم  

 لتنفيذ املعحلية البار ة واجلدول الزمين.القس  اخلامس معامل ا

 

 واملسائل النا ئة عنها الدعم حملة عامة عن سياسة تكاليف -ثانيًا

 

تستند إىل مبودأ  وكامخ يف منامات األم  املتحدة خالل سبعينات القعن العشعين.  ئخ آليات دع  التكاليفأمش -3

نامات والدول األعضاة كتعبري موالل مناسوى عون    هذه املتقاس  تكاليف الدع  ب  منامات مناومة األم  املتحدة، وب  

 .الشعاكة

 

 ،أربوع موعات   خث. وقد حودّ 2111وأقعها اجمللس يف عام  1111يف عام العاهنة الدع   تكاليفسياسة  وضعخ -2

وتوعد   2.معة كل سنت  يف تقعيوع تنفيوذ الوربام    جيعي تناول التنفيذ املالية، وعن تنفيذها إىل جلنة تقاريع سنويًا وتعفع 

 .للعجوع إليها األولامللحق يف العاهنة سياسة ال

 

الضوعورية   تكواليف الودع  غوري املباشوعة    اسورتداد  يف بشأن تكواليف الودع     العاهنةاملنامة تمثل مااق سياسة ي -1

. الودع  الوتقين  دمات خلو تكاليف الودع  املباشوع   وااداري والتشغيلل للمشاريع الدع  تزويد باملتغرية املعتباة واألساسية 

 :السياسة العاهنة على مبدأي وتعتمد
 

                                                      
 .FC 154/10 الوثيقة  1

 .313-313الفقعات ، C 2015/8 PIR 2012-13والوثيقة  FC 156/6الوثيقة ، مثاًل  2

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn2
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اوجوى  املقوعرة  سواهمات  من امل أساسًاممول نامة املفرتض أن عمل ي ذي، الاسرتداد التكاليف ااضافية )أ(

من مساهمات  امليزاميةلة من خارج مشاريع املمّولام  العادي لمدع  الربويعترب تكاليف ربمام  العادي، ال

 اسرتدادها؛يتع  إضافية  ًاروعية تكاليف

، على النحو املتفق عليه ب  وكاالت األم  املتحودة  ال غري التكاليف غري املباشعة املتغريةاسرتداد مصف  )ب(

 مبدأ الشعاكة.اوجى  1112يف عام 

 

املعتمودة للودع  ااداري والتشوغيلل للمشواريع علوى       التكاليف غري املباشوعة املوتغرية   معدالت اسرتداداستندت  -6

ومون   1111يف عوام  الذي أقعه اجلها  الع اسل لربمام  األم  املتحدة اامنا ل  ة ايف امل 13البالغ األصلل  لقياسلااملعدل 

وتواصول أماموة األمو  املتحودة ومعاو  الوكواالت املت صصوة        . 3تقعيبًا مجيعها مناومة األم  املتحدةنامات مته اعتمدث  

 تفاوتات.، مع ا املعدلتابيق هذ

 

 املفّصوولةسوورتد علووى النحووو التووالل )تووعد التعوواريف  تف تكوواليف الوودع  وتصووّناوجووى السياسووة العاهنووة،  -7

 (:الثامللحق يف امل
 

خودمات الودع  الوتقين    واملشواريع  ل موو ف تكواليف   ،)موثالً  املباشوعة املوتغرية   كافوة التكواليف  حسى ُت )أ(

 مون( مباشوعة  خودمات األ واملعلوموات   تكنولوجيوا خودمات  والسفع واملعودات واامودادات   واالستشاري  و

 على املشاريع؛

عودل  ا املشاريع خدمة رسوممن خالل  4ااضافية التكاليف غري املباشعة املتغريةيف املا ة من  11ُيسرتد  )ب(

 (؛الثالثلحق حمددة )اماع امل ًا عوفتفاوتات تأخذ باالعتبار يف املا ة مع  13أساسل يبلغ 

)مثول  العاهنوة  مون سياسوة اسورتداد التكواليف      متامواً ثناة )املباشعة وغري املباشعة( مست الثابتةالتكاليف  )ج(

وريوة ومعاجعوة   التكاليف الثابتة لادارة العامة واحملاسبة املاليوة العاموة وو يفوة املووارد البشوعية احمل     

 الز تسرتد".فقط أن "التكاليف ااضافية هل مبدأ على أساس ( ؛ احلسابات والسجالت املعكزية، إخل

 

 على التأكيد 2111  ويوليو متو حزيعان يف شهعي يوميوالز امعقدت املؤمتع يف دورته السابعة والثالث ، عاد أ -1

قود  اجمللوس  كوان  الوز   امليزاميةلة من خارج سياسة االسرتداد الكامل لتكاليف الدع  ااداري والتشغيلل للمشاريع املمّو

لوة مون   املبوالغ مون األمشواة املموّ   اسورتداد  اجمللس تنفيذ تدابري لتحسو   رلى و ،2111تشعين الثامل  يف موفمرب أقعها

إىل خربة مناموة الصوحة العامليوة، وضوعخ      واستنادًا .بناة على جتعبة وكاالت األم  املتحدة األخعىبال، امليزاميةخارج 

إىل حود كوبري    تهاثنسوت االسورتداد تكواليف   التكواليف   السرتداد احملّسنة اآللية 2112و 2113ومفّذت يف عامل األمامة 

وتسورتد   املكاتوى واألمون.  مسواحات  سياسة تكاليف الدع ، وباخلصوص التكاليف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وَشغل 

 بوصفها تكاليف مباشعة متغرية. التكاليف السرتداد احملّسنة اآلليةهذه التكاليف اوجى 

                                                      
 .FC 151/8 الوثيقة  3

 وصعفها؛ وحفاها األموال واستالم النفقات؛ورصد خاط العمل وضبط  امليزاميات وإعداد تو يف املوارد البشعية؛ املشرتيات وصياغة العقود،  4

 وحسابات املشاريع؛ وتقدي  تقاريع مالية وغريها من تقاريع املشاريع.
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منووذج اسورتداد التكلفوة احلوالل     إىل درجوة أن   ناموة املالبيئة الز تعمل فيهوا  تاورت  ،يف السنوات األخرية -1

معاجلوة  كون معاجلتهوا   متز ال الو لمناموة  لالتغريات الع يسية يف البيئة التشوغيلية  و. قاباًل للتابيق للبقاةأضحى جيهد 

 :العاهنة هلضمن سياسة تكاليف الدع   يةكاف
 

الربموام  العوادي   بمقارموة   امليزاميوة  من خارجموارد للعلى األستوى املاا  واالرباة ولتكامل املنه  ال )أ(

بعموام  العمول   تنضواف إىل إاوا    ضافية الدع  ااعد تكاليف تمل  إذ(، يف املا ة 21: يف املا ة 11)اآلن 

 ؛وافق عليهامل

 كثع تنوعًا؛األ تمويلالالاار ة ومصادر املشاريع التنمية وودم  عمليات مشاريع ال معكزية  أكثععمليات  )ب(

 معقوودين أمهمووا علووى تنفيووذها وإىل العاهنووة السياسووة إىل واملووو ف  واادارة املنامووة شووعكاة ماووعة )ج(

 .منصف  وغري

 

 النهج اجلديد السرتداد التكاليف -ثالثًا

 

سوياق  يف إروار شوامل السورتداد التكواليف     ووضوع  سياسة املنامة فيما يتعلوق بتكواليف الودع     جعت معاجعة  -11

