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التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات االسترداد

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيدة
الموظفة المسؤولة في مكتب االستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد
الهاتف+39 06570 52298 :
Beth Crawford

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MY236/A

FC 173/6

2

موجز


السابقة اخلاصة بوضعع مععدل تكعالي خدمعة املشعاريع ،وكعذل
تتناول هذه الوثيقة مسألة تطبيق سياسة املنظمة ّ
ع ععام  2015وال ععع ت ععري تنفي ععذها منع ععذ 1
السياس ععة اةدي ععدة الس ععفداد التك ععالي ال ععع وا ععق علي ع ععا ا ل ع ع
يناير/ك ععا ون الث ععا  .2018وس ععتنفذ سياس ععتا تك ععالي ال ععدعجل الس ععابقة واةدي ععدة ب ععالتوا ي خ ععالل ععفة الس ععنت
 .2019-2018ويغطي هذا التقرير الففة من يو يو/حزيران  2017إىل مايو/أيار 2018؛



421

وخ ععالل الف ععفة م ععن  1يو ي ععو/حزيران  2017إىل  31مايو/أي ععار  ،2018ا تتح ععظ منظم ععة األغذي ععة والزراع ععة
مشععروعام مععن مشععاريع حسععا .األما ععة .ويعععرا اةععدول  1تو يععع هععذه املشععاريع علععى ئععات حسع سياسععة دعععجل
التكععالي املطبقععة وعععدد املشععاريع وامليزا ي عات طعوال ععفة التنفيععذ .وقععد طُبقععظ علععى هععذه املشععاريع كا ععة معععدالت
تكالي الدعجل الع تتوخاها سياستا تكالي الدعجل السابقة واةديدة على التوايل؛



وتضععمنظ عمليععة تنفيععذ السياسععة اةديععدة إعععدادام حريصعام خععالل العععام املاضععي ،شععا لع وضععع معواد إر ععادية
مفصععلة والقيععام بالت ععدري ؛ واالتصععال والتواصععل مععع األعض ععايف والشععركايف ارخ عرين امل عوارد؛ وتط ععوير
وتعليمععات ّ
عمليات مدعومة من النظام؛ واملتابعة وحل املشاكل والتحليل الدقيق ملسائل التنفيذ؛



وتغطي هذه الوثيقة الففة الن ائية لوضع التقارير الع جتري ي ا املوا قة على املشعاريع إطعار السياسعة السعابقة.
وستدرج التقارير املقبلة املقدمة إىل ةنة املالية حول هذا املوضوع كجزيف ال يتجزأ من اإلبعال ععن أدايف امليزا يعة
التقرير السنوي عن "أدايف امليزا ية وعمليات النقل ب الربامج وب أبوا .امليزا ية".

التوجي ات املطلوبة من ةنة املالية


إ ّن ةنة املالية مدعوة إىل استعراا هذه الوثيقة وإعطايف التوجي ات الع تراها مناسبة.
مسودة المشورة
إ ّن اللجنة:





أحاطت علماً بتطبيق السياسةة السةابقة الخا ةة بو ة معةد تكةاليف ددمةة المشةاري  ،وكةالس السياسةة
الجديدة السترداد التكاليف للفترة من يونيو/حزيران  2017إلى مايو/أيار 2018؛
واستاكرت أن التقرير المقدم قد غطى الفترة النهائية التي ستجري فيهةا الموافقةة علةى المشةاري بمو ةب
السياسة السابقة؛



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



وأحاطت علماً بأن التقارير حو هاه المسألة ستدمج في المستقبل في التقارير عن أداء الميزانية.

