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C 2023/3 -  على الويب  11امللحق 
 والتقديرات املنهجية: التكاليف يف الزايدات

 
 املنهجية والسياق

النها الذي ساابق  و ملا ق  2025-2024تتبع منهجية حساا ا الداتايف ا التك لييف ا انمجما اللمو ملامليداةية  -1
عليه كو من جلنة امل لية ملاجمللس ملاملؤمتم. ملتغطي تقديمايف الداتة ا التك لييف إع تة حسااااااا ا تك لييف مداناليف ال جما 

 2025-2024إىل املسااااتوذ الذي سااااتكوو عليه ا ال  ة  2023-2022الل تي من املسااااتوذ الذي ك ةي عليه ا ال  ة 
 ي ماا  يتللق ماادماا يف املول ل ملالسااااااااااااااالع ملاااادماا يف. ملتوااااااااااااااااع تقااديمايف الداتايف ا التكاا لييفلتن يااذ انمجما اللمااو   

توزيع التك لييف على   ة على  س س كو سنتل من انالل: تسوايف التك لييف ال للية اليت جتمي ا   ة السنتل احل لية )
(؛ ملع مو اةقضاا ا الوقي التضاا  ساانتل الت لية )(؛ ملالتسااوايف املتوقلة ا تك لييف الوحدة اليت سااتساامي ا   ة الالساانتل

 ا م  يتللق ابلول ئيف الث انتة.
امل تب عن تساااااااااااااااوايف تكا لييف  2025-2024هو األثم امل يل ا ال  ة  على   ة السااااااااااااااانتل توزيع التكا لييفمل -2

 . ملهو ةتيجة لل ملل مه : 2023-2022املول ل اليت حتدث ا ال  ة 
 

ا   ي االانتالف -( 2023-2022 مل زائدة ا امليداةية ا   ة السااااااااااااااانتل احل لية )إتراج تك لييف غري ك  ية  ( )
 تك لييف املول ل ال للية لكو شهم عمو عن تقديمايف امليداةية اليت  ُعديف قبو ع مل؛

تطبيق التلدياليف احل لية على التك لييف اليت ساامذ  مل ساايساامي م لور  ا ممحلة زمنية م   ثن ا   ة الساانتل مل  (ا)
ك ملة ا   ة الساااااانتل   اشااااااهم   24على   ة   ك ةي مدرجة  مل غري مدرجة ا امليداةية  سااااااواا  2022-2023
2024-2025. 

 
ملهكذا   إو توزيع التك لييف على   ة السنتل يلكس انطميقة مواوعية األثم امل يل لألحداث اليت ملقلي ابل لو  -3

ايف ا تكااا لييف املول ل اليت تُن اااذ  ثنااا ا   ة 2025-2024 مل املتوقع ملقوعهااا  قباااو تن ياااذ ميداةياااة ال  ة  . ململظ  التغرير
االكتوارية  ييم يفملالتق اجلملية الل مة لألم  املتحدةمل  جلنة اادمة املدةية الدمللية ملقمارايف لتوصاااااااااااااااي يف  ئاالسااااااااااااااانتل هي ةت

 متّوللية ا املك تب امليداةية  حيث . ملتسااااااا ه  حتمك يف الدملالر األمميكي مق انو اللماليف احلاللتدام يف املتللقة ابملول ل
إىل حد م  ا توزيع التك لييف على   لدملالر األمميكي   يضااااااااا  االشااااااااا اك يف املقمرة ابا للماليف احلية ابتك لييف املول ل 

   ة السنتل.
ع  ملانن ا على ذلك   إو االةلك سااااااااا يف امل لية لتوزيع التك لييف على   ة السااااااااانتل هي ا األسااااااااا س مسااااااااا لة ملاق -4

ملليسي مس لة حدس  مل ختطيط طويو األجو. ملتستند تقديمايف تك لييف اادم يف احل لية مل  انلد اةته ا اادمة للمول ل 
ابملول ل )التغطيااة الطبيااة انلااد اةتهاا ا اااادمااة  ملصاااااااااااااااناادمل   تللقااةإىل آانم ةتاا ئا التقيي  االكتواري اطط االلتداماا يف امل

ملاحد تقيي  اكتواري ملين ذ (. احتي طي انطة التلويض ية اادمة  ملصااااااندمل  مد وع يف اةته ا اادمة  ملةظ م مد وع يف هن
 كو سنة.
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الن شاااااااك عن تلك التساااااااوايف املتوقع  و حتدث ا  ملق يف  2025-2024 ثم التك لييف ا ال  ة  التضااااااا  ملميثو  -5
املل ش يف التق عدية ملالبداليف  خمتل ة ا   ة السنتل الت لية. ملتقديمايف التض   املتللقة ابملمتب يف ملاالش اك يف ا صندمل 

