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 لجنة المالية
 ون بعد المائةالست  الرابعة و الدورة 

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  11-7روما، 

 تستراااعمليات االالتقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هذه الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون 

 Boyd Haightالسيد 

 مدير مكتب االتستراتيجية والتخطيط وإاارة الموارا
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 موجز
 
  ابقة (املنظمة) منظمة األغذية والزراعة سأأأأأأياسأأأأأأةتطبيق مسأأأأأأألة تتناول هذه الوثيقة  تمعدالع وضأأأأأأاخلاصأأأأأأة ب السأأأأأأ 

املمتدة من مشأأأاريع حسأأأان األما ة الت أطلقا خالل الف ة  مشأأأروعا   559بالنسأأأبة إىل املشأأأاريع  ةتكاليف خدم
ع املشأأأأأأأأأأأأارية ملعدالت تكاليف خدمات فئحبسأأأأأأأأأأأأ  الزيعا  تو قدم وت. 2016 أي ارإىل مايو/ 2015من يو يو/حزيران 

 يف املائة 81.2ىل أن حوايل . وجتدر اإلشأأأأأأأأأأأأارة إاملكتملة اهتاميزا يو  هااملشأأأأأأأأأأأأاريع من حي  عدد تلكاملطبقة على 
، يف حني ىالقصأأأأأأأأأأو  معدالهتاقد فرضأأأأأأأأأأا عليها عليها الت مت املوافقة من املشأأأأأأأأأأاريع احديدة )من حي  القيمة( 

 .الس ابقةفُرضا على املشاريع املتبقية معدالت تندرج ضمن السياسة 
  املختارة أثناء  ملشأأأاريععلى ااحديدة املتعلقة باسأأأ داد التكاليف املنظمة األما ة سأأأياسأأأة تطبق ، 2016خالل عام و

  تنفيذا   احديدة سأأياسأأةلاد  تنفيذ وذلك هب، الشأأركاء املعنيني املقدمني للمواردبالتعاون الوثيق مع عملية الصأأياغة 
  .2017يف عام كامال 

 
 التوجيهات املطلوبة من حنة املالية

 
 ابقةبتجربة تنفيذ السياسة خذ علما إن  اللجنة مدعوة إىل األ املشاريع ة وضع معدالت تكاليف خدمباخلاصة  الس 

 .2016 أي ارمايو/إىل  2015الف ة املمتدة من يو يو/حزيران خالل 
 

 مسواة المشورة
 
  ابقةأخذت اللجنة علماً بتنفيذ السياتسة الل الفترة المشاريع خة بوضع معدالت تكاليف خدمالخاصة  الس 

  .2016 أي ارمايو/إلى  2015الممتدة من يونيو/حزيران 
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ابقةاملنظمة سياسة مسألة تطبيق تتناول هذه الوثيقة  -1 خالل  ملشاريعا ةتكاليف خدم تمعدالوضع اخلاصة ب الس 
ابقةوتطبق السأأأأأأياسأأأأأأة . 2016 أي ارمايو/إىل  2015الف ة املمتدة من يو يو/حزيران  الوقا الذي  يف 2016خالل عام  السأأأأأأ 

تكاليف سأأأتسأأأ د الت  1سأأأ داد التكاليفديدة الاحسأأأياسأأأة ال املوارد إىليف شأأأركاء إىل جن  مع ال جنبا  نظمة تنتقل فيه امل
 . وتكاليف الدعم غري املباشرة ةالدعم املباشر 

 
مبوج  املشأأأأاريع  ةتطبق عليها معدالت تكاليف خدمالت من خارج امليزا ية و مولة فئات املشأأأأاريع امل ار فعُ قد و  -2

ابقةالسأأأياسأأأة   وحدق معدل م، حي  طب  املسأأأاعدة الفنية والدعم املباشأأأر أل شأأأطة الا ام  العاديعلى النحو التايل:  السأأأ 
يف املائة؛ واأل شطة ذات التمويل  10 ، حي  طب ق معدل أقصى  سبتهائة؛ واملساعدة يف حاالت الطوارئيف امل 13 سبته 

لدعم وق ع اخنفاض تكاليف اعندما يت املشأأأأاريعة تكاليف خدميف املائة(. وجيوز خفض معدل  10إىل صأأأأفر املشأأأأ ن )من 
إىل وحدة امل شأأاريعاملة تكاليف خدم تمعدالغري املباشأأرة املتةرية ألي من املشأأاريع. وُتسأأند مهم ة تقدير االختالفات عن 

 مكت  االس اتيجية والتخطيط وإدارة املوارد. 
 
