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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها املندوبني
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 املوجز
 

 بتكاليف الددعم يف الفدرتة    ةتعلقامل( الفاو)األغذية والزراعة عن تنفيذ سياسة منظمة معلومات هذه الوثيقة  تقدم

 اريعمدن م د   977 بتنفيذ ةفيها املنظم قامتالفرتة اليت  ي، وه2212أيار /إىل مايو 2211حزيران /من يونيو

امل اريع حبسب الفئات من حيث عدد امل اريع  دعممعدالت تكاليف الوثيقة توزيع  بّينوت. حسابات األمانة

( حبسب القيمة)اجلديدة  اريعيف املائة من امل  97.9ما يقرب من  الحظ أّنوُي. وميزانياتها طوال فرتة التنفيذ

ع املتبقيدة  يرايف حني فرضت على امل بلغت معدالتها القصوى، قد اليت مّتت املوافقة عليها يف الفرتة املذكورة 

 .معدالت تندرج ضمن السياسة احلالية املعتمدة
 

  علدى ودو مدا    عن التقدم احملرز يف تنفيذ آلية اسرتداد التكداليف احملسدنة  تقدم هذه الوثيقة معلومات كما ،

جلنة املالية يف دورتها الواحدة واألربعني بعد املائة ووافق عليه اجمللس يف دورته الثالثة واألربعني بعدد  أقرته 

 .املائة
 

   وعالوة على ذلك، تقدم الوثيقة خطوطا عريضة عن حمتوى التقرير ال امل ب أن مجيع جوانب سياسة الفداو

 .2212املتعلقة بتكاليف الدعم الذي سيعرض على جلنة املالية يف عام 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  2211حزيدران  /يرجى من اللجنة أن تأخذ علمًا بتجربة تطبيق سياسة تكاليف الدعم خالل الفرتة من يونيدو 

 .2212أيار /إىل مايو

 والتددابري ذات   التقدم احملرز يف تنفيدذ آليدة اسدرتداد التكداليف احملسدنة     بيرجى من اللجنة أن تأخذ علمًا و

 .ه الثالثة واألربعني بعد املائة، على وو ما وافق عليه اجمللس يف دورتالصلة

 سة الفاو املتعلقة بتكاليف الدعمسياب أن لتقرير ال امل لعريضة الطو  تعلق على اخليرجى من اللجنة أن و. 

 

 مسوَّدة املشورة
 

  0211حزيران /لجنة علمًا بالتقدم احملرز يف تطبيق سياسة تكاليف الدعم خالل الفرتة من يونيوالأخذت 

  .0210أيار /إىل مايو

 بالتقدم احملرز يف تنفيذ آلية اسرتداد التكاليف احملسنةلجنة علمًا الأخذت و . 

 باخلطوط العريضة للتقرير بشأن سياسة الفاو املتعلقة بتكاليف الدعم الذي سيعرض على   لجنة ال ورحبت

 .0212جلنة املالية يف دورتها يف خريف عام 
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 تكاليف الدعمتطبيق نظام اسرتداد 

 

2222ت رين الثاني /ق اجمللس يف نوفمربادص- 1
معددالت تكداليف    دعلى السياسة اليت وضعتها املنظمة لتحديد  1

الفعليدة لتقدديم    يفوالتكدال  موقد ُوضعت هذه السياسة على أساس مبدأ املواءمة ب كل معقول بدني الرسدو  . اريعامل  دعم

وقدد  . نهد  بسديو وادفا     وضدورورة اعتمداد  ، مع املراعاة الواجبة للرتتيبات القائمة اريعالدعم اإلداري والت غيلي للم 

2221أيلدول  /ُأدخلت تنقيحات على تطبيق هذه السياسة يف سدبتمرب 
2222أيلدول  /وسدبتمرب  2

2222أيلدول  /وسدبتمرب  3
4 

2222أيلول /وسبتمرب
5. 