مسي( الصااااااا ترة عن ملحدة مؤشااااااام األجور اإمساااااااتمدة من آانم التنبؤايف اا رجية )المق  القي ساااااااي ألسااااااال ر املساااااااتهلك مل 
  ملالبيااا جيف اليت تناااااااااااااااامهااا  األجهدة امل ّولاااة من قبياااو جلناااة ااااادماااة املااادةياااة الااادمللياااة  جمللاااة اإيكوةوميساااااااااااااااااياملللومااا يف 

 املستقو.  ملالتحقق
 
 زايدات املقّدرة يف التكاليفال

ي تملالر  مميك مليوو 44.0 انااااااااااا 2025-2024لل  ة املق حة  لص ا االعتم تايفتك لييف ال ا داتةالقيمة  تقّدر -6
  وّ   يماا    مميكيتملالر  ماليل 18.4 داتة انقيمااة يقاادر ك توزيع التكاا لييف على   ة السااااااااااااااانتل  ماا ااادماا يف املول ل. 

 .مليوو تملالر  مميكي 26.0ميثو زاتة انقيمة التض   
لتغطية إىل حد م  الداتايف ار ئلة   تملالر  مميكي ماليل 11.8مليقّدر التضااااااا   جملمو السااااااالع ملاادم يف انقيمة  -7

 مب  ا ذلك تك لييف الس م ملاملما ق.اليت شوهديف ملاملمتقبة ا كل ة امللياة 
 

 خدمات املوظفني

تك لييف املول ل  مب  ا ذلك املمتب يف  ملاالشااااااا اك يف ا صاااااااندمل  املل شااااااا يف تاااااااامو اندم يف املول ل  يع  -8
التق عدية ملانداليف اإع لة ملالضم و االجتم عي ملاملستحق يف األانمذ املتللقة ابملول ل ملمستحق يف م  انلد اةته ا اادمة 

 لييف اندم يف املول ل من القمارايف سااااااااااااواا ل فة املول ل ال نيل  مل  فة مول ي اادم يف الل مة. ملتت تى التغيريايف ا تك
من قبو جلنة اادمة املدةية الدمللية ملاجلملية الل مة لألم   ملحتديده املتللقة ابلنظ م املوحد لألم  املتحدة  انلد اساااااااااتلماااااااااااه

 املتحدة عليه ملالتحقق املساااااااااتقو ملمن عوامو ان رجية  انمذ من قبيو  سااااااااال ر الصااااااااامف السااااااااا ئدة ا األساااااااااوا . مليتسااااااااا 
تك لييف املول ل ا هذه املك تب االشاااا اك يف املقمرة ابلدملالر األمميكي لاألانري ابألمهية ابلنساااابة إىل تقديم  اللنصاااام هذا

 امليداةية حيث تتقّلب اللماليف احلية مق انو الدملالر األمميكي.
 

 عوامل توزيع التكاليف على فرتة السنتني - خدمات املوظفني

تك لييف اندم يف املول ل  لتملالر  مميكي  ماليل 18.4 قّدر انقيمةتملاليت إو توزيع التك لييف على   ة السنتل  -9
 قد يُ ّصو على الاكو الت يل:

 
المئيساااااااي  قمامل لدذصااااااا ا  جور مول ي ال فة ال نية الداتة الكبرية اليت   قي املب لغ املمصاااااااوتة ا امليداةية ا  ( )

ا  يع املواقع  2025-2024ماليل تملالر  مميكي لل  ة  21.7انسبب التض   ملاليت  تيف إىل زاتة انقيمة 
ملانلغي هذه (. الالممكديةاملواقع مليوو تملالر  مميكي ا  5.2ماليل تملالر  مميكي ا املقم المئيسي مل 16.5)

  مع تانول الداتة 1ا امل ئة املمصااااااااااوتتل ا امليداةية 1.1مل 0.7اننساااااااااابيت  ا امل ئة مق رةة   2.3مل 2.5الداتايف 

                                                      
 .WA10-C 2021/3) ( ا الوثيقة  10ال قمة  1
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كجدا من مماجلة تصاااااااااانييف تسااااااااااوية مقم اللمو لل فة  2022األملىل حيد الن  ذ ا األملل من   ايم/ شااااااااااب   
ا اااااوا ةت ئا  2022حيد الن  ذ ا األملل من  غسااااطس/ آا  ةملتانول الداتة الث ةي 2اللمو مق راألملىل من 