الصوادر يف   A/RES/67/226قوعار اجلمعيوة العاموة لألمو  املتحودة      ثوامل أعواله، و  قسو  ال املبينة يف ال سا لالتاورات وامل

 :عي كل أربع سنواتز جتللسياسات ال ةالشاملمعاجعة لاستجابة ل( التشديد مضاف) 2112 كامون األول ديسمرب
 

 التكواليف  السرتداد أرع اعتماد وبعااها املتحدة األم  لصناديق التنفيذية اجملالس من العامة اجلمعية تالى "

 يان   الاذ   التاوجيهي  املردأ إو استنادًا ،2112 عام يف كاماًلتنفيذًا  تنفيذها يت  أن على 2113 عام حبلول

 ياة نهجإو مو ،األساساية  امل   واملاوارد  األساساية  املاوارد  مان  ًا،تناسري ،لتكاليفل الكامل سرتداداال على

 مراعااة  ماع  ،متماايزة  التكااليف  السارتداد مبا يف ذلا  عارب معادالت     حوافز، توفر ةمتس   فافة ةبسيط

غوري األساسوية األكثوع     املسواهمات  و يوادة  األساسول  تمويول ال وذلك لزيادة، األموال وطريعة أحجام اختالف

 الوز  االسورتاتيجية  اخلاوط  موع  يتماشى اا حمددة، ألمشاةبها واألكثع معومة واألقل ختصيصًا  لتنبؤقابلية ل

  "ربام الو لصناديقاخلاصة بكل من هذه ا الع اسية األجهزة عتمدهات
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 املرادئ 3-0

 

الوز تتبناهوا املناموة     العاهنوة الودع    تكواليف جوبهوخ فيموا يتعلوق بسياسوة     الوز   املسوا ل  باحلسوبان  ًاأخذ -11

املبادئ التالية على اارار املالل الشامل السرتداد التكاليف صيغ ، لألم  املتحدة والتوجيهات املقدمة من اجلمعية العامة

 العابعة واخلمس  بعد املا ة:جلنة املالية يف دورتها صادقخ عليها الز 
 

 امليزاميوة مون خوارج   ، من موارد الربمام  العادي واملوارد تناسبيًا ،السرتداد الكامل للتكاليفاف اهداست )أ(

 ؛متكاملة ميزاميةيف 

أعمال  ، ودع  العالقة ب  ؤاكفاست دامًا است دام املوارد بواليتها، إاا  دع  وتعزيز قدرة املنامة على  )ب(

 يارية وأعماهلا اامنا ية؛نامة املعامل

 املسوتوى  علوى  األمشاة وتعزيز القعارات اختاذ على تساعد لزا الالمعكزية سياساتمع  املواةمة قيقحت )ج(

 ؛القاعي

 ؛والتشغيلية املالية ت الناحي من معقولبشكل  واملساةلة واامصاف الشفافيةتقّصد البسارة وتوفري  )د(

 مناوموة  يف الع اسوية  واألجهوزة  املاحنوة  واجلهوات  األعضاة الدول قبلهات الز القا مة املمارسات اعتماد )هو(

 الفعيدة. واليتها تنفيذاملنامة ل تبذهلا الز اجلهود دع اا ي املتحدة األم 

 

والتشوغيلية للمناموة   ومسوتويات املووارد واجلواموى املاليوة     ات أرع السياسهو أن لمعاجعة لاالفرتاض األساسل  -12

 .ثابتة مسبيًاتال 

 

 عزو تكاليف الدعمالنموذج اجلديد: اسرتداد تكاليف تناسيب مع إمكانية  3-4

 

 سياسوة  يف مسوت دمة   الوخ  ال الوز  ااضوايف  االسورتداد  ومبادئ التكاليف تصنيف عنالنموذج اجلديد  يبتعد -13

 أعاله.القس  الثامل كما هو موضح يف  التكاليف لدع  احلالية املنامة

 

 تععيف فئات التكاليف

 

 تكواليف  فيوه  تصونف  تناسويب  للتكلفة كامل اسرتدادمنوذج إىل اارار املالل الشامل السرتداد التكاليف يستند  -12

 :تكلفة فئات ثالث إىل مجيعًا األموال مصادر إرار يف كافة العمل بعمام  إاا 
 

علق ادخالت حمددة )باستثناة تكواليف  تتكاليف تشغيلية مباشعة تأية هل : وتكاليف تشغيلية مباشعة )أ(

 املشوواريع ميزاميوات ل ّكالتكواليف الوز تشوو   ، مووثاًل،مووا. هوذه ااوا  مشوا    مالوبووة ( ةالودع  املباشوع  

 ،املعودات والعقوود  والسوفع  وواالستشواري   الوذي تقدموه املناموة     الدع  التقين)تكلفة مو فل املشاريع و

 .(وما إىل ذلك
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إىل دعو  تووفري مودخالت     تعوزى هل تكاليف تلوك اخلودمات الوز ميكون أن     و: تكاليف الدع  املباشعة (ب)

دارة إخودمات   ،مجلوة أموور  من ب   ،هذه التكاليفوتشمل كتكاليف تشغيل مباشعة.  خكتسباحمددة 

 دع علوق هوذه التكواليف بالو    املوارد البشعية والتمويل وتكنولوجيا املعلومات واألمن والعصد والتقيوي . وتت 

 .ددةاحملدخالت امللتقدي  توفريه  املنامةالذي يتع  على 

مباشوعة  رباهوا  لكون ال ميكون   والتكاليف الز تدع  تنفيذ األمشواة،  وهل : اشعةتكاليف الدع  غري املب (ج)

 .(شعافواااحلوكمة، ، ولتنفيذيةا والتوجيه التنفيذي واادارةة، السياسك) ذه األمشاةه بتنفيذ

 

)الربموام    مجيعوا  مصوادر التمويول  ضومن إروار   التكواليف  )أ( يأخذ باالعتبار كافة  النموذج اجلديدهكذا، فإن  -11

عتورب  ة، ولوذا ال ي تغريالثابتة والتكاليف املو لتكاليف ب  اعن التمييز يبتعد ب( )(؛ امليزاميةمن خارج املوارد كما العادي 

 .السرتداد الكامل للتكاليف(متجهًا إىل ا الشعاكةعن مبدأ يبتعد ج( )؛ إضافيةموارد  امليزاميةمن خارج املوارد 

 

)التكواليف   املباشعة التكاليفموع  من  ًا يتضمنهيكل تكلفة مبسايست دم النموذج اجلديد  ة القول إنصالخ -16

ميكون أن تكوون تكواليف الودع      و. غوري املباشوعة  التكواليف  (، وموع واحد من ةالتشغيلية املباشعة وتكاليف الدع  املباشع

 .أو غري مباشعة ةمباشع

 

 واسرتداد تكاليف الدع احتساب 

 

معودالت  حمل اموعة اجلديد  حتساباالحل لي العاهنةباملقارمة مع السياسة  الدع  ساب تكاليفتحسيتغري ا -17

 .التكاليف السرتداد احملّسنة اآلليةالسرتدادات اوجى وا العاهنة املشاريع خدمة كلفة
 

اوجوى   امليزاميوة يف تدرج تكلفة ث  للاجلديد التصنيف من خالل تابيق  ةتكاليف الدع  املباشعستحدد  )أ(

ب  مصادر التمويل. تناسيب تابيق باتباع  امليزاميةلة من خارج الربمام  العادي ويف مجيع املشاريع املمّو

