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 موجز
 

       أقرت جلنة املالية، خالل دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائةة، الاايةة واالاضاتةات واملبةادت التوجيهيةة

إلعداد منوذج إطار مالي شامل السةضداد التكةاليم مةن شةأنه أن يشةكل أساسةاد إلعةداد سياسةة السةضداد          

امليزانيةة عةامالد يةدعم برنةامل عمةل       التكاليم تتسم باملزيد من الشفااية واإلنصاف وتعترب املوارد من خةارج 

 .املنظمة تمن ميزانية متكاملة

         وقامت جلنة املالية، خالل دورتها السادسة واخلمسني بعد املائةة، بدراسةة وإقةرار منةوذج إطةار مةالي شةامل

سوبة، السضداد التكاليم اقضحته األمانة، يستند إىل االسضداد التناسيب الكامل للتكاليم مع تكاليم دعم من

 .والفئات اجلديدة لتكاليم التشايل املباشرة وتكاليم الدعم املباشرة وتكاليم الدعم غري املباشرة

  بدراسة وإقرار سياسة املنظمةة   2015وقامت جلنة املالية يف دورتها السابعة واخلمسني بعد املائة يف مارس/آذار

لتكةاليم، والتةدابري   لار املالي الشامل لالسضداد التناسةيب الكامةل   التكاليم باالستناد إىل منوذج اإلط السضداد

 .2016يناير/كانون الثاني  1االنتقالية لتنفيذها اعتباراد من 

 على طلب جلنة املالية، تعرض هذه الوثيقة تقريراد عن التنفيذ األولي للسياسة، مبا يف ذلة  التقةدم علةى     وبناًء

والتواصل مع الشركاء اخلارجيني والتةدابري االنتقاليةة    امليزانية واحملاسبة،صعيد التايريات املعقدة يف عمليات 

 .2016املوتوعة لعام 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

 التكةاليم، مبةا يف ذلة  التقةدم      السضدادلسياسة الفاو  يلإن جلنة املالية مدعوة إىل استعراض تقدم التنفيذ األو

والتواصةل مةع الشةركاء اخلةارجيني، والتةدابري      على صعيد التايريات املعقدة يف عمليات امليزانية واحملاسبة، 

 .االنتقالية
 

 مشروع املشورة
 

 إّن جلنة املالية: 
 

 قد أخذت علمًا بالتقدم احملرز على صعيد التطبيق األولي لسياسة الفاو السرتداد التكاليف. 
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 معلومات أساسية

 

، بالتحةدي   2014درست جلنة املالية ورحبت، يف دورتها الرابعة واخلمسني بعد املائة املعقودة يف مايو/أيةار   -1

داريةة والتنفيذيةة اخلاصةة    مبا يف ذل  حتديةد القضةايا املاليةة واإل   ، 1املتعلق بإعداد إطار مالي شامل السضداد التكاليم

باملنظمة والتطورات األخرية احلاصلة يف منظومة األمم املتحدة. وأقرت اللجنة الاايةة واالاضاتةات واملبةادت التوجيهيةة     

إلعداد منوذج إطار مالي شامل السضداد التكاليم من شأنه أن يشكل أساسا إلعةداد سياسةة السةضداد التكةاليم تتسةم      

 .ية واإلنصاف وتعترب املوارد من خارج امليزانية عامالد يدعم برنامل عمل املنظمة تمن ميزانية متكاملةباملزيد من الشفاا

 

، 2014املعقةودة يف نوامرب/تشةرين الثةاني     قامت جلنة املالية، خالل دورتها السادسة واخلمسةني بعةد املائةة    -2

السةضداد التناسةيب   بدراسة وإقرار منوذج إطار مالي شامل السضداد التكةاليم اقضحتةه األمانةة، وذلة  باالسةتناد إىل ا     

الكامل للتكاليم مع تكةاليم دعةم منسةوبة، والفئةات اجلديةدة لتكةاليم التشةايل املباشةرة وتكةاليم الةدعم املباشةرة            

 .2وتكاليم الدعم غري املباشرة

 

بدراسة وإقرار سياسة الفةاو   2015قامت اللجنة يف دورتها السابعة واخلمسني بعد املائة املعقودة يف مارس/آذار  -3

يف املائةة الةذي أقةره ا لة       7السضداد التكاليم )الواردة يف امللحق األول( ومعدل تكاليم الدعم غري املباشرة البةال   

 إّن جلنة املالية: .3بالتالي
 

ىل أّن التنفيذ األولي لسياسة املنظمة اجلديدة السضداد التكاليم، مبةا يف ذلة  الةتاريات املعقةدة     أشارت إ أ()

ذات الصلة على صعيد إعداد امليزانية والسياسات احملاسبية وتنقيح معايري املرونة، ستحتاج إىل قدر عاٍل 

 من الدقة يف مرحليت اإلعداد والرصد؛

بشةأن املرحلةة االنتقاليةة     2015شةركاء املةوارد اخلةارجيني خةالل سةنة      طلبت إىل األمانة التواصةل مةع    ب()

