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 املالية جلنة

 واخلمسون بعد املائة السادسةالدورة 

 4102 تشرين الثاني/نوفمرب 7-3روما، 

 التقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم واسرتدادها

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هذه الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون 

 Mr Boyd Haightالسيد 

 مدير مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 +2073 4074 4235اهلاتف: 
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 موجز

        إىل  3102تتناول هذه الوثيقة تنفيذ سياسة املنظمة اخلاصة بتكاالي  الادعل للفااة املمتادة مان يونياونحزيران

مشروعًا من مشاريع حساا  األماناة. وتتضامان الوثيقاة توًيعاًا       284اليت أطلقت فيها املنظمة  3102مايونأيار 

فئويًا ملعدالت تكالي  خدمة املشاريع املطبقة على هذه املشااريع مان حيال العادد وامليزانياة الكاملاة. و ادر        

حيل القيمة( قد ُووفق عليها باأعلى   يف املائة من املشاريع اجلديدة هلذه الفاة )من 88.3اإلشارة إىل أن حوالي 

 معدالتها، يف حني ُفرضت على املشاريع املتبقية معدالت تندرج ضمن السياسة احلالية املعتمدة.

        وتتضمن الوثيقة إحصاءات عن املشاريع املوافق عليها بأعلى معادالت والايت ت تقسايمها إلباراً ناوع املشااريع

 معيارية لتكالي  خدمة املشاريع، إىل جانب عددها وحجمها.املوافق عليها مبعدالت معيارية وغري 

 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  إنا اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة بتجربة تنفيذ السياسة اخلاصة بتكالي  الدعل يف الفاة املمتدة من يونيونحزيران

 .3102وحتى مايونأيار  3102

 

 املشورةمسودة 

  إىل  3702أخذت اللجنة علمًا بتنفيذ السياسة اخلاصة بتكاليف الدعم يف الفرتة املمتدة من يونيو/حزيران

 .3705مايو/أيار 
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 تنفيذ سياسة تسديد تكاليف الدعم

 

سياسة املنظمة اخلاصة بتحديد معدالت تكالي  خدمة  3111أقرا اجمللس يف شهر نوفمربنتشرين الثاني  -0

وتقوم هذه السياسة على املبدأ القائل بوجو  أن تتطابق األعباء مع التكالي  الفعلية لتقديل الدعل اإلداري  1املشاريع.

والتشغيلي للمشاريع، مع إيالء االهتمام الواجب للاتيبات القائمة وللحاجة إىل اتباع نهج بسيط وشفاف. وشهدت 

3113وسبتمربنأيلول  3110عملية تنفيذ هذه السياسة تعديالت يف شهر سبتمربنأيلول 
3114وسبتمربنأيلول  2

3 ،

 3112.4وسبتمربنأيلول 

 

متوال من خارج امليزانية وتطبق عليها معدالت تكالي  خدمة املشاريع على النحاو   وتعراف فئات املشاريع اليت -3

يف املائاة؛   02، حيال يطبااق معادل معيااري نسابته      املساعدة الفنية والدعل املباشار ألنشاطة الربناامج العاادي    : ليالتا

يف املائة؛ واألنشطة ذات التمويل املشاك )وياااو    01واملساعدة يف حاالت الطوارئ ، حيل يطباق معدل أقصى نسبته 

ألي يف املائة(. وجيوً خفض هذا املعدل مع توّقع اخنفاض تكالي  الدعل غاري املباشارة املاتغرية     01املعدل من صفر إىل 

دارة املاوارد.   إعن املعدالت املعيارياة إىل مكتاب االساااتيجية والتخطايط و     االختالفاتمن املشاريع. وُتسند مهماة تقدير 

 .معدالت تكالي  خدمة املشاريع عن املعدالت القصوى املطبقة االبتعاد عنوضمن كل فئة، حتدد الظروف اليت تستحق 

 

اليت  3102مايونأيار  20إىل  3102يونيونحزيران  0ول أدناه الفاة من وتغطي اإلحصاءات الواردة يف اجلد -2

معدالت تكالي  خدمة املشاريع  0مشروعًا من مشاريع حسا  األمانة.  ويعرض اجلدول  284أطلقت خالهلا الفاو 

ًاعة ضمن فئات ومطبقة على هذه املشاريع  من حيل العدد وامليزانية الكاملة. وجرى تطبيق املعدال ت اليت تندرج مو

 ضمن السياسة املطبقة حاليًا على املشاريع كافة.

 

يف املائة من احلاالت  8883أي  -ويفرض احلد األقصى من املعدالت على الغالبية العظمى من املشاريع  -2

وبالنسبة إىل املشاريع   5. وبناء على طلب جلنة املالية،0يف اجلدول  2إىل  0كما تربًه الصفوف  من   -حبسب احلجل 

املوافق عليها باملعدالت القصوى، يقدم اجلدول إحصاءات عن نوع مثل هذه املشاريع املوافق عليها مبعدالت معيارية 

 وغري معيارية لتكالي  دعل خدمة املشاريع احملددة ضمن السياسة العامة، إىل جانب عددها وحجمها .

