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يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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ملخص
 روجعت في عام  4114سياسة البرنامج بشأن معدل تكاليف الدعم غير المباشرة و ُوضع أسلوب لتحديد المعدل
في عام  . 4112ونظرا لما طرأ بعد ذلك من تغييرات كبيرة على السياق التشغيلي ،اقترحت خطة اإلدارة
( )4102-4102إجراء استعراض في عام  4102للتأكد من أن السياسة واألسلوب المعمول بهما يدعمان
األهداف االستراتيجية وإطار نتائج اإلدارة.
 وسيجري االستعراض المقترح لمعدل تكاليف الدعم غير المباشرة على مرحلتين بالتشاور مع المجلس في
النصف األول من عام  4102وسيستند إلى المشورة المقدمة من لجنة المالية.
 وتحدِّد المرحلة األولى التي تتناولها هذه الوثيقة سياق ومحركات االستعراض.
 وتسلط هذه الوثيقة أيضا الضوء على عدد من المسائل التي تلتمس من المجلس توجيهات بشأنها.
 وسوف تحدِّد المشاورات مع المجلس في دورته العادية األولى لعام  4102المرحلة الثانية من االستعراض
والنهج الذي ستسير عليه األمانة في تقرير المعدل المقترح لتكاليف الدعم غير المباشرة.

التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 يرجى من لجنة المالية أن تستعرض الوثيقة "أسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير المباشرة في البرنامج"
وأن تؤيد تقديمها إلى المجلس التنفيذي لينظر فيها.
مشروع المشورة
 وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي ،تشير لجنة المالية في منظمة
األغذية والزراعة على المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علما بالوثيقة "أسلوب حساب معدل تكاليف
الدعم غير المباشرة في البرنامج".

المجلس التنفيذي
الدورة العادية األولى
روما2102/2/00-01 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  4من جدول األعمال

أسلوب حساب معدل تكاليف الدعم غير
المباشرة في البرنامج

للنظر

A
Distribution: GENERAL
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طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ .ميكن االطالع على وثائق اجمللس التنفيذي
يف صفحة برنامج األغذية العاملي على شبكة اإلنرتنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :
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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاااال الم ال ال ن قد تكون لد هم أسااا اة ةن ة تتعاق بمحتوى ه ه الوث قة إلى االتصاااال بموظفي
برنامج األغ ة العالمي الم كور ن أدناه ،و فضل أن تم ذلك قبل ابتدال دورة الم ال التنف ي بفترة كاة ة.
مسااعد المد ر التنف ي ددارة تس ر الموارد

الس د M. Juneja

هاتف066513-2885 :

والمساللة ،ورئ ل الشؤون المال ة:
مد ر شعبة الم زان ة والبرم ة:

الس د F. Curran

هاتف066513-2408 :

رئ ل دائرة الم زان ة:

الس د C. Gardner

هاتف066513-2077 :

لالستفسار عن توةر وثائق الم ال التنف ي ،رجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات (هاتف.)344260-5442 :
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ملخـص

روجعت ةي عام  5335سا اسااة البرنامج بشا ن معدل تكال ف الدعم غ ر المباشاارة ووضااأ أساااوح لتحد د المعدل ةي عام .5334
ونظرا لما طرأ بعد ذلك من تغ رات كب رة عاى السااا ال التشاااغ اي ،اقترحت خطة اددارة ( )5364-5364إجرال اساااتعراي ةي
عام  5364لات كد من أن الس اسة واألساوح المعمول بهما دعمان األهداف االسترات

ة وإطار نتائج اددارة.

و طبق معدل لتكال ف الدعم غ ر المباشااااارة عاى كل المسااااااهمات المساااااتامة كوسااااا اة لتعو

البرنامج عن نفقات دعم البرامج

واد دارة التي تكبدها ةي األغاب ةي مقره الرئ سااي ومكاتبا القطر ة عند تنف المشااروعات .و تفق ذلك مأ مبدأ االسااترداد الكامل
()1

لتكال ف العما ات ومأ الالئحة العامة ةي تحمل كل جهة مانحة تغط ة ”جم أ تكال ف التشغ ل والدعم لمساهماتها“.
وس ري االستعراي المقترح عاى مرحات ن بالتشاور مأ الم ال ةي النصف األول من عام .5364
وتحدِّد المرحاة األولى التي تتناولها ه ه الوث قة س ال ومحركات االستعراي عاى النحو التالي:


دعو استعراي عام  5365الشامل لاس اسات ال ي

ري كل أربأ سنوات إلى موالمة س اسات تكال ف الدعم غ ر

المباشرة ةي األمم المتحدة.
 ستش ِّكل ب ة تدب ر الموارد الراهنة والمقباة ةي البرنامج عامال ةي تحد د معدل تكال ف الدعم غ ر المباشرة.


ب تحق ق أعاى مردود من األموال .و عتبر معدل تكال ف الدعم غ ر المباشرة مؤشرا غ ر مباشر لكفالة دعم البرامج
واددارة ووس اة لتحق ق المستوى األمثل من الكفالة والفعال ة عاى المستوى التشغ اي.

 تتغ ُّر ه اكل التكال ف والدعم ةي البرنامج ،ال س ما ةي ظل ازد اد استخدام النهج غ ر القائمة عاى األغ ة.
وتساط ه ه الوث قة أ ضا الضول عاى عدد من المسائل التي تاتمل من الم ال توج هات بش نها:
 البرنامج منظمة ممولة تماما بمساهمات طوع ة ول ست لا م زان ة أساس ة .ةهل نبغي النظر ةي اتباع نهج قائمة عاى
التمو ل األساسي أو عاى أنواع مختافة من التمو ل لتغط ة التكال ف الثابتة والمتغ رة؟
 ةي ضول االعتراف ب ن بع

