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 موجز
 
  تكعالي  خدمعة املشعاريع، وكعذل   مععدلتتناول هذه الوثيقة مسألة تطبيق سياسة املنظمة الّسابقة اخلاصة بوضعع

 1والععععع تععععري تنفيععععذها منععععذ  2015السياسععععة اةديععععدة السععععفداد التكععععالي  الععععع وا ععععق علي ععععا ا لعععع    عععععام 
. وسعععتنفذ سياسعععتا تكعععالي  العععدعجل السعععابقة واةديعععدة بعععالتوا ي خعععالل  عععفة السعععنت  2018يناير/كعععا ون الثعععا  

 ؛2018إىل مايو/أيار  2017يو يو/حزيران  . ويغطي هذا التقرير الففة من2018-2019
  421، ا تتحععععظ منظمععععة األغذيععععة والزراعععععة 2018مايو/أيععععار  31 إىل 2017يو يععععو/حزيران  1 خععععالل الفععععفة مععععنو 

تو يععع هععذه املشععاريع علععى  ئععات حسعع  سياسععة دعععجل  1ويعععرا اةععدول مشععروعام مععن مشععاريع حسععا. األما ععة. 
معععدالت علععى هععذه املشععاريع كا ععة طُبقععظ . وقععد التنفيععذطععوال  ععفة  اتيزا يععالتكععالي  املطبقععة وعععدد املشععاريع وامل

 ؛تكالي  الدعجل الع تتوخاها سياستا تكالي  الدعجل السابقة واةديدة على التوايل

  تضععمنظ عمليععة تنفيععذ السياسععة اةديععدة إعععدادام حريصععام خععالل العععام املاضععي، شععا    لعع  وضععع مععواد إر ععادية و
والقيعععام بالتعععدري ؛ واالتصعععال والتواصعععل معععع األعضعععايف والشعععركايف ارخعععرين   املعععوارد؛ وتطعععوير وتعليمعععات مفّصعععلة 

 ؛عمليات مدعومة من النظام؛ واملتابعة وحل املشاكل والتحليل الدقيق ملسائل التنفيذ

  لسياسعة السعابقة. تغطي هذه الوثيقة الففة الن ائية لوضع التقارير الع جتري  ي ا املوا قة على املشعاريع   إطعار او
ال يتجزأ من اإلبعال  ععن أدايف امليزا يعة    وستدرج التقارير املقبلة املقدمة إىل ةنة املالية حول هذا املوضوع كجزيف  

 التقرير السنوي عن "أدايف امليزا ية وعمليات النقل ب  الربامج وب  أبوا. امليزا ية".
 

 التوجي ات املطلوبة من ةنة املالية
 
 هذه الوثيقة وإعطايف التوجي ات الع تراها مناسبة. استعرااة املالية مدعوة إىل إّن ةن 
 

 مسودة المشورة
 

 إّن اللجنة: 
 
   تكةاليف ددمةة المشةاري ، وكةالس السياسةة معةد  أحاطت علمًا بتطبيق السياسةة السةابقة الخا ةة بو ة

 ؛2018مايو/أيار  إلى 2017يونيو/حزيران  من الجديدة السترداد التكاليف للفترة
  استاكرت أن التقرير المقدم قد غطى الفترة النهائية التي ستجري فيهةا الموافقةة علةى المشةاري  بمو ةب و

 السياسة السابقة؛

  ؛2018يناير/كانون الثاني  1بتنفيا السياسة الجديدة السترداد التكاليف منا  ترحبو 

  المستقبل في التقارير عن أداء الميزانية. أحاطت علماً بأن التقارير حو  هاه المسألة ستدمج فيو 
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وكعذل   تكعالي  خدمعة املشعاريع، معدلتتناول هذه الوثيقة مسألة تطبيق سياسة املنظمة الّسابقة اخلاصة بوضع  -1
يناير/كعا ون الثعا   1والع تري تنفيذها منذ 1 2015السياسة اةديدة السفداد التكالي  الع وا ق علي ا ا ل    عام 

. ويغطععي هععذا 2019-2018وسععتنفذ سياسععتا تكععالي  الععدعجل السععابقة واةديععدة بععالتوا ي خععالل  ععفة السععنت   .2018
 .2018إىل مايو/أيار  2017التقرير الففة من يو يو/حزيران 

 
 سياسات استرداد التكاليف نعامة ع لمحة -أوالً 

 
 السياسة السابقة -ألف

 
تكالي  خدمة املشاريع على املشاريع املمولة معن خعارج امليزا يعة. وسيسعتمر  معدلتتوقع السياسة السابقة تطبيق  -2

وكذل  على املشاريع الع   ،2018يناير/كا ون الثا   1تطبيق السياسة السابقة على كا ة املشاريع الع كا ظ جارية حىت 
 كا ظ صياغت ا واملفاوضات بشأهنا مع  ركايف   املوارد   مرحلة متقدمة    ل  التاريخ.