 وإجراءات التنفيذ؛

طلبت إىل األمانة اإلبالغ عن التجارب األولية على صعيد تنفيذ السياسة يف دورتها الةيت سةتعقد يف ربيةع     ج()

 . 2016عام 

 

للسياسة، مبةا يف ذلة  التقةدم علةى صةعيد التاةيريات املعقةدة يف         ليوتعرض هذه الوثيقة تقريراد عن التنفيذ األ -4

   .2016اسبة والتواصل مع الشركاء اخلارجيني والتدابري االنتقالية املوتوعة لعام عمليات امليزانية واحمل

                                                             
 CL 149/4من الوثيقة  24و 23والفقرتان  FC 154/10الوثيقة   1
 CL 150/4من الوثيقة  18و 17والفقرتان  FC 156/7الوثيقة   2
 CL 151/REP ( من الوثيقةهة)11والفقرة  CL 151/3من الوثيقة  23و 22والفقرتان  FC 157/10الوثيقة رقم   3



FC 161/6 4 

 

 جتربة التنفيذ األولي للسياسة

 

 :2016و 2015تتألم مرحلة التنفيذ األولية للسياسة من أربعة عناصر رئيسية ومثاني مراحل خالل عامي  -5
 

 واتحة لوتع ميزانيات بالتكاليم املباشرة وغري املباشرة للمشاريع؛إعداد خطوط توجيهية  أ()

 تصميم خطة اتصال داخلية وتنفيذها؛ (ب)

 إطالع شركاء املوارد اخلارجيني على تدابري املرحلة االنتقالية والتنفيذ، والتواصل معهم بهذا الشأن؛ (ج)

 .تقييم قضايا التنفيذ ومعاجلتها، مبا يف ذل  من خالل اقضاح تعديالت على السياسة عند االقتضاء (د)

 

ع خطوط توجيهية لوتع ميزانيةات  على مر العام املنصرم، قامت األمانة بتحليل ائات التكاليم وبإعداد مشرو -6

للمشاريع، واستهلت إجراءات التواصل داخلياد ومع الشركاء اخلارجيني يف املوارد بشةأن التةدابري االنتقاليةة وإجةراءات     

بالتعةاون الوثيةق مةع شةركاء      2016التنفيذ، وهي يف صدد تطبيق السياسة على مشاريع اردية بدأت صةياغتها يف عةام   

 .املوارد املعنيني

 

إالد أن حتدي  احملاسةبة واإلبةالغ املةالي ونظةم تكنولوجيةا املعلومةات املطلةوب مةن أجةل التوسةع يف تطبيةق             -7

وحاملا سيتم حل تل  املسائل، ميكةن للتنفيةذ الكامةل للسياسةة      .2016السياسة، يستوجب املزيد من العمل خالل عام 

 .2016على كااة املشاريع أن يبدأ، حبلول نهاية عام 

 

 ما يلي موجز عن التقدم واملسائل موتوع البح : حالة املراحل الرئيسية خلطة التنفيذ. ويف 1ُيظهر اجلدول  -8
 

املطلوبةة، يقةوده مكتةب االسةضاتيجية والتخطةي       جرى تشكيل اريق صاري يتمتع باملهارات  .اريق التنفيذ (1)

وشةعبة الشةنون    لةربامل اودائةرة إدارة   التقينوإدارة املوارد، وهو يتضمن موظفني رئيسيني من إدارة التعاون 

وهةذا الفريةق مسةنول عةن بلةوغ املراحةل        .املالية ومكتب دعم املكاتب امليدانية وشعبة تكنولوجيا املعلومات

 .ةاملتبقية من اخلط
 

حتققت هذه املرحلة بالكامل، بدون مواجهة صعوبات كبرية، اةوار ذلة     .تنفيذ تصنيم التكاليم وحتليله (2)

 اكرة واتحة جداد عن متطلبات صياغة امليزانيات. 
 

كمةا كةان متوقعةاد اةإن التةداعيات والتاةيريات        .التداعيات على إعداد امليزانيات واحملاسبة واإلبالغ املالي (3)

من املطلةوب إجةراء تاةيريات     .تتسم بالتعقيد وهي ما زالت مستمرة يف عمليات امليزانية واحملاسبة ةاملطلوب

على  هيكل احلسابات وإجراءات احملاسبة والتقارير املالية وهي كلها قيد النقاش وسةوف تكةون متماشةية    

 مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. 
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مت صةياغة اخلطةوط التوجيهيةة إلدراج التكةاليم      .اد امليزانيةات واإلبةالغ املةالي   اخلطوط التوجيهيةة إلعةد   (4)

( 2هي تطبق التصنيم اجلديد للتكةاليم املةذكور يف املرحلةة )   واملباشرة وغري املباشرة يف ميزانيات املشاريع 

يهةا السياسةة   جيري حالياد اختبار مشروع اخلطوط التوجيهية على املشةاريع الفرديةة الةيت تطبةق عل     .أعاله

خالل املرحلة االنتقالية، وسوف يتم تفصيلها أكثر اأكثر من أجل إطالقها على نطاق أوسع يف نهايةة شةهر   

 مايو/أيار. 
 