التكال ف المرتبطة بالدعم واددارة تغط ها مصادر أخرى ةهل نبغي للبرنامج مواصاة

النظر ةي مصادر متعددة لتمو ل تكال ف من قب ل تكال ف األمن واالستثمارات غ ر المتكررة؟
 هل نبغي أن ستمر البرنامج ةي تطب ق معدل واحد ةي استرداد تكال ف الدعم غ ر المباشرة ،أم نبغي أن تفاوت ذلك
المعدل تبعا لنوع التدخل؟
 هل مكن للبرنامج أن ستخدم معدالت متفاوتة لتكال ف الدعم غ ر المباشرة لاتش أ عاى تعب ة الموارد وذلك عاى
سب ل المثال من خالل التعاون ب ن بادان ال نوح أو مساهمات الحكومات المض فة؟
وسااوف تحدِّد المشاااورات مأ الم ال ةي دورتا العاد ة األولى لعام  5364المرحاة الثان ة من االسااتعراي والنهج ال ي سااتس ا ر
عا ا األمانة ةي تقر ر المعدل المقترح لتكال ف الدعم غ ر المباشرة .وسوف تعري النتائج خالل مشاورات غ ر رسم ة ةي الفترة

( )1المادة الثالثة عشرة  5 -من الالئحة العامة.
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من مارس/آذار حتى ما و/أ ار ،وساتعري التوصا ات بشا ن معدل تكال ف الدعم غ ر المباشرة للبرنامج عاى الدورة السنو ة لعام
.5364

مشروع القـرار



احا اط الاما ااال عاااماااا باااالاوثا اقاااة ” أسااااااااوح حسااااااااااح ماعااادل تاكاااالا اف الااادعام غا ار الامابااااشاااااارة ةاي البرناااامج“
( )WFP/EB.1/2014/4-B/1و تطاأ إلى إجرال المز د من التحا ل عاى أسااااس ما سااا صااادره من توج هات وما ساااتطرحا
األمانة من توص ات بش ن معدل تكال ف الدعم غ ر المباشرة خالل الدورة السنو ة لعام .5364

 ه ا مشروع قرار ،ولالطالع عاى القرار النهائي ال ي اعتمده الم ال ،رجى الرجوع إلى وث قة القرارات والتوص ات الصادرة ةي نها ة الدورة.
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أهداف استعراض تكاليف الدعم غير المباشرة
ت ح اساتعراي معدل تكال ف الدعم غ ر المباشارة ةي عام  5364لألمانة ةرصة لاعمل مأ الم ال وال هات المانحة

-6

ةي معال ة المسااائل التي تمل الساا ال التشااغ اي للبرنامج ونموذج عماا .والهدف من ذلك هو صاا اغة ساا اسااات البرنامج
بشااا ن تكال ف الدعم غ ر المباشااارة من أجل دعم األهداف االساااترات

ة المحددة ةي الخطة االساااترات

ة ()5362-5364

وإطار نتائج اددارة.
و تع َّن عاى البرنامج أن ساات ب لاتغ رات التي تشااهدها الب ة التشااغ ا ة ،ال سا ما التقابات الكب رة ةي ح م وطرائق

-5

المساااااااعدة الغ ائ ة والمساااااااهمات .ول لك

ب أن كون معدل تكال ف الدعم غ ر المباشاااااارة من القوة لتغط ة تكال ف دعم

البرامج واددارة التي تشمل تكال ف ثابتة ومتغ رة عاى مختاف مستو ات التمو ل.
و رمي االساااتعراي إلى تحد د أسااااوح بسااا ط وشااافاف لحسااااح وتطب ق معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشااارة ،مأ

-0

مراعاة التطورات ةي منظومة األمم المتحدة .وساااوف تتشااااور األمانة مأ الم ال ةي إطار رسااامي وغ ر رسااامي بغري
اقتراح معدل لتكال ف الدعم غ ر المباشرة ةي خطة اددارة (.)5362-5362
ومن المقترح اتباع نهج من مرحات ن ،وتتناول ه ه الوث قة أول هات ن المرحات ن وتب ن طر قة التفك ر التي تسااود حال ا

-4

ةي البرنامج والتساااتالت التي ساااتحدد شاااكل النقات .وسااوف تسااااعد توج هات الم ال عاى وضاااأ إطار لامناقشاااات غ ر
الرسم ة واقتراحات المرحاة الثان ة.
ومن المقترح إجرال مشاااورات غ ر رساام ة ةي الفترة من مارس/آذار حتى ما و/أ ار  5364لتمك ن الم ال واألمانة

-2

من النظر ةي التقدم األوَّلي المحرز .وساااوف تعري وث قة ثان ة تتضااامن اساااتنتاجات وتوصااا ات االساااتعراي ةي الدورة
السنو ة لعام .5364

الخلفية
سياسات وممارسات تكاليف الدعم غير المباشرة في البرنامج
-4

أوصااى تقر ر الفر ق العامل الرساامي التابأ لا نة س ا اسااات المعونة الغ ائ ة وبرام ها لعام  6992باعتماد االسااترداد
الكاامل لاتكال ف ال ي قضااااااي بتخصاااااا ل المساااااااهمات المسااااااتامة لتغط ة التكال ف الفعا ة لألغ ة والنقل الخارجي ةي
المشااااروعات ،ونساااابة من تكال ف النقل البري والتخز ن والمناولة وتكال ف الدعم المباشاااارة وتكال ف الدعم غ ر المباشاااارة
المتصاااة بها .وأوصااات الا نة أ ضااا بتحد ت معدل تكال ف الدعم غ ر المباشااارة ساانو ا( )2عاى أسااااس دراساااات التكال ف،
وواةقت عاى تفاوت المعدالت تبعا لف ات البرامج.

-2

وأنش الم ال التنف ي ال ي أعقب ل نة س اسات المعونة الغ ائ ة وبرام ها ةي عام  ،6994جماعة عمل الستعراي
سا اساات الموارد والتمو ل الطو ل األجل ةي البرنامج ةي عام  ،6991وأقر بعد ذلك توصا ة جماعة العمل رقم  4-5بشا ن
تطب ق معدل استرداد واحد عاى كل ة ات البرامج(( )3الت ك د مضاف):

( )2واةق الم ال ةي عام  6992عاى اعتماد معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشرة لفترة سنت ن بدال من سنة واحدة.
( )3الوث قة .WFP/EB.2/98/11
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” طبق معدل موحَّد لتكال ف الدعم غ ر المباشر ل م أ ة ات البرامج .و حسب ه ا المعدل بتطب ق م زان ة دعم البرامج
واددارة عاى تكال ف التشغ ل المباشرة وتكال ف الدعم المباشر المتوقعة لألنشطة خالل الفترة المال ة .وس خضأ مبدأ المعدل
الموحَّد لتكال ف الدعم غ ر المباشر إلى المراجعة خالل العما ة العاد ة دعداد الم زان ة و مكن إلغاته بقرار من الم ال
()4

التنف ي .و ح َّدد ه ا المعدل الموحَّد لافترة المال ة كاها [“]...