 
تكععالي  خدمععة املشععاريع علععى النحععو  معععدلنطبععق علي ععا ي ئععات املشععاريع املمومبلععة شععوارد مععن خععارج امليزا يععة الععع و  -3

الفنية والدعجل املبا ر أل شطة الرب امج الععادي، وتطبّعق علي عا  سعبة معياريعة  احملدد شوج  السياسة السابقة هي: املساعدة
تكععالي   معععدلفاوح يعع  املائععة. وقععد  10  املائععة؛ واملسععاعدات الطارئععة، وتطبّععق علي ععا  سععبة حععّدها األقصععى  13قععدرها 

تكععالي  املشععاريع عنععدما يُتوقععع أن  معععدل  املائععة. وتععو   فععي   10وصععفر  بعع املشععاريع علععى أ شععطة التمويععل املشععف  
تكععون تكععالي  الععدعجل غععة املبا ععرة املتغععةة )كمععا هععي ةععددة شوجعع  السياسععة السععابقة( علععى مشععروع مععع  أقععل. وتوكععل 

 تكالي  خدمة املشاريع املعيارية إىل مكت  االسفاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد. معدلات عن ةّ يجل التغم مة تق
 

 الجديدةالسياسة  -باء
 
هتعععد  و تتوقعععع سياسعععة املنظمعععة اةديعععدة بشعععأن اسعععفداد التكعععالي  أن يكعععون هعععذا االسعععفداد تناسعععبيام بالكامعععل.  -4

املن جيعععة إىل أن تعكععع  بدقعععة التكعععالي  الفعليعععة لتنفيعععذ كعععل مشعععروع معععن املشعععاريع وأن تتوا عععق معععع املعععدخالت والظعععرو  
 املطلو..التشغيلية للمشاريع الفردية والدعجل الفعلي 

 
إىل تكالي  تشغيل مبا رة وتكالي  دعجل مبا رة وتكالي  دعجل كا ة تتوقع السياسة تصني  تكالي  املنظمة  و  -5

 2غة مبا رة على النحو التايل:
 

                                                      
 .CL 151/REPمن الوثيقة  (عه) 11الفقرة   1
 .FC 156/7الوثيقة   2
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 وأمعاكنمدخالت املشاريع احملددة، كعاملوفف  واملععدات واللعوا م والسعفر والعقعود  - تكاليف التشغيل المباشرة (أ)
والنقععل، شععا    لعع  الععدعجل الفععم الععذي تقدمععه املنظمععة، املطلوبععة للتنفيععذ الكامععل و  الوقععظ املناسعع  لمكاتعع  ل

 لنتائج املشروع؛
خععدمات املنظمععة املطلوبعة لتقععد  مععدخالت ةعددة للمشععاريع، كتوفيعع  العععامل   - تكةاليف الةةدعم المباشةةرةو  ).(

ا م وإعععداد التقعععارير املاليععة، كلمعععا وعنععدما  عععد . وتسعععفد وتنظععيجل وتقعععد  املسععاعدة الفنيعععة و ععرايف املععععدات واللعععو 
مععن خععالل مععدخالت مبا ععرة أو مععن خععالل  موعععات  الفرديععةتكععالي  الععدعجل املبا ععرة مععن ميزا يععات املشععاريع 

 تكالي  باستخدام قوائجل تكالي ؛ 
ليععة السععفداد حصععة كنسععبة مئويععة مععن التكععالي  املبا ععرة الك  يععتجل خصععم ا – تكةةاليف الةةدعم غيةةر المباشةةرةو  )ج(