سيبدأ حتدي  نظم تكنولوجيا املعلومات املنسسية )أي النظةام   .حتدي  نظم تكنولوجيا املعلومات املنسسية (5)

عداد تقةارير التنفيةذ   إو الرباجميدارة الربامل امليدانية ونظام التخطي  إالعاملي إلدارة املوارد ونظام معلومات 

ومن املتوقع أن يتم إطةالق التحةديثات    .( أعاله3على نتيجة املرحلة ) يف شهر مايو/أيار بناًء ودعم التقييم(

 . 2016يف نهاية الفصل الثال  من عام 
 

مةن   2016بدأ التواصل مع واتعي املشاريع وسوف يستمر على امتةداد عةام    .التدريب واالتصال الداخليني (6)

وتقوم هذه العملية جبمةع   .أجل شرح املفاهيم الرئيسية السضداد التكاليم وتطبيقها على ميزانيات املشاريع

 .وتيح اإلرشةادات والتةدريب  حول جوانب معينة سوف تستوجب االهتمام من أجل ت ملعلومات املسضجعةا

 .وسيقوم مكتب مساعدة مركزي بدعم واتعي املشروع وبتقديم أاكار عملية حول تنفيذ السياسة اجلديدة
 

جيري العمل حالياد مع ثالثة من شركاء الفاو يف املةوارد )أي أملانيةا واليابةان     .إبالغ شركاء املوارد الرئيسيني (7)

ورية املعتةادة مةع الفةاو، مبةا يشةمل الشةنون املتعلقةة بتطبيةق السياسةة          والسويد( خالل اجتماعاتهم التشةا 

علةى أهميةة إيصةال اكةرة واتةحة عةن القيمةة         ملعلومةات املسةضجعة  اتدل و .اجلديدة على مشاريع حمددة

التكاليم، ووتع خطوط توجيهية واتحة للميزانيةات كةي تسةتخدمها     دالسضدااملضااة للسياسة اجلديدة 

على هذه املشاورات، أعدت مذكرة إعالمية موجهة إىل  بناًء .وتوتيح التدابري االنتقاليةالوكاالت الشريكة، 

 .الشركاء اخلارجيني )أنظر امللحق الثاني(
 
 

اضالد عن ذل ، هناك مشاورة وثيقة جارية حالياد مع االحتاد األوروبي، وهو أكرب شركاء املوارد للفةاو، مةن أجةل     

وروبي صخصو  إصدار الشهادات لنظم التكاليم لمأمم املتحةدة اخلاتةعة التفةاق منحةة أو     تمان أن يكون نهل االحتاد األ

واهلةدف هةو تبسةي  االعةضاف      .التكةاليم إىل أقصةى حةد  كةن     السةضداد يتضمن سياسةة  الفةاو     لركائزاتفويض تقييم 

 .تماشي مع سياسة اسضداد التكاليمبالتكاليم واحملاسبة وراع التقارير املالية اليت يطلبها االحتاد األوروبي بال
 

حبسب ما يرد يف املذكرة اإلعالمية )امللحق الثاني(،  .بدء التنفيذ التدرجيي باالستعانة بالضتيبات االنتقالية (8)

والةيت   2016سوف تنفذ السياسة اجلديدة على كااة املشاريع اليت استهلت عملية التحديد يف مةارس/آذار  

أما املشاريع اليت بلات مرحلة الصياغة املتقدمة أو اليت جرى  .شاريع القصرية املقضحةال تزال يف مرحلة امل

التوقيع عليها  منخراد واليت صيات أو مت التفاوض عليها مبوجب اإلطار احلالي، اسوف توقةع وتسةتمر يف   

 ةاملاحنةة التفاقية  وحيثمةا تعةرب اجلهةات     .اسضداد تكاليم الدعم بالتماشي مع أحكام االتفاقيات املوقعةة 
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املساهمة القائمة عن اهتمامها، ايمكن تطبيق السياسة اجلديدة لتكاليم الدعم على تل  االتفاقيةات اعتبةاراد   

  من تاريخ حمدد مبوجب اتفاق متبادل، عقب تنفيذ السياسة.

 

 2016مراحل خطة التنفيذ وحالة التنفيذ يف أبريل/نيسان  -التكاليف  السرتداد: سياسة الفاو 1اجلدول 

  2016احلالة يف أبريل/نيسان  املرحلة اإلطار الزمين

 -أبريل/نيسةةان 

  2015 أيارمايو/

 أجنزت -1 .تشكيل اريق التنفيذ -1

 -مايو/أيةةةةةةةار 

يوليو/متةةةةةةةةوز 
2015 

تطبيق التصنيم اجلديد للتكاليم على مجيع التكاليم الةيت تتحملةها املنظمةة     -2

وعلى املشاريع اجلارية اليت تنفذها املنظمةة، وحتليةل النتةائل لتقةديم أاكةار عمليةة       

 .وحتديد أمناط  كنة للتكاليم مبوجب التصنيم اجلديد حبسب النوع

 أجنزت -2

 -مايو/أيةةةةةةةار 

نوامرب/تشةةةةرين 

 2015الثاني 

حتديد ومعاجلة التداعيات املضتبةة عةن إعةداد امليزانيةات واحملاسةبة واإلبةالغ        -3

 املالي وصياغة املتطلبات الوظيفية. 