-1

وتنااول اسااااااتعراي لمعادل تكاال ف الدعم غ ر المباشاااااارة عري عاى الم ال ةي دورتا العاد ة الثالثة لعام 5335
الف وة ب ن نفقات دعم البرامج واددارة وإ رادات تكال ف الدعم غ ر المباشاارة ،وقارن ب ن النهج المتبأ ةي البرنامج والنهج
المتبعة ةي منظمات األمم المتحدة والمنظمات غ ر الحكوم ة )5(.وواةق الم ال عاى إنشاااااال حسااااااح تساااااو ة دعم البرامج
واددارة لتساااااا ال الف وات ب ن النفقاات لدعم البرامج واددارة وإ رادات تكال ف الدعم غ ر المباشاااااارة ،وتخف

المعدل

الموحَّد لتكال ف الدعم غ ر المباشرة إلى  2.3ةي المائة ةي عام .5330
-9

وعرضااااات األمانة ةي عام  5334اقتراحا واةق عا ا الم ال بشااااا ن تحد د معدل تكال ف الدعم غ ر المباشااااارة عاى
أسااس النتائج المال ة المراجعة الفعا ة )6(.وتعري األمانة من ذلك الح ن معدل تكال ف الدعم غ ر المباشارة المستمد ةي كل
خطاة من خطط اددارة .وباالرغم من أن معدل تكال ف الدعم غ ر المباشاااااارة المحدد عاى أساااااااس النتائج المال ة المراجعة
الفعا ة كان أعاى باستمرار ةقد تم ادبقال عا ا عند نسبة  2.3ةي المائة طوال ه ه الفترة.

-63

وأثبت البرنامج من عام  5330أن بوسااعا تكو ن عالقات شاااراكة مأ الشااركات والمؤساااساااات واألةراد لتول د موارد
لدعم برام ا .وس ا ري ةي عام  5364دمج وظ فة القطاع الخاص ةي م زان ة دعم البرامج واددارة بما ضاامن اسااتمرار
المانح ن من القطاع الخاص ةي تغط ة تكال ف التس ر واددارة المتصاة بمساهماتهم.

المسائل المتصلة بسياسة تكاليف الدعم غير المباشرة الحالية
نجاح خطة الموارد والتمويل الطويل األجل
-66

ترى األمانة أن بساااطة نموذج تدب ر الموارد والتمو ل الطو ل األجل وشاافاة تا سااهمان ةي جاذب ة البرنامج كشاار ك
نظرا لسهولة ةهم ه كل تكال ف مشروعاتا ووضوحها.

المتولدة من تكاليف الدعم غير المباشرة
كفاية اإليرادات
ِّ
-65

بدو أن معدل تكال ف الدعم غ ر المباشااارة ال ي ح َّدد ةي كل خطة من خطط اددارة وظل ثابتا عند مساااتوى  2.3ةي
كاف لتغط ة كل التكال ف المتصاة بالدعم واددارة .وعاى سب ل المثال:
المائة من عام  5330غ ر
ٍ
 تح َّمل عاى الحساح العام تكال ف األمم المتحدة ،مثل تكال ف إدارة شؤون السالمة واألمن ،ولكن البرنامج بات غ ر
قادر عاى تحمل ه ا النهج.
 ظات مبادرات تنم ة القدرات تعتمد عاى الصناد ق االست مان ة ادضاة ة لامانح ن ،وهي أموال مرحَّب بها ،ولكن إمكان ة
التنبؤ بها أقل ،كما أنها موجَّهة ةي العادة ،وتخضأ ددارة ورقابة خارج ت ن أقل مما تخضأ لا مخصصات دعم البرامج
واددارة.

( )4الوث قة .WFP/EB.3/98/4-D
( )5الوث قة .WFP/EB.3/2002/5-C/1
( )6الوث قة .WFP/EB.A/2006/6-C/1
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 التمل البرنامج من آن إلى آخر مواةقة الم ال عاى تخص ل اعتمادات تكم ا ة من م زان ة دعم البرامج واددارة من
أجل تغط ة ادصالح التنظ مي.

تغيُّر معدل تكاليف الدعم غير المباشرة
طبق البرنامج حال ا معدال لتكال ف الدعم غ ر المباشااارة بنسااابة  2.3ةي المائة عاى كل ة ات البرامج .وتطبِّق عموما

-60

الصاااناد ق االسااات مان ة التي تدار من جانب المكاتب ادقا م ة أو المقر الرئ ساااي معدال لتكال ف الدعم غ ر المباشااارة بنسااابة
 2.3ةي المائة عاى أنشطة من قب ل تنم ة القدرات الداخا ة.
وتتفاوت نوعا ما معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشاااااارة ةي البرنامج ،وتزداد مرونتها ةي الصااااااناد ق االساااااات مان ة.
-64
وتطبِّق الصاناد ق االسات مان ة الخاصة ببادان مع َّنة والمتولِّدة محا ا معدال لتكال ف الدعم غ ر المباشرة بنسبة  4.3ةي المائة
نظرا لقاة الدعم المطاوح من المقر الرئ ساي والمكاتب ادقا م ة ،كما أن بع

الحكومات المتاق ة تتكبَّد بع

تكال ف الدعم

التي تشا ِّكل ةي العادة مصادر التمو ل الرئ ساي .وتم ِّكن الصاناد ق االسات مان ة المكاتب القطر ة من مساااعدة الحكومات عاى
إدارة وتنف البرامج بما تفق مأ أهداف البرنامج .وال تطبق أي تكال ف دعم غ ر مباشاااااارة عاى بع

المساااااااهمات ،مثل

المساهمات النقد ة الحكوم ة النظ رة.
وتعبِّر معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشااارة لمسااااهمات ال هات المانحة الخاصاااة عن طب عة الشاااراكة ،وتتفاوت ةي

-62

ح مها ودرجة تعقدها .و باغ متوسط معدل تكال ف الدعم غ ر المباشرة  65.3ةي المائة.