 2016 أي ارمايو/ 31إىل  2015يو يو/حزيران  1من ة املمتدالف ة تةطي هذا التقرير يف الواردة اإلحصأأأأأأأاءات إن و  -3

. ويعرض احدول املشاريع ةتكاليف خدم عدالتمب مشروعا  من مشاريع حسان األما ة 559 املنظمةالت أطلقا خالهلا 
 اتوامليزا ي املشأأاريعفئات ومطبقة على هذه املشأأاريع من حي  عدد حبسأأ  المعدالت تكاليف خدمة املشأأاريع موز عة  1

 .الس ابقةمعدالت تندرج ضمن السياسة قد طُبقا على مجيع املشاريع . و املكتملة
 
 معدالهتا  -يف املائة من احلاالت حبسأأأأأأأأأأأأأأ  احلجم  81.2أي  -فرض على الةالبية العظمى من املشأأأأأأأأأأأأأأاريع ويُ  -4

وافق املشأأأاريع املب ويف ما يتعلق. وبناء على طل  حنة املالية، 1يف احدول  4إىل  1الصأأأفو  من  يتبني يفكما ،  القصأأأوى
وحدة موغري  وحدةالقصوى، يقدم احدول إحصاءات عن  وع هذه املشاريع املوافق عليها مبعدالت م امعدالهتعند عليها 

 .، إىل جا   عددها وحجمهاالس ابقةخدمة املشاريع ضمن السياسة لتكاليف 
 
يف املائة من احلاالت حبسأأأأأأأ   18.8أي  - 1من احدول  10إىل  5وتندرج املشأأأأأأأأاريع الواردة يف الصأأأأأأأأفو  من  -5

 .الس ابقة ضمن فئات تطبق عليها معدالت أدىن من احلد األقصى ضمن السياسة -احلجم 
 
يف املائة من امليزا يات  74.8 منزيادة معدالهتا القصأأأأأأأأأأأأأوى عند وشأأأأأأأأأأأأأهدت قيمة تموع امليزا يات املوافق عليها  -6

ذلأأك عزى يف املأأائأأة يف الف ة احلأأاليأأة، وي 81.2اإلمجأأاليأأة من حيأأ  القيمأأة خالل الف ة الت قلهأأا التقرير السأأأأأأأأأأأأأأأابق، إىل 
 اللوازم واملعدات.و من العقود  عاليةة  سبالت تسجل املشاريع  ضمنيف الفئات األخرى، ال سيما  اجع إىل الباألساس 

 
، تطبق األما ة سأياسأة املنظمة احديدة املتعلقة باسأ داد التكاليف على املشأاريع املختارة أثناء 2016خالل عام و  -7

يف  كامال    تنفيذا   حديدةا ، وذلك هبد  تنفيذ السياسةلموارداملقدمني لاملعنيني عملية الصياغة بالتعاون الوثيق مع الشركاء 
 .2017عام 

                                        
 . FC 161/6 الوثيقة  1
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: توزيع فئات معدالت تكاليف خدمة املشاريع املطبقة على املشاريع الت أطلقا خالل الف ة من يو يو/حزيران 1احدول 
يع املوافق ،  وع املشأأأأأأار ا القصأأأأأأوىمعدالهتعند املوافق عليها  مبا يظهر، بالنسأأأأأأبة إىل املشأأأأأأاريع ،2016 أي ارإىل مايو/ 2015

 لتكاليف دعم خدمة املشاريع احملددة، إىل جا   عددها وحجمها.  موحدةوغري  موحدةعليها مبعدالت 
 

 عدد املشاريع فئة تكاليف خدمة املشاريع
 املكتملةامليزا ية 

للمشروع )بالدوالر 
 األمريكي(

النسبة املئوية 
من امليزا ية 

 اإلمجالية
 معدالتها القصوى عندالمشاريع الموافق عليها 

1 

 مشاريع املساعدة يف حاالت الطوارئ املوافق عليها
 %50.6 317,434,532 183 معدالهتا القصوىعند 

افق املو  -الت الطوارئ)أ( مشاريع املساعدة يف حا
يف املائة  7 سأأأأأأأبة  -معدالهتا القصأأأأأأأوىعند  عليها

 لتكأأأأاليف خأأأأدمأأأأة املشأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع )اال أأأأاد األوروي
الصندوق املركزي لالستجابة يف حاالت الطوارئ، و 