إىل  ،املشاريع كتكاليف مباشعة ميزامياتمن واسرتداده  امليزاميةإدراجه يف النتيجة ما سيتع  حدد ستو

 .جامى التكاليف التشغيلية املباشعة
 

التكاليف التشغيلية تكاليف الدع  غري املباشعة كنسبة )مئوية( من اموع التكاليف املباشعة )سُتحتسى  )ب(

(، امليزاميوة  خوارج مون  )الربموام  العوادي و   امجيع( عرب مصادر التمويل تكاليف الدع  املباشعةواملباشعة 

 امليزاميوة خوارج  من لمساهمات لفية ستند إىل حتديد التكاليف ااضالذي ياحاليًا نموذج القا   البداًل من 

تكاليف الدع  غري املباشعة كنسوبة )مئويوة( مون التكواليف     معدل حتسى يالربمام  العادي. وساوجى 

 لغوعض بوق  ّاي( وامليزاميوة خوارج  مون  )الربموام  العوادي و   امجيعو عورب مصوادر التمويول    الكليوة   املباشعة

   .امليزاميةاامجالية للمشاريع املمولة من خارج  يزامياتكنسبة مئوية على مجيع املاالسرتداد 
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 امليزاميوة مستوى املوارد امُلدرجة يف بعمام  العمول و  علىلتصنيف التكاليف املذكور أعاله  لبناة على تابيق أول -11

تكاليف اسرتداد املتوسط العام ملعدل يقدر  املستوى اامجالل،( على امليزاميةخارج من )الربمام  العادي و 2112-2111

مجيعهوا مون مصوادر األمووال     تصنيف النفقات املقودرة  وقد اشتق هذا املعدل عن رعيق . يف املا ة 7الدع  غري املباشعة بو 

 .1 النتيجة يف اجلدولتاهع تكلفة ر يسية، وكافة إىل ثالث فئات 

 

 : اسرتداد التكاليف التناسيب0 اجلدول

 11-2112تكلفة منامة األغذية والزراعة للفرتة  موع التكلفة

  مجيع مصادر األموال )مليون دوالر أمعيكل(

 2,283 تكاليف الدع  والتكاليف التشغيلية املباشعة )أ(

 159 تكاليف الدع  غري املباشعة )ب(

 2,442 ( امليزاميةمن خارج  1 237بعمام  عادي +  1 111)اجملموع الكلل  )ج(

 7% )ب أ( املباشعة غري الدع  تكاليف التناسيب املقّدر السرتداد املعدل )د(

 

 كلفوة اخلاصوة ل  11و املعودالت الوو    ةحمل املعدالت القياسوية الثالثو   املباشعة غري الدع  تكاليفمعدل حل يس -11

ضوعوريًا اوجوى   اصوة  املعودالت اخل معاو   ولون يكوون   (. الثالثلحق ماع املأ)اوجى السياسة احلالية  املشاريع خدمة

 الودع   تكاليفمعدل ملا سيمكن اسرتداده من خالل سيكون معاداًل  هثلالتكاليف الذي مت "خص ذلك أن "النه  اجلديد، 

علوى  لوة  ( احملّمومن خالل التكاليف املباشعة )تكاليف الدع  املباشعة والتكاليف التشغيلية املباشعة ةالقياسي املباشعة غري

يف املا وة، وذلوك يتماشوى موع      7املقودر بوو    املباشوعة  غوري  الودع   تكاليفمعدل حول االلتقاة إىل ذلك املشعوع. وسيؤدي 

 إفسوا  اوال  الز يعتمدها العديد من صناديق األم  املتحدة وبعااها موع  معدالت تكاليف الدع  غري املباشعة السا دة 

 وصوندوق  واليوميسويف  اامنوا ل  املتحودة  األمو   عمام ب ويعتمد كل من؛ يف املا ة 7بعمام  األغذية العاملليعتمد للمعومة )

للمسواهمات  يف املا وة   1ويف املا ة للمسواهمات األساسوية    7مسبة  5املعأة لشؤون املتحدة األم  وهيئة للسكان املتحدة األم 

 (.غري األساسية

 

 امليزاميةعلى بعمام  العمل واجلديد التكلفة تابيق تصنيف 

 

، قبول  2111-2112للفورتة   امليزاميوة على بعمام  العمل ولتكلفة لتابيق هذا التصنيف اجلديد  1 الشكليب   -21

منوذج اسرتداد التكلفة احلالل يسرتد مون املشواريع املمولوة    ألن عرب مجيع مصادر التمويل،. ماعًا  يةتابيق مبدأ التناسب

مسوبة عاليوة   متّول تغرية وال شلة من التكاليف الثابتة، من التكاليف غري املباشعة امليف املا ة  11فقط  امليزاميةمن خارج 

عن رعيق الربمام  العادي مقارمة بالتمويل مون خوارج    عمومًاتكاليف الدع  املباشعة وتكاليف الدع  غري املباشعة جدًا من 

   .1 يف الشكليتب  ، كما امليزامية

                                                      
 .UNW/2013/11)ب(من الوثيقة  1)أ(و1و 2ات الفقع  5
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 ،15-2014للفاارتة  امليزانيااةبرنااامج العماال و  تكاااليف : تطريااا التصاانيف اجلديااد للتكاااليف علااى   0 الشااكل

 قرل التناسرية

 دوالر أمعيكل مليار 2.2 

 
 

عوزو  يف  يةالتناسوب االسرتداد الكامل للتكاليف بالرتافق مع مبدأ بتابيق  االختاللهذا يصحح التصنيف اجلديد  -21

 ، مودفوعاً التمويول كليهموا   لودفقل الدع  تناسبيًا  النموذج اجلديد تكاليفة، إذ يعزو وغري املباشع ةتكاليف الدع  املباشع

 .2بو ن التكاليف التشغيلية املباشعة كما هو مب  يف الشكل 

 

 : جدول توضيحي لنهج عزو التكاليف التناسيب4 الشكل

 

 من خارج امليزامية الربمام  العادي

تكوواليف الوودع   

 املباشعة

إمجالل تكواليف الودع    

 Xاملباشعة 

التشووغيلية املباشووعة التكوواليف 

إمجالل تكواليف الودع     من الربمام  العادي

 Xاملباشعة 

التكاليف التشوغيلية املباشوعة   

 امليزاميةمن خارج 

إمجووالل التكوواليف التشووغيلية 

 املباشعة  

إمجالل التكواليف التشوغيلية   

 املباشعة

تكوواليف الوودع   

 غري املباشعة

إمجالل تكواليف الودع    

 X غري املباشعة

التكوواليف التشووغيلية املباشووعة 

إمجالل تكواليف الودع     من الربمام  العادي

 X غري املباشعة

التكاليف التشوغيلية املباشوعة   

 امليزاميةمن خارج 

إمجووالل التكوواليف التشووغيلية 

 املباشعة

إمجالل التكواليف التشوغيلية   

 املباشعة

 

بو  مصوادر    ةوغوري املباشوع   ةتكاليف الدع  املباشعتو يع الدافع لالعنصع  التكاليف التشغيلية املباشعةمتثل  الذ -22

تكوون  ، 2111-2112للفورتة   امليزاميةعلى بعمام  العمل وق تصنيف التكلفة اجلديد التمويل. على سبيل املثال، إذا رّب

 61 حوالل امليزاميةج التمويل من خارحصة يف املا ة و 31حوالل  املباشعة التشغيلية التكاليفمن  حصة الربمام  العادي