المحركة الستعراض تكاليف الدعم غير المباشرة لعام 4102
العوامل
ِّ
س ستف د استعراي تكال ف الدعم غ ر المباشرة من العوامل المحرِّكة التال ة:

-64

 )6االستعراي الشامل لاس اسات ال ي

ري كل أربأ سنوات والموالمة؛

 )5تعب ة الموارد؛
 )0تحق ق أعاى مردود من األموال؛
 )4التك ُّف مأ ادطار المالي المتغ ِّر للبرنامج.

االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات والمواءمة
ختل االساااتعراي الشاااامل لاسااا اساااات ال ي

-62

ري كل أربأ سااانوات لافترة  5364-5365بعدد من الوال ات ذات

الصاة باستعراي تكال ف الدعم غ ر المباشرة:


طاب من م الل الصناد ق والبرامج اعتماد إطار السترداد التكال ف بدأ تنف ه ةي عام  .5364و نبغي أن كون
ادطار شفاةا ومتوائما ومستندا إلى مبدأ االسترداد الكامل لاتكافة ،من الموارد األساس ة وغ ر األساس ة عاى نحو
متناسب.



طاب من األم ن العام أن قترح عاى الم الل اعتماد تعر ف موحَّد لتكال ف التشغ ل ونظاما مع ار ا لمراقبة التكال ف،
مأ مراعاة إمكان ة تبا ن نماذج العمل.



طاب من الصناد ق والبرامج االتفال عاى مفهوم ”الكتاة الحرجة لاموارد األساس ة“ .و عني ذلك أن الوكاالت التي
لد ها موارد أساس ة وغ ر أساس ة نبغي أن تحدِّد المستوى األدنى لاموارد المطاوبة لتنف وال اتها.
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-61

وال تتفق النظم المال ة ةي البرنامج اتفاقا كامال مأ ه ه الوال ات ،ذلك أن البرنامج ل ساااات لد ا مثال موارد أساااااساااا ة،
ولكن األمانة تقر ب ن ه ه المسائل تؤثر عاى تكال ف الدعم غ ر المباشرة و ب مراعاتها ةي االستعراي.

-69

وةي إطار عما ة الموالمة التي ت ر ها األمم المتحدة،

ب أن كون البرنامج ماما بالتطورات ةي مؤساااااساااااات األمم

المتحدة .من ذلك مثال ما اي )6 :قام برنامج األمم المتحدة ادنمائي ،وصندول األمم المتحدة لاسكان ،ومنظمة األمم المتحدة
لاطفولة ،وه ة األمم المتحدة لامرأة باساااتعراي تعار ف التكال ف وتصااان ف األنشاااطة ،وتم اعتماد معدل موحَّد الساااترداد
التكال ف بنساابة  1.3ةي المائة؛  )5تطبِّق منظمة الصااحة العالم ة ،ومنظمة األغ ة والزراعة لألمم المتحدة معدالت مختافة
لتكال ف الدعم غ ر المباشاارة (بنساابة  63.3ةي المائة عاى مشااروعات الطوارو و 60.3ةي المائة عاى األنشااطة ادنمائ ة)
كماا تطبِّق آل اة ”محسااااااناة السااااااترداد التكال ف“ عاى تكال ف الموظف ن السااااااترداد بع

التكال ف المتعاقة بدعم البرامج

واددارة؛( )7وتعكف عاى مراجعة س اساتها بش ن تكال ف الدعم.

تعبئة الموارد
عترف البرنامج ب ن ب ة تدب ر الموارد تشااهد تغ رات ،و رغب ةي التشاا أ عاى المز د من المرونة وإمكان ة التنبؤ

-53

بالمساهمات الطوع ة .و مكن ةحل النهج المتبعة ةي منظمات األمم المتحدة األخرى لاوقوف عاى ما إذا كان معدل تكال ف
الدعم غ ر المباشاارة سااتخدم لتش ا أ المساااهمات غ ر المخصااص اة أو المتعددة الساانوات أو المساااهمات من جهات مانحة
مع َّنة.
-56

ترد معظم اد رادات من الحكومات المانحة التقا د ة ،وإن كان الم ال آخ ةي االتساع أمام المساهمات من الحكومات
المضاااا فة وال هات المانحة غ ر التقا د ة .و مكن اسااااتخدام معدل تكال ف الدعم غ ر المباشاااارة لتشاااا أ التعاون ب ن بادان
ال نوح أو التعاااون الثالثي عاى سااااااب اال المثااال ،وتشاااااا أ تاادب ر الموارد من البااادان النااام ااة لتنم ااة القاادرات ووضااااااأ
االسترات

-55

ات الوطن ة لدعم الخطة االسترات

ة.

وتتاح أ ضااا ةرص أوسااأ لاحصااول عاى مساااهمات من القطاع الخاص .وةي إطار اسااترات

ة البرنامج لاشااراكة مأ

القطاع الخاص وتعب ة الموارد منا )8(،تسااتند رسااوم اددارة التي تتحماها ال هات المانحة الخاصااة إلى معدل ثابت لتكال ف
الدعم غ ر المباشارة بادضااةة إلى نسابة لتغط ة تكال ف اددارة ادضاة ة وغ رها من التكال ف اددار ة .و مكن مقارنة ه ه
الممارسة مأ الممارسات المتبعة ةي منظمات األمم المتحدة األخرى.
وتساات ثر حال ا الصااناد ق االساات مان ة المتعددة الشااركال بنساابة صااغ رة من إ رادات البرنامج ،ولكن أهم تها آخ ة ةي
-50
االزد ااد؛ َّ
وتنفا وةقاا لامباادو التوج ه اة لم موعة األمم المتحدة ادنمائ ة التي تقصاااااار رسااااااوم الدعم عاى  2.3ةي المائة.
وسوف تزداد أهم ة الوصول إلى الصناد ق العالم ة ،مثل الصندول العالمي لمكاةحة اد دز والسل والمالر ا ،ومرةق الب ة
وس اأ ة ا البرنامج تمو اا االبتكاري .وسااوف تع َّن تق م خطوطها التوج ه ة بش ا ن تكال ف الدعم
العالم ة ،ةي الوقت ال ي ِّ
غ ر المباشرة وق ودها المحتماة المفروضة عاى تكال ف الدعم المباشرة وغ ر المباشرة.