 .3الدراسة االستقص ئية لكل ة امللياة
الداتة اليت   قي املب لغ املمصوتة ا اش اك يف املل ش يف التق عدية ملول ي ال فة ال نية اليت تبل زاتة ةسبته   (ا)

ا امل ئة املمصاااوتة ا امليداةية  م   5.1اننسااابة  مق رةة   20224ا امل ئة اعتب ر ا من األملل من   ايم/ شاااب    6.3
 .2025-2024مليوو تملالر  مميكي ا ال  ة  3.1 ّتذ إىل زاتة انقيمة 

ارت  ع عدت الطلب يف انالل ع م كل ة ةظ م الت مل الصاااحي األسااا ساااي الذي يُلدذ انااااكو رئيساااي إىل   رت  عا (ج)
مليوو تملالر  2.1انقيمة  موزع على   ة السااااااااااااااانتل رت  عقيمة الدملالر األمميكي م   تذ إىل ا رت  عملا 2022

 .2025-2024ال  ة   مميكي ا
ةتيجة األثم الص ا لالرت  ع يف الكبرية املتوقلة ل  ة الس م تك لييف  استحق ق يف ك لييفتعدم تغيري مستوذ  (ت)

 ملالو ورايف احققة ا   ة السنتل احل لية. 19-كو يد  م  انلد ج ئحة
 ص امل ةتيجة اآلاثر اجملتملة للوامو  انمذ مثو اندل اإجي ر  تملالر  مميكي ماليل 9.5انقيمة  احققة الو ورايف (ه)

 .مول ي  فة اادم يف الل مة  جور
ملسااااااتحق يف م  انلد اةته ا اادمة  اجل ريةا تك لييف اادم يف الداتة اليت   قي املب لغ املمصااااااوتة ا امليداةية مل  (مل)

زاتة موزعة على مم   ّتذ إىل  5 2021تيسااااااااااام /ك ةوو األمّلل  31انن ا على عملي يف التقيي  االكتواري حىت 
 .2025-2024تملالر  مميكي ا ال  ة  مليوو 1.0 انقيمةسنتل ال

 
 عوامل التضخم –خدمات املوظفني 

مليوو تملالر  مميكي ا م  يتللق مدم يف املول ل   26.0من املتوقع حدملث زاتة تضاااا مية ا التك لييف قدره   -10
على املمتب يف الص  ية  ملستهلكاألسل ر المق  القي سي توقل يف استن ت ا إىل ال سيم  انسبب تطبيق ملداليف التض   امللتدلة 

 :عن صم التك لييف األانمذ اا صة ابملول ل على الاكو الت يل ملعدم حدملث زاتايف ال ش يف التق عدية اململ 
 

 2025مل 2024 ع مي ا مول ي ال فة ال نية ا املقم المئيسي ص ا  جورا امل ئة ا  1.5مل 2.0زاتة اننسبة  ( )
سااااااااااال ر للمساااااااااااتهلك ا إيط لي  الذي يصااااااااااادر عن ملحدة ألتوقل يف المق  القي ساااااااااااي مع مماع ة التوايل   على

  .التوايل( على 2025مل 2024ا امل ئة لسنيت  1.9ملا امل ئة  2.1) جمللة اإيكوةوميسياملللوم يف 

 يع م مول ي  فة اادم يف الل مة ا املقم المئيسااي ا صاا ا  جورا امل ئة ا  2.0مل 2.5زاتة اننساابة قدره   (ا)
توسااااط األجور االمسي الذي يصاااادر عن ملحدة املللوم يف ملمؤشاااام  حدث مت شااااي   مع وا   ساااان 2025مل 2024

                                                      
 .ICSC/CIRC/GEN/03/2022الوثيقة  2
 .PADJ-ICSC-0822-01الوثيقة  3
 .ICSC/CIRC/GEN/03/2022 الوثيقة 4
 .FC 191/4 الوثيقة 5

https://icsc.un.org/Home/GetDataFile/7053
https://icsc.un.org/Home/GetDataFile/7231
https://icsc.un.org/Home/GetDataFile/7053
https://www.fao.org/3/ni374ar/ni374ar.pdf
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انل  للتسااااوايف املؤقتةعلى املنهجية الق ئمة  انن ا   ا امل ئة 2.1مل 2.5 ةساااابة  ملالب لغ ح لي   اإيكوةوميسااااي جمللة
ا  ةاملقبل الدراسااااااة االسااااااتقصاااااا ئيةملذلك إىل حل إاتحة ةت ئا  ممتب يفالااااااا ملة لل االسااااااتقصاااااا ئية دراساااااا يفال