 إعةةداد خطةةوط توجيهيةةة خاصةةة بإعةةداد امليزانيةةات واإلبةةالغ املةةالي لتطبيةةق     -4

 .هذه السياسة

 العمل جار -3

 

العمةةل جةةار، ومةةن املتوقةةع   -4

إجنازه يف نهاية شةهر مايو/أيةار   

 بالنسبة إىل إعداد امليزانيات.

أكتةةوبر/ تشةةرين 

 األول

 مايو/أيةةةةةةار - 

2016 

حتدي  نظم املنظمة )النظام العاملي إلدارة املوارد، ونظام معلومات إدارة الةربامل   -5

امليدانية، ونظام التخطي  الرباجمي وإعةداد تقةارير التنفيةذ ودعةم التقيةيم( ألغةراض       

 اسبة واإلبالغ املالي. إعداد امليزانيات واحمل

سوف جيري بةني مايو/أيةار    -5

 وسبتمرب/أيلول

 

نوامرب/تشةةةةرين 

 -الثةةةةةةةةةةةاني

يناير/كةةةةةةةانون 

  2016 الثاني

 تنظيم محالت اتصال وتدريب على املستوى الداخلي وتنفيذها.  -6

 إبالغ الشركاء الرئيسيني يف املوارد، مبا يف ذل  بشأن التدابري االنتقالية.  -7

 العمل جار -6

 العمل جار -7

 

اعتبةةةةارا مةةةةن  

يناير/كةةةةةةةانون 

 2016الثاني 

 بدء التنفيذ التدرجيي باالستعانة بالتدابري االنتقالية.  -8

 إن مجيةةةع املشةةةاريع اجلديةةةدة يف مرحلةةةة الصةةةياغة املبكةةةرة تطبةةةق السياسةةةة -

 اجلديدة بالكامل؛ 

موعةد نهايتهةا، إال إذا وااةق    تستخدم املشاريع اجلارية السياسةة احلاليةة حتةى     -

 الشركاء على تعديل ميزانيات املشاريع.

بةةدأ العمةةل وتنفيةةذه جةةار     -8

 .حالياد )أنظر املذكرة اإلعالمية(

 

 سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن اسرتداد التكاليف بالكامل -امللحق األول 

 (2016من أجل التنفيذ اعتبارًا من  2015)حبسب ما وافقت عليها جلنة املالية واجمللس يف عام 
 

 النطاق واملبادت
 
السضداد التكاليم إىل االسةضداد التناسةيب الكامةل للتكةاليم املرتبطةة مبةوارد الربنةامل         ترمي سياسة املنظمة - 1

العادي واملوارد من خارج امليزانية، يف برنامل عمل املنظمة تمن ميزانية متكاملة، حبسب ما تشجع على ذل  اجلمعيةة  

 . A/RES/ 67/226العامة لمأمم املتحدة مبوجب قرارها 
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 إن السياسة: - 2
 

ستدعم وتعزز قدرة املنظمة على الوااء بواليتها، باستخدام املوارد بكفاءة ودعم العالقة القائمة بةني العمةل    أ()

 املعياري واإلمنائي للمنظمة؛

ستتواءم مع السياسات الرامية إىل تطبيق الالمركزية اليت متكن صنع القرار وتعزز األنشطة علةى املسةتوى    )ب(

 ؛القطري

 ؛وعملياد ستكون بسيطة وستنص على الشفااية واإلنصاف واملساءلة اليت تكون معقولة مالياد )ج(

ستعتمد املمارسات القائمة اليت حتظى بقبول الدول األعضاء واجلهات املاحنةة واألجهةزة الرئاسةية تةمن      )د(

 تها الفريدة.منظومة األمم املتحدة واليت من شأنها أن تدعم جهود املنظمة يف النهوض بوالي
 

 حتديد ائات التكاليم السضداد التكاليم
 
تستعني سياسة املنظمة السةضداد التكةاليم بهيكةل مبسة  للتكةاليم يتضةمن نةوعني مةن التكةاليم املباشةرة            - 3

)تكاليم التشايل املباشرة وتكاليم الدعم املباشةرة(، ونوعةاد واحةداد مةن التكةاليم غةري املباشةرة )تكةاليم الةدعم غةري           

 ميكن لتكاليم الدعم أن تكون مباشرة أو غري مباشرة.  .باشرة(امل

 

 وتصنم مجيع تكاليم تنفيذ برنامل العمل حتت مصادر التمويل كااة، يف ثالث ائات من التكاليم:   - 4
 

تكاليم التشايل املباشرة: إن تكاليم التشايل املباشرة هي أية تكاليم تتعلةق مبةدخالت حمةددة )غةري      )أ(

م املباشرة( الزمة لتنفيذ نشاط ما. وهي التكاليم اليت تشمل، على سةبيل املثةال، ميزانيةات    تكاليم الدع

املشاريع )تكاليم موظفي املشاريع، والدعم الفين للمنظمة، واخلرباء االستشةاريني، واألسةفار، والعقةود،    

 واملعدات، وغري ذل (.