تحقيق أعلى مردود من األموال
-54

اب أن تناول اسااااااتعراي تكال ف الدعم غ ر المباشاااااارة الق مة مقابل النقود بالنساااااابة د رادات تكال ف الدعم غ ر
المباشااارة ونفقات دعم البرامج واددارة .و نظر ةي بع

األح ان إلى معدل تكال ف الدعم غ ر المباشااارة باعتباره مؤشااارا

( )7انظر منظمة األغ ة والزراعة ،الوث قة ” ،FC 151/8تقر ر عن شامل س اسة منظمة األغ ة والزراعة الخاصة بتكال ف الدعم“ (نوةمبر/تشر ن الثاني .)5360
( )8الوث قة .WFP/EB.A/2013/5-B
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غ ر مباشاار لاكفالة ألنا م ِّول م زان ة دعم البرامج واددارة .غ ر أن نفقات دعم البرامج واددارة ةي المقر الرئ سااي أو ةي
المكاتب ادقا م ة مكن أن تحساِّ ن ةعال ة التكال ف ةي م االت أخرى .من ذلك مثال أن مبادرة دعم البرامج واددارة لتحس ن
ساااالساااال ادمداد باساااتخدام التمو ل من تكال ف الدعم غ ر المباشاااارة مكن أن تفضاااي إلى تحق ق وةورات عاى المسااااتوى
القطري.

التكيُّف مع أعمال البرنامج المتغيرة وإطاره المالي
-52

اسااااتهات الخطة االسااااترات

ة ( )5360-5331تطور البرنامج من المعونة الغ ائ ة نحو المساااااعدة الغ ائ ة .واعتمد

ادطااار المااالي ةي عاااام  5363ونفااا ةي عاااام  5360كي عبِّر عن هااا ا التحول .وأ ّدى ذلاااك إلى تغ ر اله كاال الماااالي
لامشاااروعات ،وإنشاااال ثالت أدوات ،هي األغ ة والنقد والقساااائم ،وتنم ة القدرات وتعز زها ،ومكونات تكال فها ،مثل النقل
البري والتخز ن والمناولة ،وتكال ف التشغ ل المباشرة األخرى.
-54

وتحسااب حال ا تكال ف الدعم المباشاارة كنساابة م و ة من تكال ف التشااغ ل ول ل كمعدل لاكم ة الطن ة .و ت ح ذلك قدرة
أكبر عاى التنبؤ بتمو ل تكال ف الدعم المباشرة و حسِّن إمكان ة مقارنتها ب ن المشروعات.

-52

و قتضااي إدخال مسااتو ات كب رة من األنشااطة غ ر الغ ائ ة وه اكل مختافة لاتكال ف والدعم اسااتعراي تكال ف الدعم
()9

غ ر المباشرة ذات الصاة.

المسائل المطلوب إصدار توجيهات بشأنها
-51

ب ن ه ا القسم المسائل التي تاتمل األمانة توج هات الم ال بش نها .وتتمثل ه ه المسائل ةي اآلتي:
 )6نموذج تمو ل تكال ف دعم البرامج واددارة؛
 )5استخدام مصادر التمو ل األخرى لتغط ة التكال ف المتعاقة بدعم البرامج واددارة؛
 )0آثار التحول إلى المساعدة الغ ائ ة عاى تكال ف الدعم غ ر المباشرة؛
 )4تعب ة الموارد.

نموذج تمويل تكاليف دعم البرامج واإلدارة
-59

ما هي آثار عدم وجود تمو ل أساااسااي ةي البرنامج؟ وهل نبغي النظر ةي األخ بنهج مختافة ةي تمو ل التكال ف غ ر
المباشرة الثابتة والمتغ رة؟

-03

وخالةا لاصااااااناد ق والبرامج األخرى ،ال تاقى البرنامج م زان ة أساااااااساااااا ة لتغط ة أو لتعو

تكال ف دعم البرامج

مول نفقات دعم البرامج واددارة
واددارة .وبدال من ذلك ةإن معدل تكال ف الدعم غ ر المباشاارة المطبَّق عاى كل مشااروع ِّ
ةي البرنامج.
-06

والبرنامج بوصاااافا منظمة ممولة بمساااااهمات طوع ة

ب أن عدِّل تكال فا العامة ساااانو ا تبعا لاموارد المسااااتامة أو

المتوقعة ،وال مكن بساهولة تعد ل النفقات بما ناسب المستو ات التشغ ا ة المتغ رة .وةي ظل ز ادة النشاط التشغ اي ،نبغي

( )9ال زال عدم الت قن ال ي خ م عاى أجوال تمو ل البرنامج ؤثر عاى المكاتب القطر ة .ول لك ست ري األمانة استعراضا لإلطار المالي من أجل إ اد سبل لتحس ن ه كل التمو ل ةي البرنامج.
وسوف شمل ذلك توس أ مرةق تمو ل رأس المال العامل لتحق ق أقصى مستوى من االستقرار وإمكان ة التنبؤ بالعما ات وأثر البرنامج عاى المستف د ن.
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تقا ل متوساااط التكال ف حالما تسااا َّدد التكال ف الثابتة ،وإن كان من المتع ر عند حدوت انكمات تقا ل التكال ف بالتناساااب
مأ مستوى النشاط المتقاِّل والحفاظ ةي الوقت ذاتا عاى الكفالة التشغ ا ة.
-05

ونظرا لامناقشات ال ار ة حول التمو ل األساسي ،والكتاة الحرجة ،وس اسات تكال ف الدعم ةي الوكاالت المتخصصة
ب البحت عن نماذج بد اة .ول لك ةإن المرحاة الثان ة من التحا ل ستشمل ما اي:
 ةحل مزا ا الم زان ة األساس ة؛
 ةحل نفقات دعم البرامج واددارة المتغ رة والثابتة؛
 النظر ةي نماذج بد اة ،مثل التمو ل األساسي أو غ ر األساسي لتغط ة نفقات دعم البرامج واددارة المتغ رة أو الثابتة.