 وما إىل ذلك(

95 107,085,530 17.1% 

 - حاالت الطوارئ )ن( مشأأأأأأأأأاريع املسأأأأأأأأأاعدة يف
دل عأأامل - معأأدالهتأأا القصأأأأأأأأأأأأأأوىعنأأد  املوافق عليهأأا

 املشاريع  خدمةلتكاليف املوحد 
88 210,349,002 33.5% 

2 

معدالهتا  عندمشاريع املساعدة الفنية املوافق عليها 
 %19.0 118,990,890 94  القصوى

ند ع )أ( مشأأأأأأأأأأاريع املسأأأأأأأأأأاعدة الفنية، املوافق عليها
يف املائة لتكاليف  7  سأأأأأأأأأأأأأبة-معدالهتا القصأأأأأأأأأأأأأوى

ركزي الصندوق املو  املشاريع )اال اد األوروي خدمة
 ذلك(لالستجابة حلاالت الطوارئ، وما إىل 

33 55,561,270 8.9% 

 املوافق عليها -)ن( مشأأأأأأأأأأأأأأاريع املسأأأأأأأأأأأأأأاعدة الفنية
ليف لتكااملعدل املوحد  – معدالهتا القصأأأأأوىعند 

 املشاريع  خدمة
61 63,429,620 10.1% 

3 

املشأأأأأاريع الت عثل دعما  مباشأأأأأرا  أل شأأأأأطة الا ام  
 %10.9 68,284,463 59  معدالهتا القصوىند العادي املوافق عليها ع

)أ( املشأأأأأأأأأأأأاريع الت عثل دعما  مباشأأأأأأأأأأأأرا  أل شأأأأأأأأأأأأطة 
 بة سأأأأأأأ – معدالهتا القصأأأأأأأوىعند الا ام  العادي 

دمأأة املشأأأأأأأأأأأأأأأاريع )اال أأاد خأأيف املأأائأأة لتكأأاليف  7
الصأأأأأأأأأندوق املركزي لالسأأأأأأأأأتجابة حلاالت و  األوروي

 الطوارئ، وما إىل ذلك(.

17 44,654,438 7.1% 
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 عدد املشاريع فئة تكاليف خدمة املشاريع
 املكتملةامليزا ية 

للمشروع )بالدوالر 
 األمريكي(

النسبة املئوية 
من امليزا ية 

 اإلمجالية
)ن( املشأأأأأأأأأاريع الت عثل دعما  مباشأأأأأأأأأرا  أل شأأأأأأأأأطة 

عدل امل - معدالهتا القصأأأأأأأوىعند  الا ام  العادي
 لتكاليف خدمة املشاريع  وحدامل

42 23,630,025 3.8% 

 %0.8 4,977,876 1 بر ام  التعاون الالمركزي 4

هتأأأا معأأأدالنأأأد املشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع املوافق عليهأأأا ع -اجملموع الفرعي 
 %81.2 509,687,761 337 القصوى

 المتبعةالمشاريع التي تفرض عليها معدالت أانى من المعدل األقصى ضمن السياتسة 

 %10.8 67,795,240 20 مرفق البيئة العاملية 5

 %0.0 142,800 1 خدمات الدعم الفين 6

7 
واللوازم  العقوداملشأأأاريع الت تضأأأم   سأأأبة عالية من 

 250من القسأأأأأأأأأأأأأأم  الثأأاي )يطبق امللحقواملعأأدات 
 من دليل التعليمات اإلدارية(

9 26,911,478 4.3% 

8 
املشأأأأأاريع الت عثل دعما  مباشأأأأأرا  أل شأأأأأطة الا ام  
العادي املوافق عليها مبعدل أدىن من احلد األقصأأى 

 (ملتبعةا)حي  تنطبق ظرو  تتماشى مع السياسة 
11 3,040,652 0.5% 

 %3.0 18,717,533 19 برام  األمم املتحدة املش كة 9

 مبعأأأأأأدل صأأأأأأأأأأأأأأفر مبوجأأأأأأ  قرار -بر أأأأأأام  تليفود  10
 %0.2 1,383,612 162 3/97املؤعر 

 
املشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع الت تفرض عليهأأأأا  -اجملموع الفرعي 

معدالت أدىن من املعدل األقصأأى ضأأمن السأأياسأأة 
 املتبعة

222 117,991,314 18.8% 

 %100 627,679,075 559 المجموع الكلي

 
 