 

يف املائة من احلاالت حبسب  0088أي  - 0من اجلدول  8إىل  2وف من وتندرج املشاريع الواردة يف الصف -4

 ضمن فئات تطبق عليها معدالت أدنى من احلد األقصى ضمن هذه السياسة. -احلجل 

                                                      
 .CL 119/13 الوثيقة من 3 امللحق   1

 .FC 100/5 والوثيقة CL 112/4 الوثيقةمن  32 إىل 30 الفقرات   2

 .FC 110/4 والوثيقة CL 128/4 من الوثيقة 34 إىل 31 الفقرات   3

 .FC 115/14 والوثيقة CL 131/7 من الوثيقة 43 إىل 24 الفقرات   4

 .CL 148/6 ) (  من الوثيقة 32 الفقرة   5
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يف املائة من امليزانيات  4182وشهدت قيمة جمموع امليزانيات املعتمدة مبعدالتها القصوى تراجعًا طفيفًا  من  -2

يف املائة يف الفاة احلالية، ويرجع ذلك  8883اإلمجالية من حيل القيمة خالل الفاة اليت مشلها التقرير السابق، إىل 

 أساسًا إىل الزيادة يف الفئات األخرى، ال سيما مرفق البيئة العاملية واملشاريع ذات نسب الشراء العالية.
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: توًياع فئاات معادالت تكاالي  خدماة املشااريع املطبقاة علاى املشااريع الايت أطلقات خاالل الفااة مان               0اجلدول 

، مبا يظهر، بالنسبة إىل املشاريع  املوافق عليها باحلد األقصى من املعادالت،  3102إىل مايونأياار  3102يونيونحزيران 

تكالي  دعل خدماة املشااريع احملاددة، إىل جاناب عاددها      نوع املشاريع املوافق عليها مبعدالت معيارية وغري معيارية ل

 وحجمها. 

 عدد املشاريع فئة تكالي  خدمة املشاريع

امليزانية الكاملة 

للمشروع )بالدوالر 

 األمريكي(

النسبة املئوية 

من امليزانية 

 اإلمجالية

 املشاريع املوافق عليها على أساس املعدالت القصوى

0 
%2484 343,422,312 084 الطوارئ مشاريع املساعدة يف حاالت  

املوافااق  -)أ( مشاااريع املساااعدة يف حاااالت الطااوارئ  
يف املائااة لتكااالي  خدمااة املشاااريع   7عليهااا مبعاادل 

)االحتاااد األوروبااي، الصااندوز املركاازي لالسااتجابة يف 
 حاالت الطوارئ، وما إىل ذلك(

72 73,243,473 488%  

املوافاق   -) ( مشاريع املسااعدة يف حااالت الطاوارئ    
عليها باملعدل العادي  لتكاالي  دعال املشااريع الباال      

 يف املائة 01

003 331,402,222 3487%  

%2782 372,778,244 47 مشاريع املساعدة الفنية 3  

 7 )أ( مشاريع املساعدة الفنية،  املوافق عليهاا  مبعادل  
يف املائة لتكاالي  دعال املشااريع )االحتااد األوروباي،      
الصندوز املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ، وماا إىل  

 ذلك(

34 022,822,283 3380%  

املوافق عليهاا  باملعادل     -) ( مشاريع املساعدة الفنية
 يف املائة 02العادي  لتكالي  دعل املشاريع البال  

28 003,422,472 0483%  

2 
 
 
 

املشاااريع الاايت متثاال دعمااًا مباشاارًا ألنشااطة الربنااامج  

 العادي
83 82,234,224 0082%  

)أ( املشاريع اليت متثل دعمًا مباشارًا ألنشاطة الربناامج    
يف املائة لتكالي  خدماة   7 العادي املوافق عليها مبعدل

املشااااريع )االحتااااد األوروباااي، الصاااندوز املركااازي  
 لالستجابة حلاالت الطوارئ، وما إىل ذلك(.

34 32,301,341 282%  

) ( املشاريع اليت متثل دعمًا مباشرًا ألنشطة الربناامج  
العادي  املوافق عليها باملعدل العادي  لتكاالي  خدماة   

 يف املائة 02املشاريع  البال  

47 21,004,244 880%  
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 عدد املشاريع فئة تكالي  خدمة املشاريع

امليزانية الكاملة 

للمشروع )بالدوالر 

 األمريكي(

النسبة املئوية 

من امليزانية 

 اإلمجالية

املشاااريع املوافااق عليهااا علااى أسااا    -اجملمااوع الفرعااي 

 املعدالت القصوى
222 242,172,312 8883%  

 املشاريع اليت تفرض عليها معدالت أدنى من املعدل األقصى ضمن السياسة العامة

2 

املشاريع اليت تضلا نسبة عالية مان العقاود واإلمادادات    

مان   341والتجهيزات )يطباق املرفاق ألا  مان القسال      

 دليل التعليمات اإلدارية(

04 21,472,201 484%  

%287 24,304,428 23 مرفق البيئة العاملية 4  

%184 7,131,431 31 برامج األمل املتحدة املشاكة 2  

7 

دعمااًا مباشاارًا ألنشااطة الربنااامج املشاااريع الاايت متثاال 

العادي املوافق عليها مبعدل أدنى من احلد األقصى )يف 

 ظروف تتماشى مع السياسة العامة(

02 2,422,473 182%  

8 
مبعادل صافر مبوجاب قارار املا متر        -برنامج تليفاود  

 47ن2
20 224,223 180%  

املشااريع الايت تفارض عليهاا معادالت       -اجملموع الفرعاي  

 من املعدل األقصى ضمن السياسة العامةأدنى 
030 87,732,723 0088%  

%07707 050,008,028 584 اجملموع الكلي  

 