استخدام مصادر التمويل األخرى لتغطية التكاليف المتعلقة بدعم البرامج واإلدارة
-00

تسا َّدد بع

التكال ف المتعاقة بدعم البرامج واددارة ةي البرنامج من مصادر أخرى ،مثل حساح تسو ة دعم البرامج

واددارة ،والحسااح العام ،والصناد ق االست مان ة .وةي ضول ذلك ،ك ف نبغي تفس ر تكال ف الدعم غ ر المباشرة وإلى أي
مدى نبغي تمو ل تكال ف دعم البرامج واددارة من تكال ف الدعم غ ر المباشرة المستردة؟ وهل نبغي أن واصل البرنامج
النظر ةي إ اد مصادر متعددة لتمو ل وظائف من قب ل ما اي:
 األمن .تح َّمل عاى الحساح العام تكال ف من قب ل مساهمة البرنامج السنو ة البالغة  63مال ن دوالر أمر كي ةي إدارة
األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن .ةهل نبغي تحم ل تاك المساهمة عاى م زان ة دعم البرامج واددارة أم عاى
العما ات القطر ة من خالل تطب ق ”آل ة محسَّنة السترداد التكال ف“ عاى تكال ف الموظف ن مثاما ةي بع

الوكاالت

المتخصصة؟
 التكال ف الرأسمال ة .هل نبغي أن سعى البرنامج إلى الحصول عاى التزامات من المانح ن أم نبغي أن وسِّأ مرةق
م زنة رأس المال لتمو ل أو شطب مبادرات واسعة النطال لمرة واحدة من أجل تخف ف العبل الواقأ عاى م زان ة دعم
البرامج واددارة ،وحساح تسو ة دعم البرامج واددارة ،والحساح العام؟
 االبتكارات .هل نبغي االستمرار ةي تغط ة تكال ف االبتكار من الصناد ق االست مان ة ادضاة ة أم من استرداد تكال ف
الدعم غ ر المباشرة؟
-04

وتتم َّز م زان ة دعم البرامج واددارة بنطاقها المحدود ةي البرنامج؛ وتتناسب المخصصات الصغ رة من م زان ة دعم
البرامج واددارة لامكاتب القطر ة تناسابا عكسا ا مأ ح م تاك المكاتب .و تع َّن عاى البرنامج إ اد مصاادر إضاة ة لتمو ل
ابتكارات من قب ل النقد والقسائم ،والشرال من أجل التقدم ،ومرةق الشرال اآلجل ،واستعراي أسال ب العمل.

-02

وجد ر بادشارة أ ضا أن م زان ة دعم البرامج واددارة تغطي التكال ف غ ر الخاضعة لرقابة ت كر من األمانة واآلخ ة
ةي االزد اد .من ذلك مثال التكال ف المشاااااتركة ددارة شاااااؤون الساااااالمة واألمن التي تح َّمل عاى الحسااااااح العام .ومن عام
 ،5334تشا ِّكل إ رادات ةوائد حواةا اسااتثمارات البرنامج والحسااابات المصاارة ة وحسااابات سااول المال المصاادر الرئ سااي
د رادات ال زل غ ر المخصاااااال من الحساااااااح العاام .و عوَّي ذلاك باالز اادات والخسااااااائر المتحققاة وغ ر المتحققة ةي
االساااااتثمارات وتسااااااو ات صااااارف العمالت ،وهو ما ال مكن تخصاااااا صاااااا لاصااااااناد ق األخرى .وتشاااااا ر خطة اددارة
( )10()5364-5364إلى أناا

اب عاى البرناامج إ ااد تمو ل طو ل األجل لتكال ف إدارة شااااااؤون السااااااالمة واألمن غ ر

( )10الوث قة  ،WFP/EB.2/2013/5-A/1الفقرتان  562و.561
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المتصااااااة بالمشاااااروعات .ونظرا النخفاي إ رادات الفوائد المدةوعة إلى الحسااااااح العام،

ب تنف ذلك اعتبارا من عام

 5362ةصاعدا.
-04

َّ
المنساااق المق م .وتح َّمل ه ه التكال ف
وال تمارس األمانة رقابة ت كر عاى تكال ف أنشاااطة األمم المتحدة ،من قب ل نظام
عاى م زان ة دعم البرامج واددارة كاعتماد مركزي حتى وإن كانت تتصل بعما ات عاى المستوى القطري.

-02

و َّمأ عادد من تكال ف الدعم التشااااااغ ا ة لضاااااامان الحفاظ عاى المعا ر والكفالة .و مكن البرهنة عاى أن تاك النهج
تحقق وةورات ةي العما ات ،وأن هناك مخططات السااترداد التكال ف بغري ربط التكال ف مباشاارة بالمشااروعات .وتشاامل
أمثاة ذلك تراخ ل االتصااااالت والخدمات ،وشااابكة "ةودساااات" ( )FoodSatوالبرنامج العالمي لت ج ر المركبات .وتعنى
المكاتب القطر ة بمخططات اسااترداد التكال ف ألنها تدار عاى مسااتوى المقر وتعتبر بالتالي ذات طابأ غ ر مباشاار ،وهو ما
عل تمو اها كتكال ف مباشرة لامشروعات صعبا ةي بع

-01

األح ان.

