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 تقرير مشترك عن استرداد التكاليف  

  

 موجز 
اإلمنائي/صـــــــــــــندوأل األمم املتحدة باإلشـــــــــــــارة س  متررات اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة  
، ومتررات اجمللس التنفيــذي ملنظمــة األمم املتحــدة 2017/14 و 2017/11 و 2013/9للســـــــــــــــكــان 

، ومترري اجمللس التنفيـــذي هليئـــة األمم 2017/14 و 2017/7 و 2013/5للطفولـــة ياليونيســـــــــــــــي   
للوكاالت بتنفيذ ســـــــــــــــياســـــــــــــــة  ، اليت أوعزت فيها اجملالس التنفيذية2017/2 و 2013/2املتحدة للمرأة 

الســاداد التكالي  وكفالة اســاداد التكالي  الكاملة ب ــورة نســبية من م ــادر متويل املوارد الاادية واملوارد 
 .األخرى، وتتدمي احلوافز لزيادة متويل املوارد الاادية، فإن هذه الوثيتة تتضمن متاحني يرتكزان على األدلة

باســــــاداد التكالي  اش املباشــــــرة اا سما  يأ  اإلبتاة على الســــــياســــــة احلالية املتاحان املتالتان  
املنســـــتة الســـــاداد التكالي ، واملادل الاارت املنســـــي الســـــاداد التكالي  الذي أقره اجمللس التنفيذي البال  

تطبيي ؛ أو يب  2014يف املائة فيما يت ـــــــــــــل باملســـــــــــــااات يف املوارد األخرى، الذي يطب ي منذ عارت  8
، باســـتمدارت خيار واحد من خيارين، أل   “ليغو”منهجية منســـتة بديلة اســـتنادا س  يج تركيج يمنو   

أو باة. ويســـــــتند هذان املتاحان س  املبادي األســـــــاســـــــية اليت جرى اوجبها اســـــــتكمال املالومات بشــــــ ن 
لدعم التناقلي للموارد الاادية اســاداد التكالي ، وهي، اإلبتاة على يج منســي للحد س  أدج درجة من ا
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واملوارد األخرى، وتاظيم خت ـــــيا املوارد الاادية املوجهة للربامج، واإلبتاة على كفاةدا وقدردا التنافســـــية 
التااون اإلمنائي. وجتدر اإلشــــــــارة س  أن االســــــــاداد الكامل للتكالي  املباشــــــــرة من املشــــــــاريع  يف منظومة

ا من عناصر اساداد التكالي  الكاملة، ب رف النظر عن املتاح املاتمد يشكل عن را ثانيا ضروريا وهام
 .الساداد التكالي  اش املباشرة

املسائل  يف هذه الورقة يف سياأل الاديد منوميكن النظر س  املتاحني املرتكزين على األدلة الواردة  
ي  ومادهلا يف املســـــتتبل. وتشـــــمل هذه االســـــااتيجية اليت ســـــتؤثر على املنهجية املنســـــتة الســـــاداد التكال

 أيار/ 31املؤرخ  72/279املســـــــــــــــائل، على ســـــــــــــــبيل املجلال ال احل ـــــــــــــــر، نتائج تنفيذ قرار اجلماية الاامة 
ارات اإلنسانية ائية، واالعتب  بش ن سعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنA/RES/72/279ي 2018 مايو
تتدمي اخلدمات اإلمنائية، وستاحة فرصـــــــا جديدة لتعمال تتطلب اتبال يج ستلفة الســـــــاداد التكالي .  يف

وميكن أن تشكل هذه الاوامل، عند النظر فيها مااً أو كل على حدة، مؤشرا على احلاجة يف املستتبل س  
 .ا يف  لك فئات ت ني  التكالي  احلاليةسجراة استاراض أوسع نطاقا إلطار اساداد التكالي ، ا

 
 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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__________ 