املشروع من  فقات الدعجل املتكبدة الع ال ميكن عزوها مبا رة إىل تنفيذ أ شطة ةددة من ب  أ شعطة املشعروع. 
وتغطععي تكععالي  الععدعجل غععة املبا ععرة حصععة مععن اإلدارة واووكمععة واإل ععرا  واالسععفاتيجية والتخطععيط ومراجعععة 

كات ووضعععع العععربامج واملشعععاركة   العععنظجل املشعععفكة ل معععجل املتحعععدة وتعبئعععة املعععوارد والشعععرا  والتحقيقعععاتاوسعععابات 
  املائة من التكعالي  املبا عرة  7والتوعية والدعوة واالتصاالت. وتبلغ تكلفة تكالي  الدعجل غة املبا رة اوالية 

 للمشاريع.
 
 من العناصر الرئيسية التالية: تأّل تضمنظ عملية تنفيذ السياسة اةديدة إعدادام حريصام خالل العام املاضي، و  -6
 

إعداد مواد إر ادية وتعليمات مفصلة وبر امج تدرييب مكث  للزماليف املشعارك    صعياغة املشعاريع وتنفيعذها    (أ)
 ؛كا ة  أحنايف املنظمة

 اتصاالت وتواصل معع األعضعايف والشعركايف ارخعرين   املعوارد حعول خصعائس السياسعة اةديعدة وكعذل  التعدابةو  ).(
 اال تقالية وتدابة التنفيذ؛

 الدعجل املبا رة ورصدها؛  تكالي  وضع عمليات مدعومة من النظام إلدارة رسومو  )ج(
 املتابعة وحل املشاكل والتحليل الدقيق ملسائل التنفيذ للتوصل إىل حلول حثيثة. )د(

 
 2018أيار /مايو - 2017يونيو/حزيران  1استرداد تكاليف الدعم من  عنعامة  لمحة - يم

 
 421، ا تتحعععظ منظمعععة األغذيعععة والزراععععة 2018مايو/أيعععار  31 حعععىت 2017يو يعععو/حزيران  1خعععالل الفعععفة معععن  -7

تو يعع هعذه املشعاريع علعى  ئعات حسع  سياسعة دععجل التكعالي   1مشروعام من مشعاريع حسعا. األما عة. ويععرا اةعدول 
 ُعّقح  2017،3. وكما أُعلمظ ةنة املالية مسبقام    و مرب/تشرين الثا  التنفيذطوال  فة  اتاملطبقة وعدد املشاريع وامليزا ي

 .2018يناير/كا ون الثا   1باوسبان السياسة اةديدة الع ستدخل حيز التنفيذ بديفام من    سق التقارير كي تؤخذ 
 

                                                      
 .FC 169/8من الوثيقة  7الفقرة   3
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 جعرى تطبيعقوقد علي ا شوج  السياسة السابقة.  متظ املوا قةملشاريع الع ا 1يعرا القسجل األول من اةدول و  -8
تكععالي  خدمععة  معععدلإمععا مععن خععالل تطبيععق  ،كا ععةاملشععاريع   علععى تكععالي  الععدعجل الععع توخت ععا السياسععة الّسععابقة معععدل

املشعععععاريع املعياريعععععة أو معععععن خعععععالل معععععزيج معععععن  سعععععبة مئويعععععة معععععن تكعععععالي  خدمعععععة املشعععععاريع والعععععدعجل اإلداري والتشعععععغيلي  
 مبا رة. كتكلفة

 
علي عععا   إطعععار السياسعععة اةديعععدة. و  مايو/أيعععار  متعععظ املوا قعععةعامعععة ععععن املشعععاريع العععع  حملعععةم القسعععجل الثعععا  يقعععدّ و  -9

مشععروعام(، ولكععن يتوقععع أن يععزداد هععذا العععدد ا ديععادام كبععةام خععالل  41، كععان عععدد هععذه املشععاريع قلععيالم  سععبيام ) موع ععا 2018
 .2019-2018  فة السنت 

 
عامة عن الفئات اخلاصة الع تندرج ضمن املرو ة الع ميكعن تطبيق عا   إطعار السياسعة  حملةم القسجل الثالث يقدّ و  -10

تتطلع  معن منظمعة  ةالبيئعة العامليعهلا اال اد األورويب ومر عق  املشاريع الع ميوّ  4اةديدة السفداد التكالي  لظرو  خاصة.
معا يتعلعق ششعاريع حعاالت  واسعفداد التكعالي . و  امليزا يعاتاألغذية والزراعة اتبعاع اخلطعوا التوجي يعة اخلاصعة وعا لوضعع 