ليم اخلدمات اليت ميكن أن تعزى إىل دعم تقةديم  تكاليم الدعم املباشرة: تكاليم الدعم املباشرة هي تكا )ب(

مدخالت حمددة يتم احلصول عليها كتكاليم تشايل مباشرة. وتشمل هذه التكاليم، تمن مجلة أمةور،  

اخلدمات إلدارة املوارد البشةرية، والشةنون املاليةة، وتكنولوجيةا املعلومةات، واألمةن، والرصةد والتقيةيم.         

 ذي جيب على املنظمة تواريه لتقديم مدخالت حمددة.وتتعلق هذه التكاليم بالدعم ال

تكاليم الدعم غري املباشرة : إن تكاليم الدعم غري املباشرة هي التكةاليم الةيت تةدعم تنفيةذ األنشةطة،       (ج)

واحلوكمةة   والتوجيةه التنفيةذي واإلدارة   ميكن أن تقضن مباشرة بتنفيةذها )مةثالد السياسةات    ولكن اليت ال

 واإلشراف(.
 

 داد التكاليمطرائق اسض
 
تستند سياسة اسضداد التكاليم إىل االسضداد الكامةل واملباشةر للتكةاليم، واالسةضداد التناسةيب الكامةل مةع         - 5

  تكاليم دعم مباشرة منسوبة وتطبيق نسبة مئوية لتكاليم الدعم غري املباشرة على املساهمات الطوعية.  
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 تكاليم التشايل والدعم املباشرة أ()
 

م امليزانية مجيع التكاليم املباشرة املرتبطة بالربامل أو املشةاريع أو األنشةطة املمولةة مةن املسةاهمات      سوف تض - 6

 الطوعية، وسوف تسضد بالكامل من املشاريع.

 

وستضم امليزانية مجيع تكاليم التشةايل املباشةرة الالزمةة لتنفيةذ األنشةطة املمولةة مةن املسةاهمات الطوعيةة.           - 7

 للمنظمة جزءا ال يتجزأ من تكاليم التشايل املباشرة.  ويشكل الدعم الفين

 

كما سيتم إدراج تكاليم الدعم املباشرة يف امليزانية وسوف تسضد باتباع تطبيق تناسيب بةني مصةادر التمويةل،     - 8

رة إىل باالستناد إىل تكاليم التشايل املباشةرة ذات الصةلة املدرجةة يف ميزانيةة املشةروع. وتنسةب تكةاليم الةدعم املباشة         

 .4تكاليم التشايل املباشرة
 

 معدل تكاليم الدعم غري املباشرة ب()
 

 تسضد تكاليم الدعم غري املباشرة من خالل تطبيق نسبة مئوية.  - 9

 

حيدد معدل تكاليم الدعم غري املباشرة عرب تطبيق تصنيم التكاليم اجلديد على مستوى املةوارد املرصةودة يف    - 10

بالنسبة إىل التنفيذ من الربنامل العادي ومن خارج امليزانية على السواء، وحبساب نسبة تكاليم  برنامل العمل وامليزانية

 .الدعم غري املباشرة مقابل جمموع التكاليم املباشرة

 

يف املائة، على ااضاض أن أطر  7وقد مت حساب معدل تكاليم الدعم غري املباشرة وحددت نسبته عند مستوى  - 11

 ة ومستويات املوارد واجلوانب املالية والتشايلية تظل ثابتة نسبياد.السياسات احلالي

 

يف املائةة، مةع اعتمةاد درجةة املرونةة       7ويفرض على مجيع املشاريع معدل تكاليم الدعم غري املباشرة بنسةبة   - 12

 .املبينة يف القسم التالي
 

 املرونة يف تطبيق معدل تكاليم الدعم غري املباشرة
 
املرونة يف تطبيق معدل تكاليم الدعم غري املباشرة عند االقتضاء، يف ظروف خاصةة، كجةزء مةن    ميكن  ارسة  - 13

 سياسة املنظمة السضداد التكاليم بالكامل، يف احلاالت التالية:  
 

املعدالت اليت تضعها األجهزة احلكومية الدولية التابعة ملنظمةات األمةم املتحةدة )مبةا يف ذلة  منسسةات        )أ(

 ات التمويل الدولية، مثل مراق البيئة العاملية(؛التمويل وآلي

                                                             
يعين مصطلح "املنسوب" أن التكاليم ترتب  بتكاليم تشايل مباشرة حمددة  لمأنشطة املمولة من املساهمات الطوعية، ولكن ال ميكن عزوها   4