الودع   مون إمجوالل تكواليف    يف املا وة   61حووالل  متّول ينبغل أن  امليزاميةمن خارج . وهذا يدل على أن املوارد يف املا ة
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 تكاليف الدع  غري املباشعة تكاليف الدع  املباشعة التكاليف التشغيلية املباشعة

 من خارج امليزامية

 الربمام  العادي
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ن املشواريع  تسورتد مو  واملبوالغ الوز س   ااشوارية ستقدم الصيغة أعاله العناصع  ا. ولذتكاليف الدع  غري املباشعةواملباشعة 

الربموام  العوادي   مووارد  ب   يةضمان التناسبل تكاليف دع  غري مباشعةودع  مباشعة تكاليف ك امليزاميةلة من خارج املمّو

 .امليزاميةمن خارج واملوارد 

 

تكواليف  عوزو  كموا اآلن. موا سويتغري هوو      هاالاعيقة مفسو بتكاليف الدع  املباشع  ميزاميةستعّد خالصة القول،  -23

احلصة على أساس ( امليزاميةمن خارج التمويل )الربمام  العادي ومن مصدري ستوى اامجالل لكل الدع  املباشع على امل

 ةاملباشوع غوري  تكاليف الدع   ميزاميةوباملثل، ستعّد ملباشعة. ا لتكاليف التشغيليةمن اتمويل ال يمصدرمن  لكٍلالتناسبية 

تناسوبية مون   الته حلصو ، لكنها ستعزى لكٍل من مصدري التمويل تبعًا امليزاميةبعمام  العمل ويف  العاهنةللممارسات تبعًا 

مون خوارج   إىل موارد الربموام  العوادي واملووارد    الدع  هذه تناسبيًا تكاليف ومن ث  ستعزى املباشعة.  يةتكاليف التشغيلال

إعوادة  علوى  اسورتداد التكواليف    يف يةالتناسوب  هساعد هوذ تسو. امليزاميةلة من خارج املشاريع املمّومن لالسرتداد  امليزامية

  غري متناسى من تكاليف الدع .مستوًى تمويل ال يمصدرال يتحمل أي من يث يف املنامة حبتوا ن هيكل التمويل 

 

لوة مون   فيما يتعلق باملشاريع املمّوأما . امليزاميةمن خارج موارد الربمام  العادي واملوارد  ميزاميةلن يتغري إعداد  -22

التكواليف التشوغيلية املباشوعة مون     مباشوعة: تتوألف فئوة     وحتّملفئز التكاليف املباشعة  ميزاميةستعد ، امليزاميةخارج 

 تكواليف مون   تتوألف تكاليف الودع  املباشوعة ف  فئة أما يف املمارسة العملية؛  فعاًلالتكاليف الز تدخل عمومًا يف موا متها 

  باعيقة متماسكة ومتسقة.نامة املمشاريع  ميزاميةيف ال تدرج حاليًا 

 

اليف، سورتداد التكو  اجلديود ال نمووذج  األهمية يف  ول ال  حاس إعدادًا حعيصًا املشاريع  ميزامياتسيكون إعداد  -21

املشواريع فيموا يتعلوق     ميزاميوة اعوداد  مبادئ توجيهية واضوحة  وسيلزم توفري . مجيعها لتقا  التكاليف املباشعةوذلك ال

تنميوة قودرات   كموا سويتالى األموع    ضمان الشفافية واامصاف، ل ة،دع  املباشعبالتكاليف املباشعة، وخصوصًا تكاليف ال

 صياغة املشاريع واملوافقة عليها.أثناة والدع ،  تدريىتنفيذ، من خالل الال

 

 الترعات السياساتية –را رة ا اجة إو املرونة يف تطريا معدالت تكاليف الدعم  مل امل 3-3

 

 

 املتحدة لألم  العامة اجلمعية توجيه حسى املباشعة غري الدع  تكاليفمعدل  تابيق يف املعومة إىل حاجة هناح -26

 يف اوا  حووافز،  تووفع  شوفافة  متسوقة  بسياة انهجية األخذ إىل دعا الذي ووكاالتها وبعااها املتحدة األم  صناديقإىل 

 .متمايزة للتكاليف اسرتدادمعدالت  خالل من ذلك

 

مسواهمات  يف املا ة للصفع معدل خاصة مثل اعتبار معدالت  الدع  تكاليف بشأن للمنامة احلالية سياسةال تبيح -27

عأمساليوة  النفقوات  يف المسواهمات  للاملوؤمتعات واملشواورات أو   يف تكاليف سفع املشارك  من البلودان الناميوة   الز تغال 

 .ألماكن العملة االستثنا ي
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للتعوديالت  نسوبة  بال خصوصًاالتكيف مع التغريات يف االفرتاضات، تمك  عومة لال بد من املعالوة على ذلك،  -21

 .امليزاميةخارج من عدم إمكامية التنبؤ باملساهمات لماعًا املتغرية  عملياتالستويات للتوافق مع م مكنةامل

 

 ،البيئة العاملية، متالبات حموددة لتحميول التكواليف املباشوعة وغوري املباشوعة      بعض الشعكاة، مثل معفق لدى  -21

 .وسيجعي املزيد من حتليل هذه املتالبات

 

 املنافع واملسائل اليت عوجلت -رابعًا

 

باشوعة  املتشوغيلية  التكواليف  فئوات ال اسوت دام  ب ناسويب تر يسوية لنمووذج اسورتداد تكلفوة     منوافع  هناح ثالث  -31

 ن النموذج اجلديد:إ. خالصة القول ةتكاليف الدع  غري املباشعو ةالدع  املباشعوتكاليف 
 

املتكاملوة، ال كتكواليف    امليزاميةعلى أمها تدع  إاا  بعمام  العمل يف  امليزاميةيعامل املوارد من خارج  )أ(

 التمويل مصدري من أي يتحمل ال حبيث املنامة يف التمويل هيكل توا ن إضافية، ما يساعد على إعادة

 الدع ؛ تكاليف من متناسى غري مستوًى

 أكثوع  متويول  واصوادر  الاار وة  واملشاريع التنمية مشاريع عمليات وبتكامل معكزية ال أكثع بعمليات يقع )ب(

  تنوعًا؛

 السياسوة  إىل واملو ف  واادارة املنامة شعكاة البسارة والشفافية إىل التغلى على ماعة خالليهدف من  )ج(

منصف ، وإىل االلتقاة مع صناديق وبعام  ووكواالت األمو     وغري معقدين أمهما على تنفيذها وإىل احلالية

 املشاريع مشرتكة. خلدمة معدل رسوم املتحدة حول

 

تناسويب  السورتداد التكلفوة ال   الشامل املالل اارارمنوذج معاجلة درجة ل تقييمًا العابعلحق اجلدول يف امليععض  -31

 .FC 154/10الز ذكعت يف الوثيقة منوذج اسرتداد التكلفة احلالل، ومعاجعة خالل ت حدداملسا ل الز 

 

 معامل التنفيذ املرحلية الرارزة واجلدول الزمين -خامسًا
 

سرتداد التكاليف وجودول  لوضع وتبين وتنفيذ سياسة جديدة للمنامة ال البار ة املعحلية عاملامل 2يب  اجلدول  -32

 :إعداد خاة تفصيلية للتنفيذ العناصع التاليةوسيتضمن  لذلك. مين 
 

 تكاليف الدع  املباشعة.التكاليف املباشعة للمشاريع، وخاصة  ميزاميةخاورًا توجيهية واضحة اعداد  )أ(