هلععععا مكتعععع  تنسععععيق الشععععؤون اإل سععععا ية   األمععععجل املتحععععدة،  عععع ن تنفيععععذ السياسععععة اةديععععدة مؤّجععععل حععععىت الطععععواريت الععععع ميوّ 
الالمركزيععععة متامععععام هلععععذا الشععععري    املععععوارد. وتععععري اسععععتخدام الفععععفة و لطبيعععععة اخلاصععععة إىل اظععععرام   2019يناير/كععععا ون الثععععا  

اال تقالية إلصدار مواد االتصاالت مع الشركايف   املعوارد، والقيعام بالتعدري  علعى املسعتوى القطعري، وإجعرايف مراجععة لعنمط 
قععرار يطبععق علي ععا معععدل صععفر و قععام لالععع )( TeleFood) سععة العمععل. كمععا أدرجععظ   هععذه الفئععة أيضععام مشععاريع تيليفععود

 ( وعدد صغة من اواالت اخلاصة األخرى املتفق علي ا )أساسام تكالي  سفر املشارك  من البلدان النامية(.3/97 املؤمتر
 
التقعارير العع جتعري  ي عا املوا قعة علعى  ر عععلمام بأن هذه الوثيقة تشعمل الفعفة الن ائيعة ل األخذيطل  من اللجنة و  -11

تكالي  خدمة املشعاريع  عدالتاملشاريع   إطار السياسة السابقة. وقد كان غرا هذا التقرير السنوي هو تقد  تو يع مل
   7واحععد لتكععالي  الععدعجل غععة املبا ععرة تبلععغ  معععدلأ ععه تطبّععق شوجعع  سياسععة اسععفداد التكععالي  إىل علععى  ئععات. و ظععرام 

،  ع ن الوثيقعة بصعيغت ا اواليعة امليزا يعات املنفعردةائة بغ  النظر عن  وع املشروع وأن تكالي  العدعجل املبا عرة مضعّمنة   امل
جععزيفام ال يتجععزأ مععن التقععارير عععن أدايف تنفيععذ  التقععارير التقععارير   املسععتقبل. ولععذا، يتوقععع أن تكععون هععذه ر عععمل تعععد مناسععبة ل

  5.  املستقبل امليزا ية
 
 
 

                                                      
 .FC 161/6لوثيقة با 1 من امللحق 13الفقرة    4
 .تقرير تنفيذ الربامجو وعمليات النقل ب  الربامج وب  أبوا. امليزا يةالتقرير السنوي عن أدايف تنفيذ امليزا ية ا    ل  ش  5
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، 2018إىل مايو/أيعار  2017معن يو يعو/حزيران    الفعفة تو يع  ئعات تكعالي  العدعجل املطبقعة علعى املشعاريع العع  تحعظ -1اةدول 

 حس  العدد والقيمة
 

 عدد المشاري  الدعم تكاليففئة 
 الميزانية الكاملة
 بآالف الدوالرات

 األمريكية

من  مئويةالنسبة ال
 إ مالي الميزانية

 السابقة السياسة -1
 289,308 92  مشاريع املساعدة   حاالت الطواريت

 

 241,022 103 مشاريع املساعدة الفنية
 

 31,503 42 مشاريع الدعجل املبا ر أل شطة الرب امج العادي
 

 61.3% 561,832 237 السياسة السابقة -ا موع الفرعي 

 السياسة الجديدة -2
 46,144 31  مشاريع املساعدة   حاالت الطواريت

 

 5,775 6 مشاريع الدعجل املبا ر أل شطة الرب امج العادي
 

 22,862 4 مشاريع املساعدة الفنية
 

 8.2% 74,781 41 السياسة اةديدة-ا موع الفرعي 

 فئات دا ة -3
 187,861 39  اال اد األورويب

 

 37,852 30 ةمر ق البيئة العاملي
 

 53,182 30 األمجل املتحدة، مكت  تنسيق الشؤون اإل سا ية  
 

 36 315  (TeleFood) تيليفود
 

 574 8 حاالت خاصة أخرى
 

 %30.5 279,784 143  ئات خاصة -ا موع الفرعي 

 %100 916,396 421 المجموع الكلي