 ب  ايه.إليها بشكل ال ل
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احلسابات االستئمانية الطويلة األجل القائمة حي  أدرجت ترتيبات تكاليم دعم حمددة يف النظةام   )ب(

مةن   16و 14األساسي واتفاقات التمويل )مثل اهليئات واللجان واالتفاقيات املنشةأة مبوجةب املةادة    

 دستور املنظمة(؛

املساهمات من خارج امليزانية مةع شةراكات خاصةة ذات ترتيبةات لتقاسةم التكةاليم أو ترتيبةات للةدعم          )ج(

 التكميلي، مثل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب؛ 

للتنفيذ على املستوى الوطين بشكل كامل أو جزئي، ونقل األمةوال كوكيةل قةائم     طرائق التشايل اجلديدة )د(

 ؛على اإلدارة والتدبري

الةيت جيةب رصةد آثارهةا      5الضتيبات املعقدة أو التاةيريات الكةربى يف شةروط عالقةة الشةراكة يف املةوارد       )هة(

 وتعفى من تطبيق معدل تكاليم الدعم غري املباشرة املساهمات لارض: .وحتليلها بعناية

املسائل الةيت تنةدرج تةمن    تكاليم سفر املشاركني من البلدان النامية حلضور املنمترات واملشاورات بشأن  )و(

 والية املنظمة؛

 جتديد مباني املنظمة وحتسينها )يف املقر الرئيسي ويف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية(؛ )ز(

 أموال اجلهات الراعية لدعم الفعاليات الرامية إىل راع مستوى الوعي و/أو الفعاليات الضوجيية؛  )ح(

 مشاريع تليفود.  )ط(

 

ل حصول تاةيريات ملحوظةة يف السةياق واالاضاتةات، وال سةيما ايمةا يتعلةق بإدخةال تعةديالت علةى           يف حا - 14

مستويات متارية من العمليات، وبالنظر إىل عدم إمكانية التنبن بالتمويل من املساهمات الطوعيةة، جيةوز ملعةدل تكةاليم     

 الدعم غري املباشرة أن يعّدل. 
 

 إلبالغمتطلبات السياسة املتعلقة بالرصد وا
 
 .سيخضع تنفيذ سياسة املنظمة السضداد التكاليم للرصد وستبل  جلنة املالية بذل  بشكل سنوي - 15

 

وسيستعرض معدل تكاليم الدعم غري املباشرة كل سنتني لتقييم الةتاريات احلاصةلة يف السةياق واالاضاتةات.      - 16

عض املرونة والسياق العام لتطبيق معدل تكاليم الدعم كما ستتوىل األمانة رصد استعراض احلاالت اليت تتطلب  ارسة ب

 .غري املباشرة، وتبل  جلنة املالية بالتعديالت الناشئة عن ذل 

 

وسيحل معدل تكاليم الدعم غري املباشرة واالسضداد التناسيب لتكاليم الدعم املباشرة من خالل اإلسناد حمةل   - 17

لتكاليم خدمة املشةاريع مبوجةب السياسةة     معدال خاصا 15لثالثة احلالية واملعدالت املوحدة لتكاليم خدمة املشاريع ا

، مع مراعاة التدابري االنتقالية 2016يناير/كانون الثاني  1، والعملية احملّسنة السضداد التكاليم، اعتبارا من 6احلالية

  بالنسبة إىل املشاريع القائمة.  

                                                             
 يعكم االحتاد األوروبي يف الوقت احلالي على تنقيح شروط وأحكام التمويل املتعدد األطراف.  5
 FC 156/7من الوثيقة  3 مللحقاأنظر   6
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 مذكرة إعالمية -امللحق الثاني 

 األغذية والزراعة السرتداد التكاليف باختصار سياسة منظمة

 

 ملاذا تقوم الفاو باسرتداد التكاليف من املشاريع؟

او برنامل العمل مستعينة باالشضاكات املقررة واملساهمات الطوعية تمن ميزانية متكاملةة.  وبالتماشةي   فتنفذ ال 

املةة لتكلفةة تنفيةذ املشةاريع املمولةة مةن املسةاهمات        مع النصو  األساسية، تطلب األجهزة الرئاسية للفاو التاطيةة الك 

 بل تل  املشاريع.الطوعية من ِق

 

 ما هو نطاق السياسة؟

إن سياسة الفاو السضداد التكاليم، اليت تتماشى مع السياسات واملمارسات املعتمدة على نطاق منظومةة األمةم    

 املتحدة متّكن املنظمة من:   
 

 ت كل مصادر التمويل؛ تنفيذ برنامل عملها بكفاءة حت 

    تفويض صنع القرارات وتنفيذها إىل املستوى القطري؛ 

  .العمل على حتسني الشفااية واإلنصاف واملساءلة لصاحل األعضاء والشركاء لدى عرض تكاليم املشاريع 

 

