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 ون بعد المائةالست  و  التاسعةالدورة 

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  10-6روما، 

 ستراااعمليات االالتقرير السنوي عن مصروفات تكاليف الدعم و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مضمون هذه الوثيقة إىلميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
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 موجز
 
  ابقة (املنظمة) منظمة األغذية والزراعة سأأأأأأياسأأأأأأةتطبيق مسأأأأأأألة تتناول هذه الوثيقة  تمعدالع وضأأأأأأاخلاصأأأأأأة ب السأأأأأأ 

املمتدة من مشأأأاريع حسأأأان األما ة الت أطلقا خالل الف ة  مشأأأروعا   461بالنسأأأبة إىل املشأأأاريع  ةتكاليف خدم
ع املشأأأأأأأأأأأأارية ملعدالت تكاليف خدمات فئحبسأأأأأأأأأأأأ  الزيعا  تو م قد  وت. 2017 أي ارإىل مايو/ 2016من يو يو/حزيران 

 يف املائة 74.6حوايل  . وجتدر اإلشأأأأأأأأأأأأارة إىل أناملكتملة اهتاميزا يو  هااملشأأأأأأأأأأأأاريع من حي  عدد تلكاملطبقة على 
، يف حني ىالقصأأأأأأأأأأو  معدالهتاقد فرضأأأأأأأأأأا عليها عليها الت مت املوافقة من املشأأأأأأأأأأاريع احديدة )من حي  القيمة( 

 .الس ابقةفُرضا على املشاريع املتبقية معدالت تندرج ضمن السياسة 
  تارة خمشأأأأأأأأأأأاريع معلى احديدة املتعلقة باسأأأأأأأأأأأ داد التكاليف املنظمة األما ة سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة تطبق ، 2017خالل عام و 

 كامل بشأأأأأأأكل   ةاحديد لسأأأأأأأياسأأأأأأأةا. وسأأأأأأأتنفذ الشأأأأأأأركاني املعنيني املقدمني للمواردبالتعاون الوثيق مع الصأأأأأأأياغة  قيد
  .2019-2018خالل ف ة السنتني 

 
 التوجيهات املطلوبة من حنة املالية

 
  ابقةبتجربة تنفيذ السأأأأأياسأأأأأة خذ علما مدعوة إىل األاملالية إن  حنة ة يف خدموضأأأأأع معدالت تكالباخلاصأأأأأة  السأأأأأ 

 .2017 أي ارمايو/إىل  2016الف ة املمتدة من يو يو/حزيران خالل املشاريع 
 

 مسواة المشورة
 

  ابقةعلماً بتنفيذ السيييياسييية لجنة المالية أخذت المشييياريع  ةبوضيييع معدالت تكاليف خدمالخاصييية  السييي 
  .2017 أي ارمايو/إلى  2016خالل الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 
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ابقةاملنظمة سأأأأأياسأأأأأة  تطبيقمسأأأأأألة تتناول هذه الوثيقة  -1   ملشأأأأأاريعا ةتكاليف خدم تمعدالوضأأأأأع اخلاصأأأأأة ب السأأأأأ 
ابقةوتطبق السأأأأأياسأأأأأة . 2017 أي ارمايو/إىل  2016الف ة املمتدة من يو يو/حزيران خالل  الوقا  يف 2017خالل عام  السأأأأأ 

سأأأأأتسأأأأأ د الت  1سأأأأأ داد التكاليفديدة الاحسأأأأأياسأأأأأة ال املوارد إىليف شأأأأأركاني إىل جن  مع ال جنبا  نظمة الذي تنتقل فيه امل
 . وتكاليف الدعم غري املباشرة ةتكاليف الدعم املباشر 

 
مبوج  املشأأأأاريع  ةتطبق عليها معدالت تكاليف خدمالت من خارج امليزا ية و مولة فئات املشأأأأاريع امل ار فعُ قد و  -2

ابقةالسأأأياسأأأة   وحدق معدل م، حي  طب  املسأأأاعدة الفنية والدعم املباشأأأر أل شأأأطة الا ام  العاديعلى النحو التايل:  السأأأ 
تمويل يف املائة؛ واأل شطة ذات ال 10، حي  طب ق معدل أقصى  سبته ائة؛ واملساعدة يف حاالت الطوارئيف امل 13 سبته 

لدعم وق ع اخنفاض تكاليف اعندما يت املشأأأأاريعة تكاليف خدميف املائة(. وجيوز خفض معدل  10إىل صأأأأفر املشأأأأ ن )من 
 وحدة امل شأأأأأأاريعاملة تكاليف خدم تمعدالغري املباشأأأأأأرة املت رية ألي من املشأأأأأأاريع. وُتسأأأأأأند مهم ة تقدير االختالفات عن 