3

FC 173/6

السابقة اخلاصة بوضع معدل تكعالي خدمعة املشعاريع ،وكعذل
-1
تتناول هذه الوثيقة مسألة تطبيق سياسة املنظمة ّ
عام 1 2015والع تري تنفيذها منذ  1يناير/كعا ون الثعا
السياسة اةديدة السفداد التكالي الع وا ق علي ا ا ل
 .2018وسععتنفذ سياسععتا تكععالي الععدعجل السععابقة واةديععدة بععالتوا ي خععالل ععفة السععنت  .2019-2018ويغطععي هععذا
التقرير الففة من يو يو/حزيران  2017إىل مايو/أيار .2018

أوالً -لمحة عامة عن سياسات استرداد التكاليف
ألف -السياسة السابقة
تتوقع السياسة السابقة تطبيق معدل تكالي خدمة املشاريع على املشاريع املمولة معن خعارج امليزا يعة .وسيسعتمر
-2
تطبيق السياسة السابقة على كا ة املشاريع الع كا ظ جارية حىت  1يناير/كا ون الثا  ،2018وكذل على املشاريع الع
كا ظ صياغت ا واملفاوضات بشأهنا مع ركايف املوارد مرحلة متقدمة ل التاريخ.
املمولععة شعوارد مععن خععارج امليزا يععة الععع ينطبععق علي ععا معععدل تكععالي خدمععة املشععاريع علععى النحععو
-3
و ئععات املشععاريع مب
احملدد شوج السياسة السابقة هي :املساعدة الفنية والدعجل املبا ر أل شطة الرب امج الععادي ،وتطبّعق علي عا سعبة معياريعة
قععدرها  13املائععة؛ واملسععاعدات الطارئععة ،وتطبّععق علي ععا سععبة ح ع ّدها األقصععى  10املائععة .وقععد يعفاوح معععدل تكععالي
املشععاريع علععى أ شععطة التمويععل املشععف بع صععفر و 10املائععة .وتععو فععي معععدل تكععالي املشععاريع عنععدما يُتوقععع أن
تكععون تكععالي الععدعجل غععة املبا ععرة املتغععةة (كمععا هععي ةععددة شوجع السياسععة السععابقة) علععى مشععروع معع أقععل .وتوكععل
م مة تقيجل التغ ّةات عن معدل تكالي خدمة املشاريع املعيارية إىل مكت االسفاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد.

باء-

السياسة الجديدة

تتوق ععع سياس ععة املنظم ععة اةدي ععدة بش ععأن اس ععفداد التك ععالي أن يك ععون ه ععذا االس ععفداد تناس ععبيام بالكام ععل .وهت ععد
-4
املن جي ععة إىل أن تعك ع بدق ععة التك ععالي الفعلي ععة لتنفي ععذ ك ععل مش ععروع م ععن املش ععاريع وأن تتوا ععق م ععع امل ععدخالت والظ ععرو
التشغيلية للمشاريع الفردية والدعجل الفعلي املطلو..
وتتوقع السياسة تصني تكالي املنظمة كا ة إىل تكالي تشغيل مبا رة وتكالي دعجل مبا رة وتكالي دعجل
-5
2
غة مبا رة على النحو التايل:

1
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الفقرة ( 11هع) من الوثيقة .CL 151/REP
الوثيقة .FC 156/7
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(أ) تكاليف التشغيل المباشرة  -مدخالت املشاريع احملددة ،كعاملوفف واملععدات واللعوا م والسعفر والعقعود وأمعاكن
للمكاتع والنقععل ،شععا لع الععدعجل الفععم الععذي تقدمععه املنظمععة ،املطلوبععة للتنفيععذ الكامععل و الوقععظ املناسع
لنتائج املشروع؛
( ).وتكةاليف الةةدعم المباشةةرة  -خععدمات املنظمععة املطلوبعة لتقععد مععدخالت ةعددة للمشععاريع ،كتوفيع العععامل
وتنظععيجل وتقععد املسععاعدة الفنيععة و عرايف املعععدات واللععوا م وإعععداد التقععارير املاليععة ،كلمععا وعنععدما ععد  .وتسععفد
تكععالي الععدعجل املبا ععرة مععن ميزا يععات املشععاريع الفرديععة مععن خععالل مععدخالت مبا ععرة أو مععن خععالل موعععات
تكالي باستخدام قوائجل تكالي ؛
(ج) وتكةةاليف الةةدعم غيةةر المباشةةرة – يععتجل خصععم ا كنسععبة مئويععة مععن التكععالي املبا ععرة الكليععة السععفداد حصععة
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 عرا واالس عفاتيجية والتخطععيط ومراجعععة
اوس ععابات والتحقيق ععات وتعبئ ععة امل عوارد والش عراكات ووض ععع ال عربامج واملش ععاركة ال ععنظجل املش ععفكة ل م ععجل املتح ععدة
والتوعية والدعوة واالتصاالت .وتبلغ تكلفة تكالي الدعجل غة املبا رة اوالية  7املائة من التكعالي املبا عرة
للمشاريع.
-6