 مساعدة.القيام حبملة اتصاالت داخلية، مدعومة بأدوات اتصال وتعل  إلكرتومل ومكتى  )ب(

 ارالع الشعكاة يف املوارد اخلارجية والتواصل معه  بشأن تدابري املعحلة االمتقالية والتنفيذ. )ج(

إجعاة تقيي  يف املعاحل األوىل مون التنفيوذ ملودى اسوتيعاب وتنفيوذ الونه  اجلديود وحتديود ااجوعاةات           )د(

 التصحيحية.
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 الزمين واجلدول الرارزة املرحلية التنفيذ معامل: 4 اجلدول

 الوضع الرارزة املرحلية املعامل التواريخ

 -أ ساااطب/   

ديسااامرب/وانون 

 4103األول 

 األحباث 

 إجعاة أحباث على التاريخ والتاورات األخرية ورعا ق العمل الداخلية -1

 استععاض لتاريخ اسرتداد التكاليف يف املنامة  -2

 الثاملالتشاور مع اللجنة املالية يف موفمرب تشعين  -3

 أوملت

يناير/وااااااانون 

 -األول 

 4102مايو/أيار 

 املفهوم

 إجعاة مشاورات داخلية -1

 وضع مبادئ ومفهوم اارار املالل الشامل -2

 .أيار مايو بأحدث املعلومات يف علمًا املالية جلنة إحارة -3

 أوملت

  –يونيو/حزيران

نوفمرب/تشااارين 

 4102الثاني 

 وضع النهج

 الشامل املالل اارار ومنوذج للمبادئ النها ية الصيغة وضع -1

 حتديد اعتبارات ورعا ق التنفيذ -2

 عليه: جلنة املالية يف موفمرب تشعين الثامل واملوافقة التشاور بشأن النه  اجلديد -3

 قيد التنفيذ

نوفمرب/تشااارين 

 - 4102الثاااني 

ماااااااارس/ ذار 

4102 

 صيا ة سياسة جديدة لتكاليف الدعم و خطة التنفيذ 

 وضع السياسة  -1

 إعداد خاة التنفيذ، اا يف ذلك الرتتيبات االمتقالية -2

 عليها: جلنة املالية واجمللس التشاور بشأن السياسة اجلديدة واملوافقة -3

 خطوات م رلة

 – نيساان /أبريل

ديسااامرب/وانون 

 4102األول 

 التنفيذ

 وإاا  خاة التنفيذ استكمال -1

  تنفيذ السياسة اجلديدة والرتتيبات االمتقالية على معاحل -2

 خطوات م رلة
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 سياسة املنظمة ا الية بشأن تكاليف الدعم –امللحا األول 

 

يتمثل مااق سياسة املنامة احلالية بشأن تكاليف الدع  يف اسرتداد مجيع تكاليف الدع  غري املباشوعة املوتغرية    -1

واملعتباة باملشاريع املمّولة من املساهمات الاوعية. وتعوعف هوذه يف الغالوى علوى أمهوا اخلودمات ااداريوة والتشوغيلية         

الضعورية واألساسية ألي مشعوع توافق املنامة على تنفيذه ولكنها حبك  ربيعتها ال ميكن حتميلها مباشعة على املشوعوع  

 ذاته.

 

مون دليول ااجوعاةات     211امة تكاليف الدع  غري املباشعة املوتغرية يف القسو    بشكل أكثع حتديدًا، عّعفخ املن -2

 اادارية على النحو التالل:

 

 قد تتضمن اخلدمات اادارية البنود التالية: 
 

 وتقدي  اخلدمات هل ؛املشاريع وتزويده  باملعلومات  مو فلتعي   )أ(

 الزماالت؛ خدمة )ب(

 واملعدات وصياغة العقود؛ اامداداتشعاة  )ج(

 وضبط مفقات املشاريع؛ يزامياتامل إعداد )د(

واالحتفا  بها واامفاق منها، ومسك حسابات املشعوع، وإعداد التقاريع املاليوة، ومعاجعوة    األموالتلقل  )هو(

 واخلارجية وما إىل ذلك؛ الداخليةاحلسابات 

 .األمنرصد  )و(

 

 البنود التالية:قد تتضمن اخلدمات التشغيلية  
 

 وتقدميها إىل اجلهات املاحنة؛ املقرتحاتجتميع  )أ(

 وخاط التشغيل مع اهليئات العاعية للمشعوع واحلكومات املستفيدة؛ االتفاقاتالتفاوض بشأن  )ب(

 والتوصية به ؛ املؤهل حتديد املو ف   )ج(

 إصدار التوجيهات وااشعاف على تنفيذ املشاريع؛ )د(

 ورصدها وتنقيحها؛ يزامياتخاط العمل واملإعداد  )هو(

 عن املشاريع؛ دوريةتقدي  تقاريع  )و(

 تسك  الزماالت وصياغة اخلاط الدراسية؛ ) (

 للمعدات وااعداد التقين للعقود؛ التقيناالختيار  ) (

 

 للمشاريع.املتغرية يالحظ أن هذه التكاليف تقع ضمن تععيف تكاليف الدع  غري املباشعة  -3
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 موجز

 اجلدول ألف: مصفوفة األنشطة حسب مصدر التمويل ونوعه

األنشطة املعيارية وأنشطة الربنامج العاد   مساعدات الطوارئ  املساعدات الت نية مصدر التمويل

 األخرى

مسااااهمات اجلهاااات  التمويل ال طر 

 املاحنة

مساااااهمات اجلهااااات  

 املاحنة

األنشااااطة املعياريااااة 

للربنااااامج العاااااد   

مبااا يف ذلاا  للمنظمااة 

 هيئاتها

األنشاااطة املمولاااة  

 متوياًل مشرتوا

يف املا ة  13حد أقصى    امليزاميةخارج 

)اماوووع الووونه أدمووواه  

لالروووووووالع علوووووووى 

 االستثناةات(

يف املا ة  13حد أقصى 

)اماوووع الووونه أدمووواه 

لالروووووووالع علوووووووى 

 االستثناةات(

يف املا ة  13حد أقصى  املا ة يف 11حد أقصى 

)اماوووع الووونه أدمووواه 

لالروووووووالع علوووووووى 

 االستثناةات(

حسوووووى موووووذكعة 

 التفاه 

بعمام  التعاون التقين والربمام  اخلاص بواألمن   الربمام  العادي

 يف املا ة 7الغذا ل: احلد األقصى 

 بعمووام  التعوواون الووتقين 

 يف املا ة 7احلد األقصى 

الربموووووام  العوووووادي  

 للمنامة  

الربموووام  العوووادي  

 للمنامة

  
 تسعي املالحاات التالية على كل فئة من فئات الربام  احملددة يف اجلدول ألف أعاله -2
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 امليزانيةالربامج من خارج 

 مشاركة احلكومات يف التكاليف –املساعدات التقنية 

 

اوا يف ذلوك تلوك الوز     تعّعف على أمها مشاريع املساعدة التقنية يف امليدان الز متوهلا حكومة البلد املتلقول،   -1

 متّول من خالل قعوض من مؤسسات التمويل الدولية.

