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 موجز

  2014اخلاصة بتكاليف الدعم للفرتة املمتدة من يونيووححزيران  احلالية تتناول هذه الوثيقة تنفيذ سياسة املنظمة 

مشروعًا من مشاريع حساب األمانة. وتتضّمن الوثيقة توزيعوًا   515اليت أطلقت فيها املنظمة  2015إىل مايوحأيار 

فئويًا ملعدالت تكاليف خدمة املشاريع املطبقة على هذه املشواريع مون حيول العودد وامليزانيوة الكاملوة. و ودر        

يدة هلذه الفرتة )من حيل القيمة( قد ُووفق عليها بوأعلى  يف املائة من املشاريع اجلد 74.8اإلشارة إىل أن حوالي 

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

 الوثيقة إحصاءات عن املشاريع املوافق عليها بأعلى معودالت والويت ت تقسويمها إلبوراز نووع املشواريع        وتتضمن

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

 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  إّن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة بتجربة تنفيذ السياسة اخلاصة بتكاليف الدعم يف الفرتة املمتدة من يونيوححزيران

 .2015وحتى مايوحأيار  2014

 

 املشورةمسودة 

  إىل  2014أخذت اللجنة علمًا بتنفيذ السياسة اخلاصة بتكاليف الدعم يف الفرتة املمتدة من يونيو/حزيران

 .2015مايو/أيار 
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 تسديد تكاليف الدعمل النظام احلاليتنفيذ 

 

اخلاصة بتحديد معدالت تكاليف  احلالية سياسة املنظمة 2000أقّر اجمللس يف شهر نوفمربحتشرين الثاني  -1

وتقوم هذه السياسة على املبدأ القائل بوجوب أن تتطابق األعباء مع التكاليف الفعلية لتقديم الدعم  خدمة املشاريع.

اإلداري والتشغيلي للمشاريع، مع إيالء االهتمام الواجب للرتتيبات القائمة وللحاجة إىل اتباع نهج بسيط وشفاف. 

، 2005وسبتمربحأيلول  2002وسبتمربحأيلول  2001 وشهدت عملية تنفيذ هذه السياسة تعديالت يف شهر سبتمربحأيلول

 .2006وسبتمربحأيلول 

 

ووافقت جلنة املالية على سياسية الفاو اجلديدة السرتداد التكاليف وقام اجمللس بإقرارها يف مارسحآذار  -2

سياسة تكاليف الدعم  تنفيذتقريرًا عن الوثيقة  وتوّفر هذه. 2016ينايرحكانون الثاني  1لتنفيذها ابتداًء من  2015

 .2015إىل مايوحأيار  2014املمتدة من يونيوححزيران املعمول بها حاليًا للفرتة 

 

متّول من خارج امليزانية وتطبق عليها معدالت تكاليف خدمة املشاريع على النحوو   وتعّرف فئات املشاريع اليت -3

يف املائوة    13، حيول يطّبوق معودل معيواري نسوبته      عوادي املساعدة الفنية والدعم املباشور ألنشوطة الربنوامج ال   : ليالتا

يف املائة  واألنشطة ذات التمويل املشرتك )ويورتاو    10واملساعدة يف حاالت الطوارئ ، حيل يطّبق معدل أقصى نسبته 

خفض هذا املعدل مع توّقع اخنفاض تكاليف الدعم غوري املباشورة املوتغرية ألي     يف املائة(. وجيوز 10املعدل من صفر إىل 

دارة املووارد.   إعن املعدالت املعياريوة إىل مكتوب االسورتاتيجية والتخطويط و     االختالفاتمن املشاريع. وُتسند مهّمة تقدير 

 .ريع عن املعدالت القصوى املطبقةمعدالت تكاليف خدمة املشا االبتعاد عنوضمن كل فئة، حتدد الظروف اليت تستحق 

 

اليت  2015مايوحأيار  31إىل  2014يونيوححزيران  1وتغطي اإلحصاءات الواردة يف اجلدول أدناه الفرتة من  -4

معدالت تكاليف خدمة املشاريع  1مشروعًا من مشاريع حساب األمانة.  ويعرض اجلدول  515أطلقت خالهلا الفاو 

من حيل العدد وامليزانية الكاملة. وجرى تطبيق املعدالت اليت تندرج لى هذه املشاريع موّزعة ضمن فئات ومطبقة ع

 ضمن السياسة املطبقة حاليًا على املشاريع كافة.