 املوارد. إىل مكت  االس اتيجية والتخطيط وإدارة 
 
  2017 أي ارمايو/ 31إىل  2016يو يو/حزيران  1من ة املمتدالف ة هذا التقرير يف الواردة اإلحصأأأأأأأأأأأأأأانيات ت طي و  -3

 . ويعرض املشأأأأأأأأأأاريع ةتكاليف خدم عدالتمب مشأأأأأأأأأأروعا  من مشأأأأأأأأأأاريع حسأأأأأأأأأأان األما ة 461 املنظمةالت أطلقا خالهلا 
ملشأأأأأاريع افئات ومطبقة على هذه املشأأأأأاريع من حي  عدد حبسأأأأأ  المعدالت تكاليف خدمة املشأأأأأاريع موز عة  1احدول 

 .الس ابقةمعدالت تندرج ضمن السياسة قد طُبقا على مجيع املشاريع . و املكتملة اتوامليزا ي
 
ني يتبكما ،  القصأأوى معدالهتا - القيمةيف املائة حبسأأ   74.6أي  -فرض على ال البية العظمى من املشأأاريع ويُ  -4
 امعدالهتند عاملشأأأأأاريع املوافق عليها ب ويف ما يتعلق. وبناني على طل  حنة املالية، 1يف احدول  4إىل  1من الصأأأأأفو   يف

خدمة  لتكاليفوحدة وغري موحدة م احدول إحصأأأأأأأانيات عن  وع هذه املشأأأأأأأاريع املوافق عليها مبعدالت مالقصأأأأأأأوى، يقد  
 .قيمتها، إىل جا   عددها و املشاريع

 
 ضأأأأأأأأأأأأمن فئات تطبق عليها معدالت أدىن  1من احدول  10إىل  5وتندرج املشأأأأأأأأأأأأاريع الواردة يف الصأأأأأأأأأأأأفو  من  -5

 .القيمة(يف املائة من احلاالت حبس   25.4) الس ابقة من احلد األقصى ضمن السياسة
 
يف املائة من امليزا يات اإلمجالية  81.2معدالهتا القصأأأأوى من عند جمموع امليزا يات املوافق عليها تراجعا  سأأأأبة و  -6

 باألسأأأأأأأأأأأأأأا  ذلك عزى يف املائة يف الف ة احلالية، وي 74.6إىل  لف ة الت مشلها التقرير السأأأأأأأأأأأأأأابقمن حي  القيمة خالل ا
الت تسأأأجل املشأأأاريع و  مرفق البيئة العامليةالت ميو هلا املشأأأاريع  ضأأأمنالفئات األخرى، ال سأأأيما  االرتفاع الذي شأأأهدتهإىل 
 واللوازم واملعدات.من العقود  عاليةة  سب

 

                                        
 . FC 161/6 الوثيقة  1



FC 169/8 4 

 

 يدق، تطبق األما ة سأأياسأأة املنظمة احديدة املتعلقة باسأأ داد التكاليف على املشأأاريع املختارة 2017خالل عام و  -7
خالل ف ة السأنتني ل موسأتنفذ السأياسأة احديدة بشأكل كا، لموارداملعنيني املقدمني لالصأياغة بالتعاون الوثيق مع الشأركاني 

لتقرير السنوي القادم. اإلبالغ اخلاص باحتدي  شكل  ،تبعا لذلك ،وسيتم 2018-2019
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توزيع فئات معدالت تكاليف خدمة املشاريع املطبقة على املشاريع الت أطلقا خالل الف ة من يو يو/حزيران : 1احدول 
  .قيمتهاعددها و حبس   ،2017 أي ارإىل مايو/ 2016

 

عدد  تكاليف خدمة املشاريعفئة 
 املشاريع

 املكتملةامليزا ية 
آال  للمشروع )ب

 (ةاألمريكي الدوالرات

ة النسبة املئوي
من امليزا ية 

 اإلمجالية
 معدالهتا القصوى عنداملشاريع املوافق عليها 

1 

ند ع مشأأأأاريع املسأأأأاعدة يف حاالت الطوارئ املوافق عليها
 %45.8 355,218 171 معدالهتا القصوى

ند ع املوافق عليها )أ( مشأأأاريع املسأأأاعدة يف حاالت الطوارئ
يف املائة لتكاليف خدمة  7 سأأأأأأأأأأأأأبة  - معدالهتا القصأأأأأأأأأأأأأوى