 ما أنواع التكاليف اليت تشملها ميزانيات املشاريع؟  

اريع بكليتها ثالثة أنواع من التكاليم، ينسب اثنان منها مباشةرة  مبوجب هذه السياسة، تاطي ميزانيات املش 

 إىل املشروع ايما يرتب  الثال  بها بشكل غري مباشر: 
 

 مثةةل املةةوارد البشةةرية  مدددخالت دددددة للمشدداريع: تعتةةرب مجيعهةةا تكةةاليم التشةةايل املباشةةرة(

باملشةاريع( يقةدمها املشةروع     ومصرواات السفر واملعدات ومصاريم التشايل وأماكن املكاتب اخلاصةة 

 .املعني لتحقيق غاياته

 مةثالد،   .تكاليف خدمات الفاو املطلوبة لتقديم املدخالت احملددة للمشداريع : هي تكاليم الدعم املباشرة

خدمات الفاو لتوظيم العاملني يف املشروع، ونشر املساعدة الفنية املطلوبة، وتواري املعدات وإعداد التقارير 

ية املصدقة، وتنفيذ التقييم وتمان سالمة العاملني يف املشروع وقدرتهم على استخدام نظم الفاو، تعتةرب  املال

 .كلها من تكاليم الدعم املباشرة

 التكاليف اليت تدعم تنفيذ األنشطة، ولكن ال ميكدن أن تنسدب مباةدرة    هي  تكاليم الدعم غري املباشرة

واحلوكمة واإلشراف(. تطبق تكاليم الةدعم غةري   والتوجيه التنفيذي واإلدارة  )مثالد السياسات إىل تنفيذها

عض االستثناءات للمعةدالت األدنةى   يف املائة، مع ب 7املباشرة على كااة املشاريع كنسبة مئوية ثابتة تبل  

)مثل جتديد األماكن وحتسينها، ومشاريع تليفود، وامليزانيات الطويلة األجل للجان واألجهزة املنصةو   

 .(يف املادة الرابعة عشرة ليهاع



11 FC 161/6 

 

 ما الذي تغري مقارنة بالسياسة السابقة لتكاليف دعم املشاريع؟  

إن السياسة اجلديدة السضداد التكاليم تقوم باسضداد التكاليم نفسها ولكن بطريقة حمسنة وأكثةر ومنهجيةة    

 والسياسة اجلديدة أاضل انسجاماد مع املنظمات األخرى التابعة لمأمم املتحدة.  .وإنصاااد وشفااية
 

يف املائةة سةابقاد لتكةاليم خدمةة      13لبالاة وتكاليم الدعم املباشرة للفاو، اليت كانت جزءاد من النسبة املئوية ا 

 عند حصوهلا، مبا أنها رهن املدخالت احملددة يف املشاريع الواجب تقدميها.  وأاملشروعات، تسضد اق  يف حال 
 

يف املائة ومت وقةم العمةل بالعمليةة     7يف املائة إىل  13وقد جرى ختفيض معدل تكاليم الدعم غري املباشرة من  

 التكاليم.   احملسنة السضداد

 

 كيف ترتبط تكاليف الدعم املباةرة بتقديم املدخالت احملددة؟  

إن املدخالت املتعلقة بتوظيم ونشر وإدارة كااةة أنةواع املةوظفني واملسةاعدة الفنيةة ملشةاريع، ترتةب تكةاليم          

وهذه التكةاليم تكةون    .وإن شراء كااة السلع واخلدمات يرتب تكاليم خلدمة املشضيات .خلدمة املوارد البشرية واألمن

من جهة أخرى، تتطلب كااة املدخالت ورصد املشاريع وراةع التقةارير لكااةة املشةاريع اسةتخدام       .رهن تصميم املشروع

ودعم  ختطي  املوارد يف املنظمةة والةنظم والشةبكات املنسسةية لتكنولوجيةا االتصةاالت واإلبةالغ املةالي وغةري ذلة  مةن            

تقدم مدخالت املشاريع وحدات اخلدمة املركزيةة وامليدانيةة حبسةب املةدخالت وموقةع       .الياخلدمات املتصلة بالشأن امل

 .تنفيذ املشروع
 

 املقتضى:  وبالتالي اإن العناصر التالية للتكاليم ستدرج يف ميزانيات املشاريع حبسب 
 

  ،خدمات املوارد البشرية للتوظيم؛ تتضمن تكاليم الدعم املباشرة املتعلقة باملوظفني وباملساعدة الفنية للمشروع

وإدارة األداء؛ وخدمة العقةود؛ وإدارة وإعةداد املرتبةات، والضةمان االجتمةاعي، والسةفر، واملسةتحقات/املزايا        

 ؛األخرى واإلجازات؛ وتواري اخلدمات املتعلقة بتعليم املوظفني واخلدمات األمنية من أجل بيئة عمل آمنة

 تعلقة بتنفيذ مشضيات كااة السلع واخلةدمات وتكةاليم التشةايل للمشةاريع: تقةديم      تكاليم الدعم املباشرة امل