 .2024 ع م
املواقع  ا مول ي ال فة ال نية ملمول ي  فة اادم يف الل مةص ا  جور ا  ع ليةتوقع حدملث زاتايف تض مية  (ج)

النها  قد اساااااااااااات دام هذامل اآلانذة ا االرت  ع ا الل مل.  التضاااااااااااا   ملداليف   مع مماع ة عوامو مثوالالممكدية
اليت ك ةي  تىن  ك ذمك تب   للمنظمة  يها اإقلي   مل البلد الذي  املستهلك القي سية ألسل ر ألرق مامؤشمايف 

 ا امل ئة ا مك تب 1.5 املحي النساااااااااااااابة انل زاتة قدره     اناااااااااااااااكو ط ييف من توقل يف ملحدة املللوم يف
 .  ميقي  ملالام  األتىن إقليميا امل ئة ا  8.0زاتة انلغي كحد  قصى ةسبة مل لمنظمة االتص ل الت انلة ل

عدم حدملث زاتة ابلنسااااااااابة إىل ةظ م الت مل الصاااااااااحي األسااااااااا ساااااااااي  مع األانذ ا االعتب ر جهوت احلد من  (ت)
 6.ابستممار تبذر  املنظمة ملشمكة الت ملالتك لييف اليت 

إبرج ا النظم  الساا انق قمار اجلملية الل مة لألم  املتحدةمع مماع ة عدم إتان ل زاتة ا تك لييف منحة التللي   (ه)
ملالطلب   ملاملبلغ اإ  يل املقطوع املنقح  جدملل الساااادات التن زيل توصااااي يف جلنة اادمة املدةية الدمللية انااااا و ا

  مع مماع ة مبلغ  قصاااااااى لكو  سااااااامة م صاااااااال    تقدم اساااااااتلمااااااااا  و الذي ر لته إىل جلنة اادمة املدةية الدمللية أب
ا ال  ة    ساااايت  اسااااتلما  املسااااتوذ2022  اللجنة اا مسااااة ا ع م ملعلى إثم املن قااااا يف اليت  جمه 7.ملياااااية
 . 8على النحو امل طط له ا انمجما عمو جلنة اادمة املدةية ملالدمللية 2023-2024

  رغ  الداتايف الكبرية املتوقلة ا تك لييف ك  ة    املسااااااااااااااتحق يف ملاللالملايف األانمذ علىعدم إتان ل  ي زاتة  (مل)
 .الس م

التكاا لييف احلاا ليااة ااادمااة املول ل ماا  انلااد اةتهاا ا اااادمااة ا التقااديمايف  علىزاتة  ي إتاناا ل من املتوقع عاادم  (ز)
 2023األملل  تيسم /ك ةوو 31ا املستقبو. ملسوف تكوو التقديمايف ا التق ريم االكتوارية النه ئية ا  االكتوارية

 التن يذ.  ثن ا. مليظو هذا اجمل ل ع يل امل  طم ملينبغي إتارته 2025-2024مبنية على اإة    ا  2024مل
 

ن انتك لييف املول ل على المغ  من ةظ م املللوم يف  انلغي األجهدة المائسااااااااااية للمنظمة أبةه من الصاااااااااالب التكهّ  -11
 مماا  يؤتي إىل اانتال اا يف  كمياا    ااحسااااااااااااااان الااذي ُيسااااااااااااااات اادم لتحليااو  ياا   التكاا لييف احلاا ليااة ملحتااديااد االجتاا هاا يف حتااديااد  

  9يذ امليداةية.عن تقديمايف امليداةية اليت تُلد قبو تن 
ملا هن ية ع م  2023ملكمث ل على ذلك  ملكم  لوحظ  عاله ا ال قمة )ز(   إو التقلب يف االكتوارية ا هن ية ع م  -12

الصاااامف   و تؤتي إىل تقلب يف ملموسااااة ا اال  اااااا يف احل لية. ملابملثو  من الصاااالب التنبؤ انتقلب يف  ساااال ر ميكن 2024

                                                      
 FC 191/4مل FC 164/5 الوثيقت و 6
 من الوثيقة 9ال قمة مل  B-A/RES74/255A ثيقةالو ال قمة جي  من القس  الث ين من مل  C 2021/3 WA-10 )ه( من الوثيقة  10ال قمة   7

 FC 180/8 من الوثيقة  )مل( 5ال قمة مل CL 163/3-WA2  من الوثيقة  8مل 7 ال قماتومل FC 178/7 
 .)مل( من املم ق األملل 3ملال قمة  A/77/30من الوثيقة  13إىل  7ال قمايف  8