 

ع اريامل د  دعدم  فوالديت تطّبدق عليهدا معددالت تكدالي      املموَّلة مبوارد من خارج امليزانية اريعوُتعرَّ  فئات امل - 2

 12 موّحدد قددره   معدلعليها طّبق يلربنام  العادي، وهي أن طة من ا الفنية والدعم املباار ةأن طة املساعد(  1): بأنها

 التمويل امل درت  وأن طة (  2)يف املائة؛  12ّبق عليها معدل أقصى بنسبة يطواملساعدات الطارئة، وهي (  2)يف املائة؛ 

أن تكدون تكداليف   توقع وجيوز ختفيض هذا املعدل عندما ي(. يف املائة 12وترتاوح النسبة اليت تطّبق عليها من صفر إىل )

االسدرتاتيجية والتخطديو    إىل مكتب املعتادةمهمة تقدير االختالفات عن املعدالت توكل و. الدعم غري املباار املتغرية أقل

املعددالت  اريع بامل د  دعدم معددالت تكداليف   عدم التدزام  حتديد الظرو  اليت تستحق ضمن كل فئة م يتو. وإدارة املوارد

 .القصوى املطبقة

 

، وهي 2212أيار /مايو 21إىل  2211حزيران /يونيو 1وتغطي اإلحصاءات الواردة يف اجلدول التالي الفرتة من - 2

 دعدم توزيدع معددالت تكداليف     ويدبني اجلددول  . حسابات األماندة  اريعمن م  977 بتنفيذ فاوفيها ال قامتالفرتة اليت 

وُيالحدظ أّن املعددالت املفروضدة علدى     . امل اريع حبسب الفئات من حيث عدد امل اريع وميزانياتها طدوال فدرتة التنفيدذ   

 .مجيع امل اريع تندرج ضمن السياسة احلالية املعتمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 CL 119/13امللحق الثاني بالوثيقة   1
  FC 97/5و  CL 121/4الوثيقتان   2
 FC 100/5الوثيقة و CL 123/15من الوثيقة  22الفقرة   3
 FC 110/4والوثيقة  CL 128/4من الوثيقة  22-22الفقرات   4
 FC 115/14والوثيقة  CL 131/7 من الوثيقة 22-97الفقرات   5
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 عدد املشاريع املشاريع دعمفئة تكاليف 

ميزانية التنفيذ 

 طوال مدة املشروع

بالدوالر )

 (األمريكي

من جمموع % 

 امليزانية

 يف املائة 2112 222 922 722 222 م اريع املساعدة الطارئة املوافق عليها باحلد األقصى ملعدهلا 1

 املائةيف  2212 192 111 792 99 م اريع املساعدة الفنية املوافق عليها باحلد األقصى ملعدهلا 2

2 
امل اريع اليت متثل دعمًا مباارًا ألن طة الربنام  العادي باحلد األقصى 

 ملعدهلا
 يف املائة 1212 72 292 929 22

 يف املائة 211 222 222 2 برنام  التعاون الالمركزي 9

 يف املائة 119 7 922 991 12 مرفق البيئة العاملية 2

 يف املائة 212 9 222 222 2 خدمات الدعم الفين 2

9 
امل اريع اليت ترتبو بها نسبة عالية من العقود واإلمدادات والتجهيزات 

 (من دليل اإلجراءات اإلدارية 222وُيطبَّق عليها امللحق الثاني بالقسم )
 يف املائة 212 12 229 999 2

9 

امل اريع اليت متّثل دعمًا مباارًا ألن طة الربنام  العادي ومتت املوافقة 

 متاايًا معحيثما تنطبق الظرو  )عليها مبعدل أقل من احلد األقصى 

 (لسياسة املتبعةا

 يف املائة 119 12 299 992 12

 يف املائة 219 22 921 229 22 الربام  امل رتكة لألمم املتحدة 7

 يف املائة 219 2 199 721 221 2/79مبعدل صفر مبوجب قرار املؤمتر  -برنام  تليفود  12

 يف املائة 12202 013 112 210 099 اجملموع الكلي 

 

 مدن  أي أن الصفو )من معدالتها  فرض عليها احلد األقصىُي اريعويوضح اجلدول أن الغالبية العظمى من امل - 9

 .تطبيدق السياسدة بعنايدة    عندد املروندة  مما يدّل علدى تدوخي   ( يف املائة من احلاالت حبسب القيمة 97.9متّثل  2إىل  1

يبقدى  فدإن ذلدك    ،ملعددالت تنطوي على تعديل يف اها على الرغم من أنو ،12إىل  9 من يف الصفو  املدرجةاريع أما امل 

 .حدود السياسة املعتمدة ضمن

 