، بينمـــا تغطي توقاـــات 2019-2018تغطي توقاـــات برنـــامج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي وهيئـــة األمم املتحـــدة للمرأة الفاة   1ي 
 .2021-2018نظمة األمم املتحدة للطفولة الفاة صندوأل األمم املتحدة للسكان وم
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 مقدمة - أوال 
يتد رت هذا التترير اســـــــــــــــتجابة جملموعتني من الطلبات الواردة من اجملالس التنفيذية لربنامج األمم  - 1

لة وهيئة األمم املتحدة اإلمنائي/صــــــــــــندوأل األمم املتحدة للســــــــــــكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفو املتحدة 
، طلبت اجملالس التنفيذية 2013بشـــــــــــــ ن مســـــــــــــ لة اســـــــــــــاداد التكالي . ففي عارت   “الوكاالت”يللمرأة 

األمم  ، وهيئة2013/5، واليونيسي  يف املترر 2013/9يال ندوأل اإلمنائي/ صندوأل السكان يف املترر 
  من الوكــاالت تتــدمي متاحــات ترتكز على األدلــة من أجــل وضــــــــــــــع 2013/2املتحــدة للمرأة يف املترر 

ســــــــياســــــــات منســــــــتة الســــــــاداد التكالي  مع التســــــــويات، س ا لزرت األمر. ورام أن اجملالس التنفيذية أقرت 
فتد أشــارت س  أني ينبغي بالتتدرت احملرز يف مواةمة التكالي  من خالل تطبيي ســياســة اســاداد التكالي ، 
 سحراز مزيد من التتدرت، وشجات املسااني على التتيد ب حكارت تلك السياسة.

طلبـت اجملـالس التنفيـذيـة يالربنـامج اإلمنـائي/صـــــــــــــــنـدوأل الســـــــــــــــكـان يف املتررين  2017ويف عـارت  - 2
 ، وهيئة األمم املتحدة2017/14 و 2017/7، واليونيســـــــــــــــي  يف املتررين 2017/14 و 2017/11

  من الوكاالت س  مواصلة املشاورات مع الدول األعضاة بش ن سياسة اساداد 2017/2للمرأة يف املترر 
 التكــالي  وتتــدمي املتاحــات املــذكورة كي تنظر فيهــا اجملــالس التنفيــذيــة املانيــة يف موعــد ال يتجــاوز دورادـا

ابة ملتررات اجملالس التنفيذية املانية وتتاح هذه الورقة بديلني لالســـــــــتج. 2018الســـــــــنوية املاتودة يف عارت 
، وتتضــــــمن املالومات املرتكزة على األدلة بشــــــ ن تطبيي املتررات املتالتة بســــــياســــــة اســــــاداد 2013لاارت 

. وتتناول أيضـــــــــــا 2017-2014التكالي ، فضــــــــــــال عن التحديات اليت واجهتها الوكاالت خالل الفاة 
ن أن تؤثر يف مســــــتوى اســــــاداد التكالي  يف األجل التريب، املســــــائل  ات األاية االســــــااتيجية اليت ميك

 فضال عن التطبيي التتليدي ل ي  اساداد التكالي  اش املباشرة يف األجل الطويل.
  

 استرداد التكاليف: األسس والمبادئ - ثانيا 
لدعم تنفيذ  يشــــــش اســــــاداد التكالي  س  شــــــرد املنظمة يف كفالة عدرت اســــــتمدارت املوارد الاادية - 3

يع التكــالي  س ا مــا أريــد هلــا ومن الضـــــــــــــــروري أن تســـــــــــــــاد املنظمــة م الربامج املمولــة من املوارد األخرى.
هارت اليت تشـــــــــكل جزةا ال يتجزأ م منهجية اســـــــــاداد التكالي  بوجوب تنفيذ با  املتســـــــــتمر. وتســـــــــل   أن
ولذلك جيب كفالة متويل مج. رف النظر عن حجم تنفيذ الرباوجود والية املنظمة والنهوض هبا ب ـــــــــــــــ من