A/77/671   2022تيسم / ك ةوو األملل  30تقميم اللجنة اا مسة عن النظ م املوّحد لألم  املتحدة العتم ته من قبو اجلملية الل مة لألم  املتحدة. 
 .انلنواو "مل ملة  م  تك لييف املول ل" FC 113/10الوثيقة  9

https://www.fao.org/3/mr906a/mr906a.pdf
https://www.fao.org/3/ni374ar/ni374ar.pdf
https://icsc.un.org/Resources/General/AnnualReports/AR2022.pdf?r=05811764
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/003/52/PDF/N2300352.pdf?OpenElement
https://www.fao.org/3/j7542a/j7542a.pdf
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ممّولة من االشااااااااااا اك يف املقمرة للملة احلية الن ق يف اب املقم المئيساااااااااااي حيث تكوو ملمبلداليف التضااااااااااا   ا املواقع من غري
 ي اانتالف امن االعتم ت املدرج ا امليداةية ل  ة السنتل  مم  يتطلب إتان ل تلدياليف  لدملالر األمميكي. ملجيب إتارةاب

املدرجة ا امليداةية  ملتظهم التسوايف امن توزيع هذه التك لييف غري  ي من على ال اما  ثن ا تملرة التن يذ من  جو إتارة 
 ا م  يتللق ان  ة السنتل الت لية. التك لييف على   ة السنتل 

 النفقات تفصيل –السلع واخلدمات 

تااامو الساالع ملاادم يف موارت انااامية  انمذ من غري املول ل )مثو االسااتااا ريل(  ملالساا م  ملتك لييف التاااغيو  -13
   ي تملالر  مميكيماليل  11.8الل مة  ملاللقوت ملغريه  من التك لييف )مثو األاثث ملامللدايف(. مليُقّدر التضااااااااااااااا   انقيمة 

توقل يف األرق م القي سااااااااية ألساااااااال ر املسااااااااتهلك ميكن مق رةته  ان الساااااااانتلا امل ئة انالل   ة  2.7يل تل زاتة ةساااااااابته   م 
 2025مل 2024ا امل ئة لل مي  3.4ملا امل ئة  4.0ابلنساااابة إىل الل مل ) عن ملحدة املللوم يف جمللة اإيكوةوميساااايالصاااا ترة 

ملمن املتوقع تغطيااة إىل حااد ماا   على التوايل(. 2025مل 2024ا املاا ئااة للاا مي  1.9ا املاا ئااة مل 2.1على التوايل( ملإيطاا لياا  )
ملمثة تك لييف إااا  ية ممتقبة ابلنساابة الممسي. ملتك لييف الساا م  لييف املما ق الداتايف املت  قمة ا كل ة امللياااة مب  يااامو تك

 إىل انداليف مماكد اللمو ااطمة للموارت البامية احلية من غري املول ل.
 حسب اللن صم المئيسية. 2025-2024 تجه تطّور الداتايف املقّدرة ا التك لييف انالل ال  ة  1اجلدملل مليمت ا  -14
 
 حبسددددددددددددددددب عددنصددددددددددددر الددكددلددفدددددة واملددو ددع 2025-2024لددلددفددرتة  تددفصدددددددددددديدددددل الددزايدات يف الددتددكدددددالدديددف -1جلددددددو  ا

  )مباليني الدوالرات األمريكية(
صايف  

االعتمادات 
املقرتحة حبسب 
كلفة الفرتة 

2022-2023 

التوزيع على 
 فرتة السنتني

الزايدات  التضّخم
اإلمجالية يف 
 التكاليف

النسبة 
املئوية 
لزايدة 

الكلفة على 
 فرتة السنتني

صايف 
االعتمادات 

املقرتحة حبسب 
كلفة الفرتة 

2024-2025 

 و=أ+د أهد = د د = ب+ج ج ب أ 

       خدمات املوظفني

       موظفو الفئة الفنية

 256.4 %9.9 23.0 6.5 16.5 233.4 املقم المئيسي –ص ا املمتب يف 

 159.4 %12.3 17.5 12.2 5.2 141.9 غري املقم المئيسي –ص ا املمتب يف 

 97.2 %5.5 5.1 2.0 3.1 92.1 مل ش يف التق عد

 30.3 %2.4 0.7 (0.0) 0.7 29.6 منحة التللي 

 14.1 %0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 الس م ا مه م رمسية

 13.1 %6.9 0.8 (0.0) 0.8 12.3 التك لييف الطبية

 األانمذالبداليف 
 اندل اإع لة

 انداليف التليل ملالنقو

47.1 (7.2) (0.0) (7.2) (15.2%) 39.9 
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صايف  
االعتمادات 