 

 من حيث املبودأ، ينبغول أن تسودد هوذه املشواريع تكواليف الودع  غوري املباشوعة املوتغرية املعتباوة باملشوعوع.             -6

ها يف  وعوف خاصوة   يف املا ة( وإن كان ميكون ختفيضو   13وال ينبغل أن تتجاو  املعدالت املوحدة املعدل األقصى )حاليا 

 حيثما كان ذلك مال مًا:
 

مسى عالية من العقود والتوريدات واملعدات تستلزم حدًا أدموى مون تكواليف الودع  ااداري والتنفيوذي       )أ(

 من دليل ااجعاةات اادارية(؛ 211)تال تابق األحكام احلالية للقس  

 التنفيذ الورين الكامل أو اجلز ل؛ (ب)

 املشعوع بوصفها تكاليف مباشعة للمشعوع؛ ميزامية  املشعوع يف إدراج تكاليف دع (ج)

 لتقاس  التكاليف أو الدع  التكميلل؛  تعتيبات (د)

 مشاريع كبرية على حنو استثنا ل عندما تنابق وفورات احلج  الكبري، (هو)
 

 مساهمات اجلهات املاحنة –املساعدات التقنية 
 
تععف على أمها مشاريع املساعدة التقنية يف امليدان الز ميوهلا رعف ثالث غوري مناموة األغذيوة والزراعوة أو      -7

 حكومة البلد املستفيد. 

 

من حيث املبدأ، ينبغل أن تسدد هذه املشواريع تكواليف الودع  غوري املباشوعة املوتغرية املعتباوة باملشوعوع. وال          -1

يف املا ة( وإن كان ميكن ختفيضها يف  عوف خاصة حيثما  13ينبغل أن تتجاو  املعدالت املوحدة املعدل األقصى )حاليا 

 كان ذلك مال مًا:
 

ة احلكومية الدولية للمنامات التابعة ملناومة األمو  املتحودة )اوا يف ذلوك     تضعها األجهز الزاملعدالت  )أ(

 مؤسسات التمويل الدولية(؛  

مسى عالية من العقود والتوريدات واملعدات تستلزم حدًا أدموى مون تكواليف الودع  ااداري والتنفيوذي       )ب(

 من دليل ااجعاةات اادارية(؛ 211احلالية للقس   األحكام)تال تابق 

 يف املا ة؛ 12تكاليف املو ف  الفني  املعاوم  على أساس معدل ثابخ قدره   ُتحصل )ج(

 املشعوع بوصفها تكاليف مباشعة للمشعوع؛ ميزاميةدع  املشعوع يف  تكاليفإدراج  )د(

 .مشاريع كبرية على حنو استثنا ل عندما تنابق وفورات احلج  الكبري )هو(
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 مساعدات الاوارئ

 

مساعدات الاوارئ الز تقدمها املنامة على أمها احلالة الز تكون فيها االستجابة اخلارجية العاجلوة  تعّعف  -1

واالستثنا ية ال مة يف القااع الزراعل للتصدي ألثع كوارث معينوة، ربيعيوة أو مون صونع اامسوان. وإذا صوّنف مشوعوع        

هذا األساس من الناحية التشوغيلية. وعموموًا، ليسوخ     باعتباره حالة روارئ، يتبع الالى "املسار السعيع" ويعامل على

 إجعاةات "الوقاية" و "التأهى" ضمن املعنى املقصود من "الاوارئ" فيما يتعلق باألغعاض التشغيلية للمشاريع.

 

يف املا ة. وتتحدد معدالت مساعدات الاووارئ علوى أسواس     11املعدل األقصى ملشاريع مساعدات الاوارئ هو  -11

على حدة السرتداد كامل تكاليف الدع  غري املباشعة املتغرية املرتتبة على املشعوع. وعندما تقوم شعبة عمليوات  كل حالة 

الاوارئ وإعادة التأهيل بتنفيذ مشاريع املساعدات التقنية بسبى  عوف خاصوة، ينبغول أن تابوق معودالت االسورتداد      

 مقابل املساعدة التقنية. 

 

   العادياألمشاة املعيارية للربمام

 

تععف على أمها مساهمات روعية تدع  بصورة مباشعة تنفيذ أمشاة الربمام  العادي. وعلى العموم، تكون هذه  -11

 األمشاة ذات رابع معياري وتنّفذ يف املقع الع يسل أو يف املكاتى ااقليمية عوضًا عن تنفيذها يف امليدان مباشعة.

 

 يف املا ة. 13ام  يبلغ يابق معدل موّحد لتكاليف دع  الرب -12

 

 ميكن خفض هذه املعدالت لتعكس تأثري  عوف خاصة معينة: -13
 

من رسوم تكاليف الدع  غري املباشعة املساهمات املقدمة لتغاية تكاليف سفع املشارك  من البلودان    ُتعفى )أ(

 النامية للمشاركة يف مؤمتعات ومشاورات ُتعقد بشأن مسا ل تقع ضمن والية املنامة؛ 

تغايوة التكواليف   أموال اجلهات العاعية دعمًا ملناسبات تعمل إىل  يادة الوعل و أو الرتوي  يف   ُتست دم )ب(

 املباشعة احملدَّدة هلذه األمشاة، وبناة عليه ال ختضع لتكاليف خدمة املشاريع؛

تعفى املساهمات املقدمة للمنامة لتجديد وحتس  أماكن العمل يف املنامة )سواة يف املقوع الع يسول أو يف    )ج(

 ع؛  املكاتى ااقليمية وااقليمية الفععية( من رسوم تكاليف خدمة املشاري

 يف املا ة؛ 12تكاليف املو ف  الفني  املعاوم  على أساس معدل ثابخ قدره   ُتحصل )د(

ختضع حسابات صناديق األمامة الاويلة األجل )مثل اهليئوات املنشوأة حتوخ رعايوة املناموة( لتقوديع        )هو(

، وجيعي حتميلها املستوى الفعلل لتكاليف الدع  املتغرية غري املباشعة، على أساس كل حالة على حدة

 بناًة على ذلك.
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 أمشاة التمويل املشرتح

 

تغال هذه الرتتيبات أمشاة تشكل جزةًا من الربمام  العادي وتكون عادة ذات روابع معيواري. وتعوعف علوى      -12

أمها تعتيبات شعاكة ب  املنامة ومنامات حكومية دولية أخعى، اا فيها، على وجوه اخلصووص، مناموات مناوموة     

 املتحدة. األم 

 

يعرتف بالاابع اخلاص لرتتيبات الشعاكة هذه وحتول إىل اتفاقات لتقاس  التكاليف املباشعة على حنوو يوتالةم    -11

مع مساهمة النشا  املشرتح يف األهداف االسرتاتيجية للمنامة. وبصورة عامة، تقووم املناموة املضويفة بتمويول التكواليف      

عرتاف بهذه احلقيقة ينبغل أن يوضَّح يف مذكعة التفاه  وما يتصول بهوا مون معوادالت     غري املباشعة املتغرية، وإن كان اال

  لتقاس  التكاليف.

 

جتدر ااشارة إىل أن االتفاق املعقود ب  املنامة ومعفق البيئة العاملية يتوخى معداًل مقاوعًا لعد التكواليف قودره    -16

الدع  وااشعاف. وما  ال هذا الرتتيى خيضع للتقيوي  مون جاموى     يف املا ة للمشاريع الكاملة احلج  مقابل تكاليف 11

املنامة. وقد ُمنحخ مشاريع اجملموعة باة من معفق تنمية وإعداد املشاريع املمولة من معفق البيئة العاملية، والز دخلخ 

ة الكاملوة لتكواليف الودع     يف املا ة وهو معدل يبدو كافيًا لتحقيق التغايو  6حيز التنفيذ، معدل خدمة دع  مشاريع قدره 

 غري املباشعة املتغرية.