 هذه املهارت من املوارد الاادية.
ج اساداد التكالي  اليت تناَقش  - 4 وتشمل املبادي األساسية اليت الحظتها الوكاالت لدى حتديد يه

يب  تاظيم خت ــيا  يف هذه الورقة، ما يلي  يأ  مواصـــلة اتبال يج منســـي يف ميع الكيانات األرباة؛ و
ي   التتليــل س  أدج حــد من الــدعم التنــاقلي بني املوارد  يــة املوجهــة لتنشـــــــــــــــطــة الربنــا يــة؛ واملوارد الاــاد

 يد  اإلبتاة على كفاةدا وقدردا التنافسية يف سياأل التااون اإلمنائي الاارت. الاادية واملوارد األخرى؛ و
اداد التكالي ، وميكن أن يشـــــــــــــتمل النهجه املنســـــــــــــي الســـــــــــــاداد التكالي  مواةمَة منهجية اســـــــــــــ - 5

وت ــنيفات التكالي ، ومادل اســاداد التكالي . وتشــمل الســياســة احلالية الســاداد التكالي  ميع هذه 
الاناصــــر الجلالثة. ويف املتاح البديل، يهســــتمَدرت النهج املنســــي فيما يتالي باملنهجية وت ــــنيفات التكالي ، 

 ولكن دون حتديد مادل منسي.
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ليَ  اش املباشــــرة على حد ســــواة. الي  الكاملة التكاليَ  املباشــــرة والتكاويشــــمل اســــاداده التك - 6
وت ــــن   التكالي  باعتبارها تكالي  مباشــــرة، أي أيا ترتبب بشــــكل مباشــــر بربنامج أو مشــــرول أو تازى 

أي أيا سليهما، وباملنافع اليت جينيها املســتفيدون من الربنامج/ املشــرول، أو باعتبارها تكالي  اش مباشــرة، 
املباشـــرة من املوارد الاادية  ال ترتبب بشـــكل مباشـــر بربنامج أو مشـــرول أو تازى سليهما. وتهســـَاد التكالي 

وفيما يلي أمجللة عن التكالي  املباشــــــــرة املت ــــــــلة ل. املوارد األخرى تبااً مل ــــــــدر متويل الربنامج/املشــــــــرو  أو
 بالربامج/املشاريع 

 كبدة حتديدا لتنفيذ أنشطة املشاريع أو دعمها؛تكالي  املهمات والسفر املت يأ  
 تكالي  املوظفني واخلرباة االستشاريني املاينني للمشرول؛ يب  
تكالي  اخلدمات االســــــــتشــــــــارية يف  ال الســــــــياســــــــات ياخلدمات املدفوعة بالكامل   ي   

 لوازرت، وأمن املكاتب ؛تكالي  املوظفني، واملسااة يف سجيار املكاتب، واملرافي الاامة، واالت االت، وال
، واملشـــــــــــــــايــــــات، واملوارد تكــــــالي  جتهيز خــــــدمــــــات املاــــــامالت ياملــــــاليــــــة، واإلدارة يد  
 واللوجستيات ؛ البشرية،
املاــدات، اــا يف  لــك ماــدات تكنولوجيــا املالومــات، وال ـــــــــــــــيــانــة، والااخيا، ودعم  يهـ  

 الربنامج/املشرول؛
 .املشروللتة بالربنامج/ات والتتييم املتارسورت تدقيي احلساب يو  

وترتبب التكالي  اش املباشـــــــــــــرة املرتبطة باهليكل التنظيمي واخلدمات الالزمة لدعم تنفيذ الربامج  - 7
واملشــــاريع اإلمنائية، أي تكالي  سدارة املنظمة. وخت ــــا التكالي  اش املباشــــرة للربامج/املشــــاريع وتهســــاَد 