املقرتحة حبسب 
كلفة الفرتة 

2022-2023 

التوزيع على 
 فرتة السنتني

الزايدات  التضّخم
اإلمجالية يف 
 التكاليف

النسبة 
املئوية 
لزايدة 

الكلفة على 
 فرتة السنتني

صايف 
االعتمادات 

املقرتحة حبسب 
كلفة الفرتة 

2024-2025 

 و=أ+د أهد = د د = ب+ج ج ب أ 

 إع ةة اإجي ر
 اندل امل  طم
 اندل التمثيو

 610.4 %7.0 40.0 20.7 19.2 570.5 موظفو الفئة الفنية –اجملموع 

       موظفو فئة اخلدمات العامة

 71.2 %1.3 0.9 1.1 (0.2) 70.3 املقم المئيسي –ص ا املمتب يف 

 47.9 %4.8 2.2 3.3 (1.1) 45.7 غري املقم المئيسي –ص ا املمتب يف 

 24.2 %6.3 1.4 0.9 0.5 22.8 املل ش يف التق عدية

 15.3 %9.0 1.3 0.0 1.3 14.0 التك لييف الطبية

 البداليف األانمذ

 اندل اإع لة
 امل  طماندل 

10.6 (2.4) (0.1) (2.5) (23.3%) 8.1 

 166.8 %2.0 3.3 5.2 (1.9) 163.4 موظفو فئة اخلدمات العامة –اجملموع 

 777.2 %5.9 43.3 26.0 17.4 733.9 خدمات املوظفني

 73.0 %1.4 1.0 0.0 1.0 72.0 استحق ق يف م  انلد اةته ا اادمة

 (12.7) %2.4 (0.3)   (12.4) اجلديدع مو اةقض ا الوقي/ تسوية مقم اللمو 

 837.6 %5.5 44.0 26.0 18.4 793.5 جمموع خدمات املوظفني

       السلع واخلدمات

 االستا ريوو

 تك لييف التاغيو الل مة

 اللقوت

 الس م

 املا ايف غري الق انلة لالستهالك
 اللوازم ملامللدايف

436.0  11.8 11.8 2.7% 447.8 

 447.8 %2.7 11.8 11.8  436.0 جمموع السلع واخلدمات

 (224.0) %0.0 0.0   (224.0) جمموع اإليرادات

 061.4 1 %5.6 55.8 37.8 18.4 005.6 1 اجملموع الكلي
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 عامل انقضاء الو ت

 حيثاعتم تايف امليداةية ابلنسااااابة إىل التك لييف التقديمية للول ئيف الث انتة  ان ض اع مو اةقضااااا ا الوقي  تمثوي -15
منهجية ع مو اةقضاااااا ا الوقي  اليت ملا ق  إوالول ئيف سااااااتظو شاااااا غمة لبلض الوقي ةتيجة لتنقاليف املول ل. مل انلض   وّ 

ميداةية ال  ة  على تطبقل  امل لية جلنة هتمل قم  اا رجي املماجع انه  ملصى م  حبسب  عليه  اجمللس ا تملرته الس انلة انلد امل ئة
 : وّ  ذلكعلى  يع امليداةي يف منذ ذلك احلل   ةتظ ماب طبقي قد  1996-1997

 امل صااااااااصااااااااة امليداةية اعتم تايف ان ض إىل مميي هومل تتللق ابمليداةية  من التداانري اليت ع مو اةقضاااااااا ا الوقي هو*
 املول ل اناادمااة اةتهاا اعن  ةالناا  اا الااااااااااااااااا غمة الولاا ئيف داعياا يفتاا ماعاا ةملاللاا تي  ل جماا االثاا انتااة  للولاا ئيف

ملة ق يف  متب يفامل على  اجلديدة الول ئيف ا ليين يفالت ياااااااااااااااامومب    ملالت انريايف امللت تة ا عملي يف التولييف
 ح لي  ص  ي شاااا  اااااغويالل تي شاااا غمة حل ال  ل جماا ا الث انتة الولي ة ملتلت التك لييف الل تية للمول ل. 

  من انالل الولي ة الث انتة. اغو  ي منصب آانم قد  علن عن متويلهيالولي ة الث انتة  مل 
 

انمجما  ا تمتالقي  الن جتة عن كو ابرام   إومل   للمصد ان الةالب رام ايف اليت حتدت ع مو اةقض ا الوقي  تكوو -16
 اللمو ملامليداةية من  جو است الص عوامو اةقض ا الوقي املق حة لكو   ة سنتل. 