وتضمنظ عملية تنفيذ السياسة اةديدة إعدادام حريصام خالل العام املاضي ،تألّ من العناصر الرئيسية التالية:

(أ) إعداد مواد إر ادية وتعليمات مفصلة وبر امج تدرييب مكث للزماليف املشعارك
أحنايف املنظمة كا ة؛
( ).واتصاالت وتواصل معع األعضعايف والشعركايف ارخعرين
اال تقالية وتدابة التنفيذ؛

صعياغة املشعاريع وتنفيعذها

املعوارد حعول خصعائس السياسعة اةديعدة وكعذل التعدابة

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

يم -لمحة عامة عن استرداد تكاليف الدعم من  1يونيو/حزيران  - 2017مايو/أيار

2018

خ ععالل الف ععفة م ععن  1يو ي ععو/حزيران  2017ح ععىت  31مايو/أي ععار  ،2018ا تتح ععظ منظم ععة األغذي ععة والزراع ععة
-7
مشروعام من مشعاريع حسعا .األما عة .ويععرا اةعدول  1تو يعع هعذه املشعاريع علعى ئعات حسع سياسعة دععجل التكعالي
املطبقة وعدد املشاريع وامليزا يات طوال فة التنفيذ .وكما أُعلمظ ةنة املالية مسبقام و مرب/تشرين الثا  3،2017عُ ّقح
سق التقارير كي تؤخذ باوسبان السياسة اةديدة الع ستدخل حيز التنفيذ بديفام من  1يناير/كا ون الثا .2018
421
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الفقرة  7من الوثيقة .FC 169/8