اش املباشرة كنسبة مئوية من الرسورت على التكالي  املباشرة. عن طريي تطبيي مادالت اساداد التكالي  
وتدرَ  التكالي  اش املباشــــرة يف امليزانيات املؤســــســــية للمنظمات؛ وبالتاا، فإن منو   اســــاداد التكالي  

فيما يلي أمجللة على التكالي  اش املباشــــرة يرمي س  اســــاداد التكالي  املم ــــ ــــة للميزانية املؤســــســــية. و 
 باشرة اليت تدعم أنشطة املنظمة امل اش

 اإلدارة التنفيذية للمشرول؛ يأ  
 تابئة املوارد للمشرول؛ يب  
 ي أو اإلقليمي أو سدارة املشرول؛سدارة املكتب التطر  ي   
 موظفو سدارة الشؤون املالية واحملاسبة يف املشرول؛ يد  
 املتر والوحدات؛وظيفة املراجاة الداخلية للحسابات على صايد  يهـ  
 الدعم التانوين املؤسسي؛ يو  
 سدارة املوارد البشرية على نطاأل املشرول. يز  

بشــــــــــــــ ن  2016كانون األول/ديســــــــــــــمرب   21املؤرخ  71/243 أكدت اجلماية الاامة يف قرارها - 8
االستاراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم 
املتحدة من أجل التنمية، على أاية مفهومني يوجهان أي ســـــــياســـــــة من ســـــــياســـــــات اســـــــاداد التكالي ، 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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يلة. وهذان املفهومان اا  يأ  املوارد الاادية تشكل أساس أنشطة ويشكالن أساس املتاحات احلالية والبد
 يب  ينبغي عدرت اســـــتمدارت املوارد األمم املتحدة التنفيذية من أجل التنمية بســـــبب طبياتها اش املتيدة؛ و

 الاادية يف دعم املوارد األخرى.
عد و/أو ماايش لتمم املتحدة ويشمل دور املوارد الاادية توفش للدعم الدول األعضاة يف وضع قوا - 9

 .وهذا ما يتاارض مع والية الوكالة اليت تنفذ املشرول وتطبيتها من أجل تنفيذ اخلطب االسااتيجية.
  

 المقترح األول: اإلبقاء على السياسة الحالية المنسقة السترداد التكاليف - ثالثا 
ملباشــــــــرة س  املبدأ التائل ب ن منهجيات يســــــــتند النهج املنســــــــي احلاا الســــــــاداد التكالي  اش ا - 10

 اســـاداد التكالي  وت ـــنيفها حســـب النول، أو الفئة، هي منهجيات متوائمة فيما تا الوكاالت األربع.
   2يت التكالي  املاتمدة هي التاليةوفئا

 األنشطة اإلمنائية يمؤلفة من فئات الربامج وفاالية التنمية ؛ يأ  
 اإلمنائية لتمم املتحدة؛تنسيي األنشطة  يب  
 اإلدارة؛ ي   
 األنشطة  ات األاراض اخلاصة. يد  
وحتدد املنهجيةه احلالية الســاداد التكالي  اش املباشــرة املهارَت التالية اليت ينبغي تغطيتها من املوارد  - 11

املهارت أيضــــــا بشــــــكل  اإلمنائي واليونيســــــي ، ميكن أن متو ل با  هذه الاادية فتب. وفيما يتالي بالربنامج
   3يالربامج/املشاريعمباشر من 
 أنشطة فاالية التنمية، اليت تسهم سسهاما مباشرا يف حتتيي النتائج اإلمنائية؛ يأ  
تنســــيي األنشــــطة اإلمنائية لتمم املتحدة  خاك س  حد كبش بكل وكالة من الوكاالت  يب  

 األربع على حدة واش منسي فيما بينها؛
تشـــــــــــــــكـل جزةا ال يتجزأ من وجود الواليـة    4يرت اإلداريـة املشـــــــــــــــاكـة البـالغـة األايـةاملهـا ي   
 ؛والنهوض هبا
س  حد كبش بكل وكالة  األنشــــــطة  ات األاراض اخلاصــــــة اش قابلة للمتارنة  خاصــــــة يد  

 من الوكاالت األربع على حدة واش منستة فيما بينها.
ل اســــاداد التكالي  اش املباشــــرة، بالتناســــب بني املوارد الاادية ويهغط ى رصــــيد امليزانية املؤســــســــية من ماد

 واملوارد األخرى.