 

 الربنامج العاد 
 

 الربمام  اخلاص لألمن الغذا ل -بعمام  التعاون التقين

 

من حيث املبدأ، ينبغل أن تسدد املساعدات التقنية املمولة من الربمام  العادي )اا يف ذلك حاالت الاووارئ(   -17

املتغرية الز تكبدتها "الوحدات التشغيلية" أو ما يعادهلا املعتباوة باملشوعوع )أي لل ودمات    تكاليف الدع  غري املباشعة 

 يف املا ة(. 7 التشغيلية(. وينبغل أن يستند ذلك إىل معدل )حاليًا
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 سياسة املنظمة ا الية لتكاليف الدعمتعريف التكاليف املستخدمة يف  - لحا الثانيامل
 

وساااائل االسااارتداد يف   امل دمة اخلدمات عن أمثلة التعاريف التكاليف حماسرة يف املصطلح

 املنظمة 
  

 تعوزى  أن ميكون  الوز  التكاليف التكاليف املباشعة

 .مات  أو منت  إىل مباشعة

 عمل وأماكن واملعدات، املشاريع، مو فو

 أخوعى  مودخالت  وأيوة  والسوفع  املشاريع

 الوواردة  واألهوداف  النتا   لتحقيق ال مة

 .احملددة املشاريع أو األمشاة يف

 اسووووورتدادها ميكووووون

 املووووارد مووون بالكامووول

 خووووارج موووون املمولووووة

 مباشوعة  ُتودرج  .امليزامية

 املشعوع. ميزامية يف

  

التكوواليف 

غووووووووري 

 املباشعة

التكاليف غوري  

املباشوووووووووعة 

 املتغرية

 عدة بإمتاج تعتبط الز التكاليف

 إىل عزوهوا  ميكن ال ولكن موات ،

تتفواوت   والوز  الفعدية، النوات 

 احلجو   موع  مباشوع  غوري  بشكل

 .امُلنت 

 ااداريو   املوو ف   من املقدمة اخلدمات

 مشواريع  أو ألمشاة الداعم  والتنفيذي 

كول    حتديودها  ميكون  ال والوز  حموددة، 

 .على حدة

 خدمووة تكوواليف فووعض

املشاريع كنسوبة مئويوة   

 .الفعلية من النفقات

 التكووووووواليف  

الثابتوووة غوووري 

 املباشعة

 عزوهوا  ميكون  ال الوز  التكاليف

 واحوود مووات  إاووا  إىل بسووهولة

 حجوو  تتفوواوت مووع  ال والووز

 .اامتاج

 العليووا؛ اادارة: العامووة اادارة تكوواليف

 املووارد  وو يفة العامة؛ املالية واحملاسبة

ومعاجعوووووة  احملوريوووووة؛ البشوووووعية

 والسوجالت  ؛السعاة وخدمة احلسابات؛

 ذلك وما إىل املعكزية،

 املووووارد مووون ُتمووووَّل ال

 خووووارج موووون املمولووووة

 امليزامية
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 املنظمة ا الية لتكاليف الدعمسياسة يف املسموح بها معدالت تكاليف خدمة املشاريع  قائمة - لحا الثالثامل

 ()ال ياسية و مل ال ياسية
 

 تكاليف خدمة املشاريع معدالت لتكاليف الدعمنوع املشاريع أو فئات التكاليف املعرتف بها يف سياسة املنظمة ا الية 

 14% حساب األمامة   املو فون الفنيون املزاملون ) بلجيكا وهولندا(

 13% املساعدات التقنية اا يف ذلك املعيارية )معدل قياسل(

 12% حساب األمامة   املو فون الفنيون املزاملون )باستثناة بلجيكا وهولندا(

 10% الصناديق االستئمامية )معدل قياسل(   -مساعدات الاوارئ

 7% بعمام  التعاون التقين)معدل قياسل( 

يف املا وة مون    71العقود   املشرتيات القابلة لالستهالح وغري قابلة لالستهالح تزيود علوى   

 املشعوع الصافية ميزامية

%7 

يف  71يف املا وة و  21العقود   املشرتيات القابلة لالسوتهالح وغوري قابلوة لالسوتهالح بو       

 لمشعوعل الصافية يزاميةاملاملا ة من 

%7 

 ومعودل  امليزاميوة تاّبق على ذلوك املكوون يف   

تكوواليف خدمووة املشوواريع ذات الصوولة علووى 

 املشعوع ميزاميةبقية 

 6% مل احلج  الذي تنفذه املنامة مشعوع معفق البيئة العاملية املتوسط وكا

موووع اسووورتداد العصووويد كتكلفوووة مباشوووعة   

 للمشاريع.

أموال مودعة لدى املنامة لتغاية رسوم املعافوق وتكلفوة عقود دورات لغوري املناموة يف مقوع       

 املنامة 

%5 

 0% منحة إعداد مشعوع )تغال تكاليف صياغة املشعوع( -معفق البيئة العاملية

*مشعوع معفق البيئة العاملية املتوسط وكامل احلج  الذي مل تنفذه املنامة 
 %0 

املساهمات املقدمة للمنامة لتجديد وحتس  أماكن العمل يف املنامة )سواة يف املقع الع يسول  

 أو يف املكاتى ااقليمية وااقليمية الفععية(  

%0 

من البلدان النامية للمشاركة يف موؤمتعات  املساهمات املقدمة لتغاية تكاليف سفع املشارك  

 ومشاورات ُتعقد بشأن مسا ل تقع ضمن والية املنامة

0% 

مساهمات لتسديد تكاليف الدع  الفين الذي يت ذ شكل وقخ مو فل املناموة يف احلواالت   

 الز يكون فيها التمويل بعمته، أو إىل حد كبري، خمصصًا هلذا الغعض،

0% 

 %0 ة دعمًا ملناسبات تعمل إىل  يادة الوعل و أو الرتوي أموال اجلهات العاعي

 حيدد على أساس كل حالة على حدة مشاريع كبرية على حنو استثنا ل عندما تنابق وفورات احلج  الكبري 

 حيدد على أساس كل حالة على حدة * * املشعوع بوصفها تكاليف مباشعة للمشعوع ميزاميةتكاليف دع  املشعوع يف   إدراج

 األجهزة املنشأة اوجى املادت  السادسة والعابعة عشعة
*
 
*
 
*

 حيدد على أساس كل حالة على حدة 
*

 .املشاريع الز تدار يف صندوق استئمامل منفصل ميزاميةال تتلقى املنامة تكاليف خدمة مشاريع لكنها تتلقى رسومًا إدارية منفصلة عن  
*
 
*

يف املا ة ملشاريع املساعدة التقنية  املعيارية أو مشاريع  7بالنسبة للمشاريع املمولة من االحتاد األوروبل أو بعام  األم  املتحدة املشرتكة، عندما مينح معدل خدمة مشاريع يبلغ  

 .من موع الدع  ااداري والتشغيلل يف املا ة على التوالل كمدخالت مباشعة يف املشاريع 3يف املا ة و  6الاوارئ، ينبغل أن حيدد 
*
 
*
 
*

 ومعدالت تكاليف خدمة املشاريع هلا ألجهزة املنشأة اوجى املادت  السادسة والعابعة عشعةاملعفقات قا مة ا أماع يف 
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 درجة معاجلة منوذج اإلطار املالي الشامل ملسائل حمددة ترترط بالنموذج ا الي السرتداد التكاليف -امللحا الرابع
 

 الطري ة اليت عوجلت بها املسألة عوجلت 6املسائل املرترطة بالطري ة ا الية السرتداد التكاليف

   املسائل املالية -ألف

التكاليف الكاملوة ماوعًا ألن الودع  املقودم      امليزاميةال تعكس املوارد احلالية من خارج  -1

 من الربمام  العادي واادارات الفنية قد ال حيدد مجيع األعمال املنفذة للمشاريع.