 تستند املنهجية امللتمدة للول ئيف احل لية إىل ثالثة عوامو: مل  -17
 

  ملداليف تملراو املول ل  كم  تق س من انالل اةته ا اادمة؛ ) (
اليت قد   يفالسااااي سااااملالتغيريايف ا  ا امل اااااي تملراو املول ل ملداليفالتليل امللي رية من  جو إانماز    ايفمل  )ا(

  تؤثم ا مم رس يف التولييف الماهنة؛
ملاملدذ املتوقع حل اليف اةته ا اادمة  للتمكن من اساااااااتب   إجمااايف التليل ملتقليو ال  ايف السااااااا انقة للتليل  (ج)

 .انن ا على ذلك
 

(  ن  ااااام 2022 ملحىت 2018للمنهجية امللمول هب   طُبقي   ة مخس ساااانوايف كمتوسااااط متحمك ) ي من   ململ ق   -18
ا امل ئة ملول ي ال فة ال نية  5.02حلساااااااا ا ملداليف تملراو املول ل. ملهو م  يساااااااا م عن ملدل تملراو يبلغ ا املتوسااااااااط 

ا امل ئة ملول ي  فة اادم يف الل مة. ملمق رةة  ابملتوساااط املتحمك الب لغ مخس سااانوايف ملاملسااات دم ا انمجما اللمو  5.09مل
ا امل ئة ملول ي ال فة ال نية ملاننساااااااااااااابة  0.90 ملدل تملراو املول ل اننساااااااااااااابة قدره اخن ض   2023-2022 ملامليداةية لل  ة

 ا امل ئة ملول ي  فة اادم يف الل مة. 0.68 قدره 
إىل مول ي  ملابلنسبة سبوع    26ملإو مهو التليل النموذجية املطبقة هي ك آليت: ابلنسبة إىل مول ي ال فة ال نية  -19

إىل اساااتلما  ألساااب ا اةته ا اادمة   ا. ملميكن توقع ةسااابة ح اليف اةته ا اادمة اساااتن ت    سااابوع   22 فة اادم يف الل مة 
 .2اجلدملل ل ص ةت ئجه ا تملالذي ت

  



8 C 2023/3 Web Annex 11 

 مدى إمكانية التنبؤ إبجراءات التعيني -2اجلدو  
 فئة اخلدمات العامة الفئة الفنية فرتة إهناء اخلدمة

  
النسبة املئوية 

 املوظفني من
 عدد األسابيع

 املتو ع
النسبة املئوية 

 املوظفني من
عدد األسابيع 

 املتو ع
  مل  كثم 22 %3  مل  كثم 26 %16 إهن ا متوقع لل دمة )مثو التق عد اإلدامي(

إهن ا متوقع لل دمة ل  ة حمدملتة )مثو االستق اليف انلد 
 تقدمي اإشل ر املطلوا(

52% 10 46% 7 

 0 %51 0 %32 إهن ا غري متوقع لل دمة 

 
 ي ةساااابته) يم  ك ة ملول ي ال فة ال نية ا امل ئة 1.61ساااابة ة 2025-2024ا ال  ة ع مو اةقضاااا ا الوقي  مليبلغ -20

النسااااااابة ذاه  ملهي ) مول ي  فة اادم يف الل مةلتك لييف ا امل ئة  1.78ةسااااااابة مل  (2023-2022ا امل ئة ا ال  ة  1.75
ا تماجع تك لييف  2025-2024متثلي ةتيجة تلديو ع مو اةقضااااااااااااااا ا الوقي ا ال  ة . مل (2023-2022كم  ا ال  ة 

ماليل تملالر  مميكي عند تطبيقه على  يع املواقع  ابسااااااتثن ا املك تب القطمية  11.6املول ل املمصااااااوتة ا امليداةية انقدر 
ع مو  صاااااا ا  ثم تلديو ينطويالااااااا مو الذي حدث  ملمك تب االتصاااااا ل اليت هي مل ّية. ملةظم ا إىل هذا التغيري الط ييف 

 انقاااادرزاتة ا تكاااا لييف املول ل على  2025-2024إىل ال  ة  2023-2022من ال  ة  اةقضاااااااااااااااااا ا الوقااااي اجلااااديااااد
  ماليل تملالر  مميكي. 0.8
ال  ة    رذه املنهجية  ُحدتيف تكل ة عدت من الول ئيف اجلديدة ا ميداةية ال جما لكن  قط لقساااااااااااااا  منملطبق   -21