__________ 

 .يرجى الرجول س  شرح امل طلحات لالطالل على تاري  فئات التكالي   2ي 
التكالي  امل ــــنفة يف ســــياأل فاالية وتشــــكل ”... ، 8، الفترة DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8وثيتة اجمللس التنفيذي   3ي 

التنمية جزة ال يتجزأ من األنشــطة اإلمنائية، وبالتاا تســهم مباشــرة يف حتتيي النتائج اإلمنائية. وعلى هذا، فهي متو ل مباشــرة 
 “.من املوارد الاادية واملوارد األخرى

 .انظر شرح امل طلحات ألاراض تفسش هذا املفهورت  4ي 

https://undocs.org/ar/DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8
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ويف سياأل اإلطار احلاا الساداد التكالي ، ال يوجد أي ازدواجية يف اساداد التكالي  املباشرة  - 12
تواجي حتديات  أن الوكاالت وجتدر اإلشــــــــارة س  للربامج/املشــــــــاريع ويف اســــــــاداد التكالي  اش املباشــــــــرة.

ويازف با  الشــــــركاة املمولون والشــــــركاة املنفذون من احلكومات  تطبيي اســــــاداد التكالي  املباشــــــرة. يف
 الوطنية عن سدرا  ميع التكالي  املباشرة املستحتة يف امليزانيات الربنا ية.

، ومترر 2013/5، ومترر اليونيســــي  2013/9اإلمنائي/صــــندوأل الســــكان  ويف مترر الربنامج - 13
، وافتت اجملالس التنفيذية على اتبال منهجية منســـــــــــــــتة حلســـــــــــــــاب 2013/2هيئة األمم املتحدة للمرأة 

يف املائة  8وأهقر  مادل منســـــي موحد الســـــاداد التكالي  قدره  مادالت اســـــاداد التكالي  اش املباشـــــرة.
لي  الكاملة على النحو املطلوب للمسااات األخرى ياش األساسية ، اا يتمشى مع مبدأ اساداد التكا

 يف االستاراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات.
دالت املتبــاينــة البــالغــة أقـل ويف تلــك الترارات، أقرت اجملــالس التنفيــذيــة أيضــــــــــــــــا مــا يلي  يأ  املاــ - 14
مســـــبتاً فيما يب  املادالت التفضـــــيلية املوجودة  يف املائة ؛ و 7يف املائة للمســـــااات املواضـــــياية ي 8 من

تا مســــااة احلكومات يف تتاســــم التكالي ، واملســــااات املتدمة فيما بني بلدان اجلنوب، ومســــااات 
وجتدر اإلشــــارة س  أن األثر املشــــاك لتباين املادالت يؤثر على املادل اإلماا الســــاداد  التطال اخلاك.

كالي  اش املباشـــــــــــــرة أقل دائما داد التالتكالي  الفاالة اش املباشـــــــــــــرة؛ وســـــــــــــيظل املادل الفالي الســـــــــــــا 
يف املائة، نظرا ألني ميجلل الناتج ال ــــــــــــايف لتطبيي كافة املادالت على اختالفها،  8املادل املوحد البال   من

 يف املائة. 8واليت هي أقل ككل من املادل املوحد البال  
 
 2017-2014الوكالة، للفترة المتوسط الفعلي لمعدل استرداد التكاليف غير المباشرة حسب   

، امتجللت الوكاالت جلميع متررات  الســـــــــــــــها التنفيذية بشــــــــــــــــ ن 2017-2014خالل الفاة  - 15
ويرد يف اجلدول أدناه موجز األداة املاا الفالي لفاة الســـــــــــــــنوات األربع، وعدد  . 5ياســـــــــــــــاداد التكالي 