وتكواليف  ستقدر تكلفة األمشاة بالكامل، لتبيان التكاليف التشغيلية املباشعة وتكاليف الودع  املباشوعة    مع 

 .الدع  غري املباشعة

قد يت  اسرتداد بعوض التكواليف املو عوة بشوكل مباشوع مون خوالل معودل اسورتداد           -2

 التكاليف بدال من إدراجها يف التكاليف املباشعة.

 .لن تتضمن تكاليف الدع  غري املباشعة األمشاة الز ميكن عزوها مع 

على املوارد ماعا ألن الشوعكاة يف املووارد قود    قد تؤثع املعدالت املتعددة لتكاليف الدع   -3

 يوجهون األموال حنو أمشاة لديها معدالت من فضة السرتداد التكاليف.

سيابق معدل اسرتداد تكواليف الودع  غوري املباشوع ة علوى املسواهمات، موع معوموة افسوا  اجملوال            مع 

 .للحوافز وملتالبات بعض الشعكاة

وأمشواة الربموام  العوادي غوري قابول       امليزاميوة من خوارج  اابالغ املالل عن األمشاة  -2

 للمقارمة على مستوى النشا .

على مستوى النشا . قد تكون مقارموة النتوا   املاليوة لألمشواة امل تلفوة ذات       امليزاميةسيستمع إعداد  ال

 .قيمة حمدودة

وارد موا يوؤدي   باختالف الشعيك يف امل امليزاميةخيتلف اابالغ بشأن املوارد من خارج  -1

 إىل إجعاةات رويلة.

سيتيح التصنيف املوحد للموارد مجيعها اجملال اعداد تقاريع موحدة أكثع عرب اجلهات املاحنة، ولوو   ً جز يا

 .أن ذلك لن يكون بالكامل. قد تكون مقارمة النتا   املالية لألمشاة امل تلفة ذات قيمة حمدودة

لالسوورتداد والاعا ووق والوونه  املقبولووة املتعلقووة ميكوون أن ختتلووف التكوواليف القابلووة  -6

 باسرتداد التكاليف باختالف اجلهة املاحنة.

ميكن تابيق سياسات اسرتداد التكلفة الكاملة على مجيع املساهمات )تتالى بعوض احلواالت مزيودًا     مع 

 من التحليل، مثل معفق البيئة العاملية(.

التكاليف حوافز تشجع علوى املسواهمات يف املووارد    ال تقدم الاعا ق احلالية السرتداد  -7

األساسية أو تشجع اجلهات املاحنة غري التقليدية )القااع اخلاص واجلهات املاحنة فيما 

 .ب  بلدان اجلنوب(

بوصوفها داعموة ااوا      امليزاميوة سيضمن اعتماد اسرتداد التكاليف التناسيب معاملة املوارد من خوارج   مع 

 .بعمام  العمل

                                                      
 .FC 154/10من الوثيقة  16لفقعة ا  6
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 الطري ة اليت عوجلت بها املسألة عوجلت 6املسائل املرترطة بالطري ة ا الية السرتداد التكاليف

    املسائل اإلدارية -باء

توجد إجعاةات إدارية منفصلة وهياكل دع  ورعا ق تشوغيلية لتحديود التكواليف مون      -1

واسورتداد   امليزاميوة احملققة من أمشاة الربموام  العوادي ألغوعاض إعوداد      امليزاميةخارج 

 التكاليف.

تكاليف الدع  اامجالية باالقرتان مع االسرتداد  ميزاميةستعين فئات التكاليف القياسية ويعين إعداد  مع 

 .التناسيب للتكاليف أن العمليات واهلياكل والاعا ق املنفصلة لن تكون ضعورية

تتس  رعيقة حساب معدالت اسرتداد التكاليف بالتعقيد وتستغعق وقتا أرول ويصعى  -2

 .تعميمها داخليًا وخارجيًا

االسورتداد مسوح قيواس العمول ودراسوة قيواس التكواليف وستبّسوط:         ال تتالى رعيقة احتساب معدل  مع 

 .سيحتسى معدل تكاليف الدع  غري املباشعة كنسبة مئوية من التكاليف املباشعة

تتس  رعا ق اسرتداد التكاليف، سواة من خالل معدل مابق أم من خالل رسوم علوى   -3

تعقيود مون حيوث التابيوق وإعوادة      وقخ املو ف  )اآللية امُلحّسنة السرتداد التكاليف( بال

 تو يع احلسابات املسرتدة لتتماشى مع مقتضيات العمل ويصعى التواصل بشأمها.

معداًل خمتلفوا. سوتوقف    11مبّساة من خالل االسرتداد التناسيب للتكاليف. لن تكون هناح حاجة لو  مع 

 .اآللية احملّسنة السرتداد التكاليف

ت، ضمن السياسة املعتمودة، فيموا خيوه عمليوات ضوبط      تستغعق عملية تقيي  الالبا -2

املعدالت يف الاعوف اخلاصة وقتا أرول وقد تعال االماباع بأن املعاملة غوري عادلوة فيموا    

 .ب  اجلهات املاحنة

وبالتالل لن تكون هناح ضعورة لتقيي  رلبات ضبط املعودالت باألحجوام    تقدر تكاليف األمشاة بالكامل مع 

 .وسيكون هناح قدر أكرب من الشفافية واامصاف يف املعاملةاحلالية، 

   املسائل التشغيلية  -جيم

 -ال تعتبط املوارد أساسًا بأمشاة حمددة وقد تصدر عن تدفقات مالية منفصلة متنوعة  -1

وبالتوالل قود توؤثع علوى الكفواةة       -والربمام  العادي واملبالغ املسورتدة   امليزاميةمن خارج 

 التشغيلية )من خالل خلق حالة غموض من حيث توقيخ وكفاةة التمويل الال م(

 .ستمول تكاليف العمل مجيعها تناسبيًا عند وقخ توفري املوارد للمشاريع جز يًا

 الصغرية املوارد الضوعورية للتنفيوذ الفعوال ماوعاً     يزامياتقد ال تشمل األمشاة ذات امل -2

ألن بعض املساهمات املالوبة قد ال يكون قواباًل للتوسوع بشوكل واضوح علوى أسواس كول        

 .مشعوع على حدة

ستشمل األمشاة التكاليف املعزوة الز ميكن أن تشمل موارد غري قابلة للتوسيع مو عوة تناسوبيًا علوى     مع 

 .األمشاة الز تستفيد منها

وختفض الكفاةة املالية ماعًا للقيود املفعوضة على  معيقاتقد تواجه الكفاةة التشغيلية  -3

 است دام املوارد.

يفرتض أن خيفف االسرتداد الكامل للتكواليف املقورتن بالتناسوبية مون خموارع الوتغريات يف اااوا          مع 

 والتكاليف غري القابلة للتوسيع على املدى القصري.

 