مل ّتذ هذا التلديو إىل  حيث  و ال  ة املتوقلة لاااااااااااغو تلك الول ئيف  قو من ال  ة امل لية الك ملة.  2025-2024امل لية 
مليتمثااو األثم  .2025-2024ماليل تملالر  مميكي ا ال  ة  2.5ان ض تكاا لييف املول ل املمصاااااااااااااااوتة ا امليداةيااة انقاادر 
مليوو تملالر  1.1ا ان ض تك لييف املول ل انقدر  2023-2022الصااااااااااااااا ا انلد التلديو للول ئيف اجلديدة من ال  ة 

  مميكي.
ماليل تملالر  مميكي جنباا   إىل جنااب مع التلااديااو  11.6ملابلتاا يل   ااإو تلااديااو عاا مااو اةقضاااااااااااااااا ا الوقااي انقيمااة  -22

تملالر  مميكي  ماليل 12.7كي يؤتاو إىل ان ض تك لييف املول ل انقدر مليوو تملالر  ممي 1.1للول ئيف اجلديدة انقيمة 
على النحو  2023-2022ماليل تملالر  مميكي مق رةة ابل  ة  0.3مع أتثري صااا فد قدره جقصااا    2025-2024ا ال  ة 

 .1اجلدملل املواح ا 
صااااااااااااا ا االعتم تايف املق حة حبساااااااااااااب  انواا امليداةية قبو الداتايف ا التك لييف  نحة ع مة ع 3 اجلدمللمليقدم  -23

 .2023-2022ملانلده   استن ت ا إىل سلم الصمف امللمول انه ا ميداةية ال  ة 
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)آبالف الدملالرايف األمميكية( )اساااااااتن ت ا إىل سااااااالم  صدددددايف االعتمادات  بل الزايدات يف التكاليف وبعدها -3اجلدو  
 تملالر  مميكي( 1.22يورمل =  1ملالب لغ  2023-2022مللمول انه ا امليداةية لل  ة الصمف ا

صايف االعتمادات  بل الزايدات  ابب امليزانية
 يف التكاليف

صايف االعتمادات بعد الزايدات  الزايدات يف التكاليف
 يف التكاليف

1-1 41 006 2 327 43 333 
1-2 33 344 1 832 35 176 
1-3 30 646 1 589 32 236 
1-4 33 615 1 834 35 449 
1-5 18 120 956 19 077 
1 156 732 8 538 165 270 
2-1 36 205 2 095 38 300 
2-2 23 905 1 381 25 285 
2-3 28 184 1 411 29 595 
2-4 14 538 858 15 396 
2-5 26 909 1 450 28 359 
2 129 741 7 194 136 935 
3-1 44 955 2 623 47 578 
3-2 19 377 1 023 20 401 
3-3 40 005 2 064 42 069 
3-4 13 976 799 14 775 

3 118 313 6 510 124 823 

4-1 12 732 727 13 459 
4-2 28 207 1 535 29 742 
4-3 20 411 851 21 262 
4-4 38 722 2 199 40 921 
4-5 500 7 507 
4-6 23 205 2 424 25 629 
4 123 778 7 743 131 520 
5-1 45 874 1 831 47 705 
5-2 9 636 879 10 516 
5-3 3 393 135 3 528 
5-4 3 911 (94) 3 817 
5-9 8 500  0 8 500 
5 71 314 2 751 74 066 

6-1 4 444 305 4 749 
6-2 136 344 7 506 143 850 

 600 148 811 7 788 140 برانمج التعاون التقين -6

7-1 29 496 1 499 30 996 
7-2 26 370 1 478 27 848 
7-3 15 099 1 384 16 484 
7 70 965 4 362 75 327 
8-1 35 173 1 552 36 725 
8 35 173 1 552 36 725 
9-1 16 362 1 123 17 485 
9-2 10 608 814 11 421 
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صايف االعتمادات  بل الزايدات  ابب امليزانية
 يف التكاليف

صايف االعتمادات بعد الزايدات  الزايدات يف التكاليف
 يف التكاليف

9-3 32 717 2 357 35 074 
9 59 687 4 294 63 980 

10-1  9 516 1 303 10 819 
10-2 4 116 588 4 704 
10-3 48 491 2 407 50 898 
10 62 123 4 298 66 420 
11-1 600  0 600 

 600 0  600 املصروفات الطارئة -11

12-1 14 000 206 14 206 

 206 14 206 000 14 اإلنفاق الرأمسايل -12

13-1 8 705 212 8 916 
13-2 13 716 320 14 036 

 952 22 532 421 22 اإلنفاق األمين -13

 426 061 1 791 55 635 005 1 اجملموع
 