لي املادَل احلتيتي الســـــــــــــــاداد التكالي  الناتج اإلعفاةات اليت وافتت عليها كل وكالة. وميجلل املادله الفا
باد مراعاة أثر تباين املادالت، واملادالت التفضــــــــيلية املوجودة مســــــــبتا، واإلعفاةات املمنوحة كل ســــــــنة. 

ملادالت  الذي أجرتي كل وكالة عن احلســــــاب دال مزيدا من التفاصــــــيل 1أل  س   1وتتدرت املرفتات من 
 .اساداد التكالي  اخلاصة هبا

 
 1اجلدول 

 2017-2014دليل المتوسط الفعلي لمعدل استرداد التكاليف غير المباشرة لكل وكالة، للفترة   

 2017 2016 2015 2014 املتوسب الفالي ملادالت اساداد التكالي  اش املباشرة
2014-2017 

هرج ح   ياملتوسب امل
 6.2 6.1 6.4 6.3 6.1 اإلمنائي يأ  برنامج األمم املتحدة      

 7.19 7.33 7.27 7.10 7.07 صندوأل األمم املتحدة للسكان
 6.8 7.5 6.6 6.5 6.3 منظمة األمم املتحدة للطفولة
 7.13 7.25 7.14 7.00 7.12 هيئة األمم املتحدة للمرأة

 
__________ 

 .مليون دوالر 199بالنسبة للربنامج اإلمنائي التدابش االنتتالية اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي بتيمة هذا ما يشمل   5ي 
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 2اجلدول 

 2017-2014، حسب الوكالة، للفترة اإلعفاءات الممنوحة  
 اجملمول 2017 2016 2015 2014 عدد اإلعفاةات

 51 6 12 9 24 اإلمنائي برنامج األمم املتحدة      
 19 7 4 4 4 صندوأل األمم املتحدة للسكان
 12 2 صفر 9 1 منظمة األمم املتحدة للطفولة
 13 5 6 1 1 هيئة األمم املتحدة للمرأة

  
على األدلة املاتبة على تطبيي  أدناه اآلثار املالية املرتكزة 3واستشرافا للمستتبل، ترد يف اجلدول  - 16

منو   الســياســة الاامة احلالية الســاداد التكالي  على امليزانيات املتكاملة اليت أقرها اجمللس التنفيذي لكل 
وبالنســــــــــــــبة لكل من الربنامج اإلمنائي  .2021-2018أو الفاة  2019-2018وكالة على حدة للفاة 

يف  6.6 و يف املائة 5.9الســـاداد التكالي  اش املباشـــرة البالغني  واليونيســـي ، فإن املادلني االفااضـــيني
أما بالنســــــــبة ل ــــــــندوأل الســــــــكان وهيئة األمم  يف املائة. 8املائة على التواا، أقل من املادل املوحد البال  

املائة يف  11.3املتحدة للمرأة، فإن الاكس هو ال ـــحيح؛ س  يبل  املادل االفااضـــي الســـاداد التكالي  
 .يف املائة على التواا 9.4 و
 

 3اجلدول 
 المعدل االفتراضي السترداد التكاليف غير المباشرة في إطار النموذج الحالي  

 هيئة األمم املتحدة للمرأة صندوأل األمم املتحدة للسكان منظمة األمم املتحدة للطفولة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 يف املائة 9.4 يف املائة 11.3 املائة يف 6.6 يف املائة 5.9    
  
 مزايا المقترح األول وعيوبه  

ومتباينة الســـــــاداد التكالي   توفر الســـــــياســـــــة احلالية سطارا منســـــــتا واضـــــــحا مع مادالت موحدة - 17
املباشـــرة وافتت عليها اجملالس التنفيذية. وال يتطلب اإلبتاة على الســـياســـة احلالية الســـاداد التكالي   اش