يف املائدة مدن    99.2مدن  )طفيفدة  زيدادة  واهد عدد امليزانيات اإلمجالية املعتمددة مبعددالتها القصدوى وقيمتهدا     - 2

 ،(يف املائدة يف الفدرتة احلاليدة    97.9حبسب قيمتها خالل الفرتة الديت للدها التقريدر السدابق إىل     امليزانيات اإلمجالية 

 . اريع اليت متثل دعمًا مباارًا ألن طة الربنام  العادياملمساعدات الطوارئ وع يراويعزى ذلك أساسًا إىل م 

 

علدى هيكدل جديدد لرسدوم اإلدارة علدى      ( املرفدق )، وافق جملس مرفق البيئة العامليدة  2212حزيران /ويف يونيو- 2

م ومليون دوالر أمريكي، حتصدل وكداالت املرفدق علدى رسد      12بالنسبة ملنح م اريع املرفق اليت تصل إىل : النحو التالي

مليدون دوالر أمريكدي، ستحصدل     12يف املائة من املبلغ املمنوح؛ وبالنسبة ملنح امل داريع الديت تتجداوز     7.2تبلغ نسبة 
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وقد وضعت الفاو نهجا مبتكرا بالنسبة لطريقة التنفيذ على املستوى . 6يف املائة 7.2وكاالت املرفق على رسوم تبلغ نسبة 

. ملرفدق اليت يتبعها التابعة للمرفق، بهد  ضمان االمتثال لإلجراءات الت غيلية الوطين ُصمم خصيصا للم اريع القطرية ا

يتوقع أن تكون التكاليف املتغرية غري املباارة بالنسبة للمنظمة لتنفيذ هدذه امل داريع طفيفدة نسدبيا ويفدرتض أن      وهلذا، 

 .يكون اهليكل اجلديد لرسوم املرفق كافيا

 

 داد التكاليف احملسنةالتقدم احملرز يف تنفيذ آلية اسرت

 

مت وقد . 7لتحسني اسرتداد التكاليفوافق اجمللس، يف دورته الثالثة واألربعني بعد املائة، على اآللية املقرتحة - 9

لمدوففني  لاملقدمدة  دعدم تكنولوجيدا املعلومدات    املتعلقدة دددمات   تكاليف تسرتد العلى وجه التحديد، على أن  ،االتفاق

مدن خدارج امليزانيدة    املتاحدة للمدوففني املمدولني    ملقدر  يف اخارج امليزانية يف مجيع املواقدع، وخددمات األمدن    املمولني من 

ذات الصدلة  رسدوم  اللتغطيدة  الزيادة القائمة على اسرتداد التكاليف ومتت املوافقة أيضا على منهجية . يف املقراملوجودين 

 يعملد إجدراء  مدن قبدل مدن خدالل     تسدرتد  ، اليت كانت (وغري ذلك، ، ومجع القمامةالعامة مثل املرافق)املكاتب غل َ ب

 .ينطوي على يد عاملة مكثفة

 

 الفدرتة  يفتتخدذ التددابري   علدى وجده التحديدد،    و. احملسدنة ب دكل تددرجيي   آلية اسرتداد التكداليف  وستنفذ - 9

ن واملوففد )إىل مدوففي امل داريع   اخلدمات األمنيدة املقدمدة   وف دعم تكنولوجيا املعلومات، يلاالسرتداد تك 2212-2212

نفدس  تكاليف الستعادة تدابري وستتخذ . يف املقرباإلضافة إىل الرسوم ذات الصلة ب غل املكاتب ، (نوواخلرباء االست اري

 .2212-2219 من الفرتة اعتباراخارج امليزانية يف املكاتب امليدانية  ملمولة مناإىل موففي امل اريع اخلدمات املقدمة 

 

، 2212-2212لفرتة وفيمدا يتعلدق بدا    .من خالل رفع تكاليف موففي امل اريع نفذ عملية اسرتداد التكاليفوت- 7

 :كاآلتي خارج امليزانية يف املقر هيبالنسبة للموففني املمولني من تكاليف موففي امل اريع رفع معدالت فإن 
 

والوصدول   ،يف املائة لتكاليف خدمات دعم تكنولوجيا املعلومات، مبا يف ذلك تكداليف الربيدد اإللكرتوندي    2 (أ)