وتموَّل حاال اا المباادر ات غ ر المتكررة بم زان اة تكم ا اة من حساااااااح تسااااااو اة دعم البرامج واددارة ،أو ال زل غ ر
المخصااااال من الحسااااااح العام ،أو صاااااندول اسااااات ماني منشااااا عاى مساااااتوى عام ةي حال وجود اهتمام من المانح ن أو
مخصاااصاااات من مسااااهمات متعددة األطراف .وتسااااعد المبادرات عاى تحسااا ن الكفالة والفعال ة ،ولكن القرارات مكن أن
()11

تستند إلى مدى تواةر التمو ل أكثر من استنادها إلى األولو ات التنظ م ة.
-09

و م ِّكن حسااااااح تساااااو ة دعم البرامج واددارة البرنامج من موازنة الفرل ب ن نفقات دعم البرامج واددارة وإ رادات
تكاال ف الادعم غ ر المباا شاااااارة لاحد من مخاطر نقل الموارد إذا لم تتحقق إ رادات تكال ف الدعم غ ر المباشاااااارة بالمعدل
المتوقأ .و راجأ الم ال حساح التسو ة ةي خطة اددارة ،و ح َّدد مستوى مستهدف موصى با لمدة أربعة أشهر من النفقات
غ ر المباشرة .وال توجد أي خطوط توج ه ة واضحة الستخدام ةوائ

-43

حساح تسو ة دعم البرامج واددارة.

وساااوف تتناول المرحاة الثان ة من التحا ل ما اي )6 :ما إذا كان نبغي للبرنامج إعادة النظر ةي الطر قة التي َّ
تفسااار
بها تكال ف الدعم غ ر المباشااااارة وتكال ف الدعم المباشااااارة وطر قة تحم اها؛  )5نطال تمو ل الدعم واددارة من اساااااترداد
تكال ف الدعم غ ر المباشرة ،بما ةي ذلك مزا ا تطب ق ”آل ة محسَّنة السترداد التكال ف“ عاى تكال ف الموظف ن ،وك ف ة الحد
من االعتماد عاى م موعة متنوعة من مصااااااادر التمو ل التي تع َّ ر التنبؤ بها لتمو ل المبادرات المتكررة وغ ر المتكررة؛
 )0ما إذا كان المستوى المستهدف الحالي لحساح تسو ة دعم البرامج واددارة مالئما ،وما إذا كان نبغي استخدام الفوائ
المقررة أو المتحققة ةي حساااح التساااو ة لتمو ل االسااتثمارات غ ر المتكررة؛  )4الخطوط التوج ه ة الساااتخدام ال زل غ ر
المخصل من الحساح العام وحساح تسو ة دعم البرامج واددارة ةي أنواع معتمدة من ادنفال.

-46

و عبِّر بع

ها ه المسااااااائل عن أمور إدار ة متصاااااااة بتحم ل التكال ف عاى المشااااااروعات ،مثل تكال ف الدعم غ ر

المباشاارة أو تكال ف الدعم المباشاارة .عاى أنا من المسااتصااوح أن تم التوص ال إلى تفاهم مشااترك مأ الشااركال حول مبادو
وممارسات توز أ التكال ف ب ن مختاف عناصر التكال ف.
-45

وتماشا ا مأ المبادرات المتخ ة ةي الوكاالت األخرى ،مكن تصاان ف النفقات إلى تكال ف دعم مباشاارة وتكال ف مح َّماة
عاى المشااروعات ،ولكن ال بد من تق م أثر ز ادة النفقات المح َّماة عاى المكاتب القطر ة الصااغ رة لتغط ة المتطابات العامة
مقابل ز ادة م زان ة دعم البرامج واددارة وبالتالي ز ادة معدل تكال ف الدعم غ ر المباشرة.

( )11س عزز المرةق ال د د لم زنة رأس المال عما ة التس ر من أجل تق م وتحق ق ةوائد اقتصاد ة من االستثمارات غ ر المتكررة المموّ لة من المرةق والمسدَّدة وةقا لخطة سداد.
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و مكن ددراج نفقات التكال ف المركز ة لالبتكار أو المشااااااروعات الرأساااااامال ة ،عاى سااااااب ل المثال ،المتكبَّدة خارج
م زان ة دعم البرامج واددارة أن تتطاب ز ادة ةي معدل تكال ف الدعم غ ر المباشارة ،و مكن أن تفضاي إلى تصورات غ ر
إ ااب اة من الماانح ن بشاااااا ن معادل تكاال ف الادعم غ ر المباشاااااارة ةي البرنامج .وسااااااوف تنظر األمانة ةي ساااااابل تمو ل
االسااااتثمارات االسااااترات

ة ،وذلك عاى سااااب ل المثال عن طر ق تحق ق االسااااتعمال األمثل لحساااااح تسااااو ة دعم البرامج

واددارة ومرةق م زنة رأس المال ،والتوسأ إلى أقصى حد ةي االبتكارات التي مكن تمو اها من المساهمات الموجَّهة.

آثار التحول إلى المساعدة الغذائية على تكاليف الدعم غير المباشرة
-44

ماا هي آثاار تحول البرناامج إلى المساااااااعادة الغا ائ اة ةي إطاار الخطاة االسااااااترات

ة ()5362-5364؟ وهل نبغي

للبرنامج أن واصاال تطب ق معدل موحَّد السااترداد تكال ف الدعم غ ر المباشاارة عاى كل حاالت االسااترداد الكامل لاتكال ف،
أم نبغي أن تفاوت تبعا لف ة البرنامج أو نوع النشاط؟
-42

وظال البرنامج حتى عام  6991طبِّق معدالت مختافة عاى ة ات البرامج المختافة .وتطبِّق األمانة حال ا معدل تكال ف
دعم غ ر مباااشاااااارة بنساااااابااة  2.3ةي المااائااة عاى كاال ة اات البرامج ،وهي عما ااات الطوارو ،والعما ااات الممتاادة لإلغاااثااة
وادنعات ،والعما ات الخاصة ،والمشروعات ادنمائ ة ،والبرامج القطر ة.