سجراة أي تغيشات، كما ال يوجد تاتيدات أخرى مرتبطة بتنفيذها. وباإلضـــــــافة س   لك، فإن الســـــــياســـــــة 
أليا ت خذ انهجية منســــــــــــتة وتطبي ت ــــــــــــنيفا منســــــــــــتا  املبادي الجلالثة للنهج املنســــــــــــي نظر احلالية تكرس ا

ن التحديات املرتبطة يف املائة . بيد أن من شـــــ  8للتكالي  ومادال منســـــتا وموحدا الســـــاداد التكالي  ي
، أن تظل قائمة كحاهلا أيضــــــــا 31بالســــــــياســــــــة احلالية الســــــــاداد التكالي ، الواردة بالتف ــــــــيل يف الفترة 

يتالي باملتاح الجلاين. وفضـــــال عن  لك، فإن الســـــياســـــة احلالية الســـــاداد التكالي  أقل وضـــــوحا من  فيما
 ارد الاادية على ارار ما يتالي باملتاح الجلاين.حيث احلاجة س  توفش أساس ثابت ومشمول باحلماية للمو 

وجيســـــد تطبيي املادالت االفااضـــــية املســـــتكملة الســـــاداد التكالي  اش املباشـــــرة وفتا للنمو    - 18
احلاا الســــــــــــاداد التكالي  حتيتة أني يوفر أعلى مســــــــــــتوى من املوارد الاادية املتاحة للاناصــــــــــــر الربنا ية 

وباإلضـــــــــــــــافة س   لك، فإن املادالت  املبني أدناه. “ليغو”ة باملتاح الاكيج وكالة متارنألنشـــــــــــــــطة كل 
االفااضــية املســتكملة الســاداد التكالي  اش املباشــرة وفتا للنمو   احلاا الســاداد التكالي  ينجم عنها 
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أنــي أقــل  اوجــب اخليــار بــاة سالمبل  سمــاا للــدعم التنــاقلي للوكــاالت األربع ال ينمف  س  مســـــــــــــــتواه 
ويرجى الرجول س  التفـاصــــــــــــــيل  نظشه اوجـب اخليـار أل  من املتاح الجلـاين، على النحو املبني أدنـاه. من

أل  لالطالل على  2، اجلدول 3دال، ويف املرفي  2أل  س   2اخلاصـــــــــــــــة بكل وكالة يف املرفتات من 
 األدلة املالية لتثر املاتب على الدعم التناقلي لكل وكالة.

  
د العادية )أي النموذج المقترح الثاني: تطبيق منهجية منســـقة الســـتخدام الموار  - رابعا 

 (“غولي”التركيبي 
منو ًجا  2017اســـــــــــــتجابة ملتررات اجملالس التنفيذية املانية، قدمت الوكاالت يف نيســـــــــــــان/أبريل  - 19

نظر يف التاديالت احملتملة على مفاهيمًيا ييشــار سليي فيما يلي باســم اخليار أل   ملســاعدة اجملالس على ال
ة أخرى على اجملالس التنفيذية وقد عهرض منو   اخليار أل  مر  الســــــــــــياســــــــــــة احلالية الســــــــــــاداد التكالي .

س  حتديد تكالي  امليزانية املؤســســية اليت ينبغي  . وســوف تســتند التاديالت2018كانون الجلاين/يناير  يف
كالي  اليت ينبغي حتميلها على الربامج/املشـــــــــــــاريع باســـــــــــــتمدارت مادل أن متو ل من املوارد الاادية متابل الت
وأضــــــيَ  خيار ثان، هو اخليار باة، ليجســــــد تطبيي املنهجية مع مراعاة  اســــــاداد التكالي  اش املباشــــــرة.