 اخيص الدربام  ، وتدر نظمةومكتب املعاونة، واستخدام نظم امل ،والوصول إىل اإلنرتنت ،إىل ال بكة الداخلية

 ؛يةبنية التحتية اهلاتفالوجهزة وإدارة عملية استبدال األ عرض النطاق الرتددي،و ،احلاسوبية

 ف خدمات األمن؛يلائة لتكايف امل 1.2 (ب)

 (.إجراءات أخرىب يف السابق سرتدكانت ت)اغل املكاتب ف يلائة لتكايف امل 1.2 (ج)

 

تددابري رفدع اسدرتداد    األربداح اإلضدافية مدن خدالل حتسدني       مدن املتوقدع أن تبلدغ   وفقا ألحدث التقديرات، و- 12

 .مليون دوالر أمريكي 9.1( أعاله ( ب)7والنقطة ( (أ) 7نقطة ال) 2212-2212يف يف الفرتة تكاليف ال

                                                      
 GEF/C.42/08من الوثيقة  2الفقرة  6
 CL 143/REPمن الوثيقة  29الفقرة   7
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توفيف ب ما يتعلق سرتداد تكاليف املتغرية غري املباارة للخدمات املقدمة يفافق عليه باواملخر اآلالتدبري ويتعلق - 11

 تطبدق بعدد   ومل. قصدى األاحلدد  ت هي أدنى مدن معددال  امل اريع  دعمتكاليف معدالت أن وإدارة موففي امل اريع حيث 

، عدن ذلدك   الندات  املوحدد  عددل  املضع آلية مناسبة لرصدد  ينبغي أن تاملنظمة نظرا إىل أن ، تدبريبهذا الالزيادة املرتبطة 

 .، واإلبالغ عنهاحلد األقصىمعدل ظل ضمن يي جيب أن ذال

 

 0212يف عام الذي سيعرض لتقرير الشامل لعناصر 

 

توفري معلومات إضافية، وال سيما عدن املنهجيدة   بضرورة  الثالثة واألربعني بعد املائة،يف دورته  ،اجمللسأخذ - 12

يف هدذا الصددد، الحدظ    و. دمات الدعمدالتكاليف املتصلة اسرتداد اسرتداد التكاليف واملتعلق بعجز الاملستخدمة لتقييم 

مجع على األمانة حاليا عمل وت. 8ياسة تكاليف الدعمتناول مجيع جوانب سيمنفصل اامل أيضا أنه ينبغي إعداد تقرير 

وفيما يلدي م درو    . 2212خريف عام يف تقديم تقرير اامل إىل جلنة املالية يف دورتها عتزم كل املعلومات ذات الصلة وت

 :لعناصر اليت من اأنها أن ت كل التقريراخلطو  العريضة ل
 

يف تطدور سياسدة تكداليف    البدارزة  لومات مفصلة عن املعامل وتوفر معأساسية تقدم حملة تارخيية  معلومات (أ)

 الدعم؛

 امل داريع  خددمات دعدم  ساس املنهجي حلسدابات التكداليف غدري املباادرة املدتغرية وحتديدد معددالت        األ (ب)

 ؛(قياس العمل ودراسات قياس التكلفةاالستقصائية لالدراسات )

التكداليف   التكداليف الفعليدة مقابدل   )غدري املباادرة املدتغرية    السالسل الزمنية لألداء يف اسرتداد التكاليف  (ج)

 اسية؛ئاألجهزة الرعلى وو ما ُقدم إىل  ،(ملسرتدةا

والتدابري ذات الصلة الديت أقرهدا اجمللدس    احملسنة التقدم يف تنفيذ آلية اسرتداد التكاليف مواصلة إحراز  (د)

 ؛2211 ون األولكان/يف ديسمربالثالثة واألربعني بعد املائة يف دورته 

على املسدتوى  امنائية اإلالربام  ارئ ووالطحاالت عن تكامل برام  ناائة مواءمة نظم تكاليف الدعم الآفاق  (ده)

 ؛القطري

 .تدابري لتحسني اإلبالغ عن التكاليف غري املباارة املتغريةاملزيد من ال (و)

 

 .تكاليف الدعماملتعلقة باملنظمة سياسة  امل عن الاللجنة التعليق على اخلطو  العريضة للتقرير ويرجى من - 12
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