ات الشةراكات  العروض )مثل جلنة التوريدات(؛ وإدارة قاعدة بيانات املوردين/ إدارة التعاقةد والعقةود؛ واتفاقة   

او املسنولة مباشرة عةن  . يتضمن هذا املكّون تكاليم التشايل العامة ألماكن املكاتب يف وحدة الفرسائل االتفاقو

 تشايل املشروع؛ 

  تتضةةمن تكةةاليم الةةدعم املباشةةرة املتعلقةةة باخلةةدمات املاليةةة املقدمةةة للمشةةروع مسةة  احلسةةابات االسةةتئمانية

واحلسابات يف داض األستاذ العام؛ وإدارة الفواتري، واملقبوتات واملةداوعات؛ والعمليةات املصةراية واخلزانةة؛     

 بالغ املالي )يطبق على كااة املشاريع(؛ وإدارة األصول؛ واإل

     تتضمن تكاليم الدعم املباشرة املتعلقة صخدمات تكنولوجيا املعلومات املقدمة إىل املشاريع تكةاليم تقةديم كااةة

وصةةيانة  LANنظةةم التواصةةل اإللكضونةةي للفةةاو ونظةةم املعلومةةات املنسسةةية، ورخةةص الربجميةةات، وشةةبكة  

 .)يطبق على كااة املشاريع(التجهيزات ومكاتب اخلدمة 
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ينطبق أول مكونني من التكاليم اق  يف حال كانت املدخالت املتصلة بهما مدرجة كتكاليم تشةايلية مباشةرة    

 االثنان األخريان )ينطبقان على كااة املشاريع(.  .يف ميزانيات املشاريع

 

 د التكاليف؟ باختصار كيف تعد ميزانية املشروع مبوجب السياسة اجلديدة السرتدا

التكاليم لدى إعةداد امليزانيةات واملشةاريع     اسضدادجتري توعية واتعي املشاريع والشركاء إىل تطبيق سياسة  

 مايو/أيار، حي  أن:   -اليت قد بدأت صياغتها يف أبريل/نيسان 
 

تنفيةذ النتةائل    ميزانية املشروع تلحظ تكلفة مجيع املدخالت املطلوبة )تكاليم التشايل املباشةرة( مةن أجةل    - 1

على ميزانيةة كةل مشةروع أن تضةمن اإلدراج املناسةب لكااةة املةوارد         .وأنشطة املشروع ليت جرى حتديدهاا

املطلوبة من أجةل التنفيةذ الكامةل ويف الوقةت املناسةب ألهةداف املشةروع، مبةا يف ذلة  النتةائل التشةايلية            

اد امليزانية ملية أكثر صرامة من حي  إعدسوف يستلزم ذل  ع .والربجمية املتعلقة باملشروع والرصد واإلبالغ

 واالستعراض قبل بلوغ املشاريع مرحلة املشاورات النهائية. 
 

دراجهةا يف امليزانيةة   إجيب حتديد أية تكاليم للفاو مرتبطة بتقديم املةدخالت )تكةاليم الةدعم املباشةرة( و     - 2

 .لضمان أن تقوم الفاو بتقديم املدخالت إىل املشروع بفعالية

يف املائةة )مةع بعةض االسةتثناءات ملعةدالت أقةل حبسةب         7يطبق معدل تكاليم الدعم غري املباشرة البةال    - 3

 (تلحظه السياسة( على جمموع كااة التكاليم املباشرة )تكاليم التشايل املباشرة وتكاليم الدعم املباشرة ما

 .ايضاف املبل  احملتسب إىل ميزانية املشروع
 

من أجل دعم  Costs@fao.org-Support-OSPوميكن االتصال به على العنوان لفاو  ايف تاأنشئ مكتب خدم 

 صياغة امليزانية يف كل حالة حمددة. 

 

 ما هي التدابري االنتقالية املطلوبة للبدء بتنفيذ السياسة؟  

والةيت   2016سوف تنفذ السياسة اجلديدة على كااة املشاريع الةيت اسةتهلت عمليةة التحديةد يف مةارس/آذار       

 زال يف مرحلة املشاريع القصرية املقضحة. ت ال
 

أما املشاريع اليت بلات مرحلة الصياغة املتقدمة أو الةيت جةرى التوقيةع عليهةا  مةنخراد والةيت صةيات أو مت         

التفاوض عليها مبوجب اإلطار احلالي، اسوف توقع وتستمر يف اسضداد تكاليم الدعم بالتماشي مع أحكةام االتفاقيةات   

 املوقعة.
 

ما تعرب اجلهات املاحنة التفاقيات املسةاهمة القائمةة عةن اهتمامهةا، اةيمكن تطبيةق السياسةة اجلديةدة         وحيث 

 ات اعتباراد من تاريخ حمدد مبوجب اتفاق متبادل، عقب تنفيذ السياسة.لتكاليم الدعم على تل  االتفاق
 

الستفسةار  ل orgCosts@fao-Support-OSP.وميكن االتصال بةه علةى العنةوان    لفاو  ايف تامكتب خدمنشئ أ 

 عن التوتيحات.