FC 173/6

5

ويعرا القسجل األول من اةدول  1املشاريع الع متظ املوا قة علي ا شوج السياسة السابقة .وقد جعرى تطبيعق
-8
السععابقة علععى املشععاريع كا ععة ،إمععا مععن خععالل تطبيععق معععدل تكععالي خدمععة
معععدل تكععالي الععدعجل الععع توخت ععا السياسععة ّ
املش ع ععاريع املعياري ع ععة أو م ع ععن خ ع ععالل م ع عزيج م ع ععن س ع ععبة مئوي ع ععة م ع ععن تك ع ععالي خدم ع ععة املش ع ععاريع وال ع ععدعجل اإلداري والتش ع ععغيلي
كتكلفة مبا رة.
ويق ع ّدم القسععجل الثععا حمل ععة عامععة عععن املشععاريع ال ععع متععظ املوا قععة علي ععا إط ععار السياسععة اةديععدة .و مايو/أي ععار
-9
 ،2018كععان عععدد هععذه املشععاريع قلع معيال سععبيام ( موع ععا  41مشععروعام) ،ولكععن يتوقععع أن يععزداد هععذا العععدد ا ديععادامكبعةام خععالل
فة السنت .2019-2018
 -10ويق ّدم القسجل الثالث حملة عامة عن الفئات اخلاصة الع تندرج ضمن املرو ة الع ميكعن تطبيق عا إطعار السياسعة
4
ميوهلا اال اد األورويب ومر عق البيئعة العامليعة تتطلع معن منظمعة
اةديدة السفداد التكالي لظرو خاصة .املشاريع الع ّ
األغذية والزراعة اتبعاع اخلطعوا التوجي يعة اخلاصعة وعا لوضعع امليزا يعات واسعفداد التكعالي  .و معا يتعلعق ششعاريع حعاالت
مؤج ععل ح ععىت
ميوهل ععا مكت ع ع تنس ععيق الش ععؤون اإل س ععا ية األم ععجل املتح ععدة ،ع ع ن تنفي ععذ السياس ععة اةدي ععدة ّ
الط ع عواريت ال ععع ّ
املع عوارد .وت ععري اس ععتخدام الف ععفة
يناير/ك ععا ون الث ععا  2019ظع عرام إىل الطبيع ععة اخلاص ععة والالمركزي ععة متامع عام هل ععذا الشع عري
اال تقالية إلصدار مواد االتصاالت مع الشركايف املعوارد ،والقيعام بالتعدري علعى املسعتوى القطعري ،وإجعرايف مراجععة لعنمط
سععة العمععل .كمععا أدرجععظ هععذه الفئععة أيض عام مشععاريع تيليفععود (( )TeleFoodالععع يطبععق علي ععا معععدل صععفر و ق عام لق عرار
املؤمتر  )97/3وعدد صغة من اواالت اخلاصة األخرى املتفق علي ا (أساسام تكالي سفر املشارك من البلدان النامية).
 -11ويطل من اللجنة األخذ علمام بأن هذه الوثيقة تشعمل الفعفة الن ائيعة لر عع التقعارير العع جتعري ي عا املوا قعة علعى
املشاريع إطار السياسة السابقة .وقد كان غرا هذا التقرير السنوي هو تقد تو يع ملعدالت تكالي خدمة املشعاريع
علععى ئععات .و ظعرام إىل أ ععه تطبّععق شوجع سياسععة اسععفداد التكععالي معععدل واحععد لتكععالي الععدعجل غععة املبا ععرة تبلععغ 7
املائة بغ النظر عن وع املشروع وأن تكالي العدعجل املبا عرة مض ّعمنة امليزا يعات املنفعردة ،ع ن الوثيقعة بصعيغت ا اواليعة
مل تعععد مناسععبة لر ععع التقععارير املسععتقبل .ولععذا ،يتوقععع أن تكععون هععذه التقععارير جعزيفام ال يتجعزأ مععن التقععارير عععن أدايف تنفيععذ
5
امليزا ية املستقبل.

4
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الفقرة  13من امللحق  1بالوثيقة .FC 161/6
شا ل التقرير السنوي عن أدايف تنفيذ امليزا ية وعمليات النقل ب الربامج وب أبوا .امليزا ية وتقرير تنفيذ الربامج.
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اةدول  -1تو يع ئعات تكعالي العدعجل املطبقعة علعى املشعاريع العع تحعظ الفعفة معن يو يعو/حزيران  2017إىل مايو/أيعار ،2018
حس العدد والقيمة
عدد المشاري

الميزانية الكاملة
بآالف الدوالرات
األمريكية

مشاريع املساعدة حاالت الطواريت
مشاريع املساعدة الفنية
مشاريع الدعجل املبا ر أل شطة الرب امج العادي

92

289,308

103

241,022

42

31,503

ا موع الفرعي -السياسة السابقة

237

561,832

فئة تكاليف الدعم

 -1السياسة السابقة

النسبة المئوية من
إ مالي الميزانية

%61.3

 -2السياسة الجديدة

مشاريع املساعدة حاالت الطواريت
مشاريع الدعجل املبا ر أل شطة الرب امج العادي
مشاريع املساعدة الفنية

ا موع الفرعي-السياسة اةديدة

31

46,144

6

5,775

4

22,862

41

74,781

%8.2

 -3فئات دا ة

اال اد األورويب
مر ق البيئة العاملية
مكت تنسيق الشؤون اإل سا ية
تيليفود ()TeleFood
حاالت خاصة أخرى

ا موع الفرعي -ئات خاصة

المجموع الكلي

األمجل املتحدة،

39

187,861

30

37,852

30

53,182

36

315

8

574

143

279,784

%30.5
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916,396

%100