-44

وقد وضااااأ النموذج الحالي لتكال ف الدعم غ ر المباشاااارة ةي عام  6991ون ح ةي الحاالت التي تطابت ة ها أنشااااطة
البرنامج الرئ س ا ة اسااتالم األغ ة ونقاها إلى المسااتف د ن .ولكن التحول إلى المساااعدة الغ ائ ة وما صاااحبا من اساات ابات
أوسااأ وز ادة ةي مسااتو ات األنشااطة التي ال تشاامل تحو الت غ ائ ة ،تطاب تغ ر ترك بة التكال ف وه اكل الدعم .من ذلك
مثال أن التوقعااات ةي عااام  5365أشااااااارت إلى أن تحو الت النقااد والقسااااااائم تمثاال  2.3ةي المااائااة من م موع المتطابااات
التشااااغ ا ة ،وإن كانت التقد رات تشاااا ر إلى أن تحو الت النقد والقسااااائم ةي عام  5364سااااتصاااال إلى  69.2ةي المائة من
المتطابات التشغ ا ة المتوقعة .و تع َّن إجرال استعراي لتكال ف الدعم غ ر المباشرة ذات الصاة.
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وسااوف تشاامل المرحاة الثان ة من التحا ل ما اي )6 :ةحل ه اكل التكال ف المباشاارة وغ ر المباشاارة لمختاف أنواع
التدخالت؛  )5نم جة مختاف معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشرة لمختاف ة ات البرامج وأنواع التدخالت.
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و نظر حتى اآلن إلى إدخاال معادالت مختافاة لتكاال ف الادعم غ ر المبااشاااااارة بااعتبااره ز اد من تعقاد وتكاال ف إدارة
معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشاااااارة عاى أساااااااس ة ات البرامج أو األنشااااااطة .و مكن لتفاوت معدالت تكال ف الدعم غ ر
المباشرة تبعا لف ات البرامج أن حمل معا مخاطر تش أ استخدام ة ات برامج غ ر مالئمة.

تعبئة الموارد
-49

هل مكن للبرنامج أن ساتخدم معدالت متغ رة لتكال ف الدعم غ ر المباشرة من أجل تحف ز التعاون ب ن بادان ال نوح
والمساااهمات من الحكومات المضاا فة والمساااهمات غ ر المخصااصااة والمساااهمات المتعددة الساانوات ومساااهمات القطاع
الخاص؟

-23

وكما جال من قبل ةإن المعدل المعتمد لتكال ف الدعم غ ر المباشااارة ،وهو  2.3ةي المائة ،ساااتخدم كخط أسااااس ،ب نما
تسااااااتخادم ةي الواقأ معادالت متعاددة )12(.وتتوقأ اسااااااترات

ة البرنامج لاشااااااراكة مأ القطاع الخاص وتعب ة الموارد منا

( )12مكن لامد ر التنف ي أن اغي تطب ق معدل تكال ف الدعم غ ر المباشرة عاى أنواع مع َّنة من المساهمات بموجب المادة الثالثة عشرة  4 -من الالئحة العامة .وتطبَّق معدالت مختافة لتكال ف
الدعم غ ر المباشرة عاى المساهمات الثنائ ة والصناد ق االست مان ة.
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( )13()5362-5360تطب ق معدالت متعددة لتكال ف الدعم غ ر المباشرة استنادا إلى التكال ف ادضاة ة المصاحبة لالنخراط
مأ القطاع الخاص.
-26

وةي إطار سااااعي البرنامج إلى تنف الخطة االسااااترات

ة ( )5362-5364ةإنا هدف إلى أن كون الشاااار ك المختار

لاحكومات عن طر ق ز ادة قدراتها عاى إنشاااال وإدارة وتوسااا أ برام ها ةي م ال شااابكات األمان .وه ه األنشاااطة تمولها
أساااسااا الحكومات المتاق ة من خالل الصااناد ق االساات مان ة لامكاتب القطر ة وبدعم ال كر من المقر ،لامساااهمة ةي تكال ف
األغ ة والمشروعات المنف ة ةي إطار برام ها ةي تاك البادان.
-25

وساااااوف تساااااتف د المرحاة الثان ة من التحا ل من خبرة المنظمات األخرى من أجل ما اي )6 :تق م أثر معدل تكال ف
الدعم غ ر المباشااارة عاى اجت اح المانح ن إلى البرنامج وأنواع الق ود المفروضاااة عاى المسااااهمات؛  )5تحد د ما إذا كان
تغ ُّر أو مرونة معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشاااااارة تشاااااا ِّأ عاى اجت اح المساااااااهمات من ال هات المانحة غ ر التقا د ة
ألنشااااااطاة من قب ال التعاون ب ن بادان ال نوح؛  )0النظر ة ما إذا كان نبغي للبرنامج أن طبِّق معدالت تكال ف الدعم غ ر
المباشااارة المتغ رة عاى مختاف ة ات المسااااهمات الموجَّهة أو غ ر الموجِّهة ،والمتعددة األطراف أو الثنائ ة ،وعاى مختاف
عوي عن تعقد ه كل معدل تكال ف
أنواع ال هات المانحة؛  )4النظر ة ما إذا كان اجت اح المز د من ه ه المسااااااهمات سااااا ِّ
الدعم غ ر المباشرة.
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و مكن تبر ر تخف

معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشرة دنشال حواةز لتش أ تعب ة الموارد بما قاباا من انخفاي

ةي تكال ف الدعم .من ذلك مثال أن الحكومات المتاق ة مكن أن تتطاب دعما أقل من البرنامج لاعما ات التي تمسااااااك البادان
بزمامها ،ومن شااا ن تخف

معدل تكال ف الدعم غ ر المباشااارة أن سااامح بدمج العما ات ةي برامج قطر ة بدال من دم ها

ةي صااناد ق اساات مان ة .وح ثما سا تع َّن إعانة معدالت تكال ف الدعم غ ر المباشاارة من تكال ف الدعم غ ر المباشاارة التي تم
استردادها من التبرعات األخرى ةإن ه ه ادعانات لن تكون كب رة.

الخطوات المقبلة
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ساتبحت األمانة خالل المرحاة الثان ة من اساتعراي تكال ف الدعم غ ر المباشارة توج هات الم ال وساتعالج المسائل
المحددة ةي ه ه الوث قة.
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وسااوف تعقد ساااساااة من المشاااورات غ ر الرساام ة ةي مارس/آذار ،وأبر ل/ن سااان ،وما و/أ ار  5364لتقاساام نتائج
المرحاة األولى والتماس مدخالت إضاااااااة ة .وسااااااتدرج آرال الم ال واألمانة ةي الوث قة النهائ ة لعرضااااااها عاى الم ال
لامواةقة عا ها ةي دورتا السنو ة لعام .5364
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