يف  الصأأأندومل املركزي لالسأأأتجابةو املشأأأاريع )االحتاد األورو  
 حاالت الطوارئ، وما إىل ذلك(

81 162,045 20.9% 

 ااملوافق عليه )ن( مشأأأأأأأأأاريع املسأأأأأأأأأاعدة يف حاالت الطوارئ
 دمةخلتكاليف املوحد عدل امل - معدالهتا القصأأأأأأأأأأأأأوىعند 

 املشاريع 
90 193,173 24.9% 

2 

 %14.0 109,005 70  ا القصوىمعدالهتعند مشاريع املساعدة الفنية املوافق عليها 

عدالهتا معند  )أ( مشأأأأأاريع املسأأأأأاعدة الفنية، املوافق عليها
املشأأأأأأأأأأاريع  خدمةيف املائة لتكاليف  7  سأأأأأأأأأأبة-القصأأأأأأأأأأوى

الصأأأأأأندومل املركزي لالسأأأأأأتجابة حلاالت و )االحتاد األورو  
 الطوارئ، وما إىل ذلك(

39 69,428 8.9% 

دالهتا مععند  املوافق عليها )ن( مشأأأأأأأأأأاريع املسأأأأأأأأأأاعدة الفنية
 %5.1 39,577 31 املشاريع  خدمةلتكاليف املعدل املوحد  – القصوى

3 

املشأأأاريع الت  ثل دعما  مباشأأأرا  أل شأأأطة الا ام  العادي 
 %14.3 110,857 73  معدالهتا القصوىند املوافق عليها ع

)أ( املشأأأاريع الت  ثل دعما  مباشأأأرا  أل شأأأطة الا ام  العادي 
خدمة يف املائة لتكاليف  7  سأأأأأأأأأأأبة معدالهتا القصأأأأأأأأأأأوىعند 

 الصأأأأأأأأندومل املركزي لالسأأأأأأأأتجابةو  املشأأأأأأأأاريع )االحتاد األورو 
 حلاالت الطوارئ، وما إىل ذلك(.

25 66,644 8.6% 

)ن( املشأأأأأأاريع الت  ثل دعما  مباشأأأأأأرا  أل شأأأأأأطة الا ام  
اليف لتك وحداملعدل امل - معدالهتا القصأأوىعند العادي 

 خدمة املشاريع 
48 44,213 5.7% 

 %0.5 3,937 1 بر ام  التعاون الالمركزي 4
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عدد  تكاليف خدمة املشاريعفئة 
 املشاريع

 املكتملةامليزا ية 
آال  للمشروع )ب

 (ةاألمريكي الدوالرات

ة النسبة املئوي
من امليزا ية 

 اإلمجالية
 %74.6 579,017 315 صوىمعدالهتا القند املشاريع املوافق عليها ع -اجملموع الفرعي 

 املتبعةاملشاريع الت تفرض عليها معدالت أدىن من املعدل األقصى ضمن السياسة 

 %13.5 105,174 40 مرفق البيئة العاملية 5

 %0.2 1,200 1 خدمات الدعم الفين 6

7 
املشأأأأأأأأأأأأأأاريع الت تضأأأأأأأأأأأأأأم   سأأأأأأأأأأأأأأبة عالية من العقود واللوازم 

 250واملأعأأأأأأأدات )يأطأبأق املألأحأق الأثأأأأأأأا  مأن الأقسأأأأأأأأأأأأأأم 
 من دليل التعليمات اإلدارية(

5 47,029 6.1% 

8 
املشأأأاريع الت  ثل دعما  مباشأأأرا  أل شأأأطة الا ام  العادي 
املوافق عليها مبعدل أدىن من احلد األقصأأأى )حي  تنطبق 

 (املتبعةظرو  تتماشى مع السياسة 
14 11,062 1.4% 

 %4.1 31,598 23 برام  األمم املتحدة املش كة 9

 مبأأأعأأأأأأأدل صأأأأأأأأأأأأأأأأفأأأر مبأأأوجأأأأأأأ  قأأأرار -بأأأر أأأأأأأامأأأ  تأأألأأأيأأأفأأأود  10
 %0.1 962 63 3/97املؤ ر 

املشأأأأأأأأأأأأأأاريع الت تفرض عليها معدالت  -اجملموع الفرعي  
 %25.4 197,025 146 املتبعةأدىن من املعدل األقصى ضمن السياسة 

 %100 776,041 461 المجموع الكلي

 
 