 

يف املائة من احلاالت  74.8أي  -ويفرض احلد األقصى من املعدالت على الغالبية العظمى من املشاريع  -5

وبالنسبة إىل املشاريع  . وبناء على طلب جلنة املالية،1يف اجلدول  3إىل  1كما تربزه الصفوف  من   -حبسب احلجم 

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

 دعم خدمة املشاريع احملددة ضمن السياسة العامة، إىل جانب عددها وحجمها . وغري معيارية لتكاليف

 

يف املائة من احلاالت حبسب  11.8أي  - 1من اجلدول  9إىل  4وتندرج املشاريع الواردة يف الصفوف من  -6

 ضمن فئات تطبق عليها معدالت أدنى من احلد األقصى ضمن هذه السياسة. -احلجم 
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يف املائة من  88.2 من مبعدالتها القصوى تراجعًا طفيفًا املوافق عليهاوشهدت قيمة جمموع امليزانيات  -7

يف املائة يف الفرتة احلالية،  74.8امليزانيات اإلمجالية من حيل القيمة خالل الفرتة اليت مشلها التقرير السابق، إىل 

 سيما مرفق البيئة العاملية واملشاريع ذات نسب الشراء العالية. ويرجع ذلك أساسًا إىل الزيادة يف الفئات األخرى، ال
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: توزيع فئات معدالت تكاليف خدمة املشاريع املطبقة على املشواريع الويت أطلقوت خوالل الفورتة مون يونيووححزيران        1اجلدول 

، مبا يظهر، بالنسبة إىل املشاريع  املوافق عليها باحلد األقصى من املعودالت، نووع املشواريع املوافوق     2015إىل مايوحأّيار  2014

 عليها مبعدالت معيارية وغري معيارية لتكاليف دعم خدمة املشاريع احملددة، إىل جانب عددها وحجمها. 

 عدد املشاريع فئة تكاليف خدمة املشاريع
للمشروع  امليزانية الكاملة

 )بالدوالر األمريكي(

النسبة املئوية من 

 امليزانية اإلمجالية

 املشاريع املوافق عليها على أساس املعدالت القصوى

على أساس املوافق عليها  مشاريع املساعدة يف حاالت الطوارئ 1

 املعدالت القصوى
163 217,683,516 33.2%  

املوافووق عليهووا  -املسوواعدة يف حوواالت الطوووارئ  )أ( مشوواريع

يف املائة لتكاليف خدمة املشاريع )االحتاد األوروبي،  7مبعدل 

الصووندوا املركووزي لالسووتجابة يف حوواالت الطوووارئ، ومووا إىل 

 ذلك(

65 52,109,152 7.9%  

املوافوق عليهوا    -)ب( مشاريع املساعدة يف حواالت الطووارئ   

 يف املائة 10دعم املشاريع البالغ  لتكاليف باملعدل العادي
98 165,574,364 25.2%  

على أساس املعدالت املوافق عليها مشاريع املساعدة الفنية  2

 القصوى
91 182,844,618 27.8%  

يف املائوة   7 مبعودل املوافق عليها  )أ( مشاريع املساعدة الفنية،

لتكاليف دعم املشاريع )االحتاد األوروبي، الصوندوا املركوزي   

 لالستجابة حلاالت الطوارئ، وما إىل ذلك(

36 110,117,186 16.8%  

 باملعودل العوادي   املوافق عليهوا  -)ب( مشاريع املساعدة الفنية

 يف املائة 13لتكاليف دعم املشاريع البالغ 
55 72,727,432 11.1%  

 املشاريع اليت متثول دعموًا مباشورًا ألنشوطة الربنوامج العوادي       3

 على أساس املعدالت القصوىاملوافق عليها 
76 90,410,190 13.8%  

)أ( املشاريع اليت متثل دعمًا مباشرًا ألنشطة الربنامج العوادي  

يف املائووة لتكوواليف خدمووة املشوواريع  7 املوافووق عليهووا مبعوودل

)االحتواد األوروبوي، الصووندوا املركوزي لالسوتجابة حلوواالت     

 الطوارئ، وما إىل ذلك(.

24 33,776,550 5.1%  

)ب( املشوواريع الوويت متثوول دعمووًا مباشوورًا ألنشووطة الربنووامج  

العووادي  املوافووق عليهووا باملعوودل العووادي  لتكوواليف خدمووة    

 يف املائة 13املشاريع  البالغ 

52 56,633,640 8.6%  

 490,938,324 330 364 املشاريع املوافق عليها على أساس املعدالت القصوى -اجملموع الفرعي 

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

%10.2 67,164,197 42 مرفق البيئة العاملية 4  

%0.0 46,000 1 خدمات الدعم الفين 5  

6 

املشوواريع الوويت تضووّم نسووبة عاليووة موون العقووود واإلموودادات   

مون دليول    250مون القسوم    الثاني امللحقوالتجهيزات )يطبق 

 التعليمات اإلدارية(

21 79,970,988 12.2%  
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 عدد املشاريع فئة تكاليف خدمة املشاريع
للمشروع  امليزانية الكاملة

 )بالدوالر األمريكي(

النسبة املئوية من 

 امليزانية اإلمجالية

7 

املشاريع اليت متثول دعموًا مباشورًا ألنشوطة الربنوامج العوادي       

حيول تنطبوق   املوافق عليها مبعدل أدنى مون احلود األقصوى )   

 تتماشى مع السياسة العامة( ظروف

14 1,928,789 0.3%  

%2.4 15,885,686 28 برامج األمم املتحدة املشرتكة 8  

%0.1 618,306 79 97ح3مبعدل صفر مبوجب قرار املؤمتر   -برنامج تليفود  9  

 

 املشاريع اليت تفرض عليها معدالت أدنوى  -اجملموع الفرعي 

 من املعدل األقصى ضمن السياسة العامة
185 165,613,966 25.2%  

%100.0 656,552,290 515 اجملموع الكلي  

 

 