دال فيما يتالي باألدلة املالية  2أل  س   2انظر املرفتات  االختالف يف حجم الوكاالت ومنا   أعماهلا.
 عومة اتارنة تف يلية لتطبيي اخليار أل  واخليار باة بالنسبة لكل وكالة.املد
َنح  “ليغو”باعتباره لبنة  وميكن وصــــــ  النمو   - 20 أو منهجية تركيبية مع حتليل تف ــــــيلي للمهارت مته

أو مترره. فيي األولوية لتمويل أهم أنشـــطة املنظمة من املوارد الاادية وفتا لتوجيي اجمللس التنفيذي أو رابتي 
ويتيح النهج الاكيج النظر يف ستل  اخليـــارات ويارض طـــائفـــة ملـــا ميكن اعتبـــاره احلـــد األدج من املهـــارت 

املنستة  األساسية احملددة، اليت يتاني متويلها من املوارد الاادية. وخالفا للمنهجية احلالية، اليت متجلل الفئاته 
بــديــل يطبي مهــامــا قــددة منســــــــــــــتــة النهج الاكيج ال املاتمــدة لت ـــــــــــــــني  التكــالي  نتطــَة دخوهلــا، فــإن

د د أي ما يأي  دل منسي يف سطار املتاح الجلاين.اللبنات الاكيبية  كنتطة دخول. اش أني ال ُيه
أدناه رمسا ختطيطيا ملنهجية اللبنات الاكيبية املتاحة، الذي ُيدد طبياة املهارت  1ويرد يف الشـكل  - 21

بي على كل من اخليارين أل  وباة. وتشـــــــــــــكل املهارت املبينة يف اللبنة اخلضـــــــــــــراة احلد يف سطار كل لبنة وينط
اللبنة اخلضــــراة س  اللبنة الزرقاة، يزداد املبل  املمول من املوارد الاادية. واللبنات اليت  األدج. وباالنتتال من

من املوارد الاادية واملوارد األخرى .  ال متو ل من املوارد الاادية متو ل من التكالي  املســادة يبشــكل تناســج
أدناه األثَر الااكمي  4وتبنين املادالته االفااضـــــــــــية الســـــــــــاداد التكالي  اش املباشـــــــــــرة الواردة يف اجلدول 

الســـــــــــــــتمدارت املوارد الاادية يف متويل املهارت يف كافة اللبنات الجلالف، مع وجود اختالف يف منا   أعمال 
 املبال  احملسوبة بالدوالر املم  ة ألداة املهارت األساسية املشمولة باحلماية. الفالوكاالت يناكس يف اخت

 وتستمر املوارد الاادية أيضا يف متويل الربامج.
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 1الشكل 
 المنهجية المقترحة لّلبنات التركيبية  

 البيان اللبنة

ــــة  ـــــادة 1اللبن ـــــة، وقي ـــــذي ـــــادة التنفي   التي
 املكتب التطري، والضمان املستتل

 املكتب التنفيذي، واألخالقيات، وأمني املظامل
 الرقابة والضمان املستتالن يف املؤسسة

 املراجاة الداخلية واخلارجية للحسابات والتحتيتات * 
 التتييم * 

وظـــــائ  املمجللني ونواب املمجللني يأو مـــــا يتـــــابلهـــــا على 
 ال ايد الوطين 

 دعم تنسيي األنشطة اإلمنائية لتمم املتحدة

  تــوجــيــــــــي جــهــود الــــــــدعــوة، 2الــلــبــنــــــة 
 واإلشراف على املوارد، والتيادة التتنية

قيادة املهارت اإلدارية على صــايد املتر واملكاتب اإلقليمية  
املســـــــــــــــؤوليـــة االئتمـــانيـــة، وتكنولوجيـــا املالومـــات، واملوارد 

 البشرية، والشراكات، ومهارت سدارة األمن
املتر واملكــاتــب قيــادة مهــارت فاــاليــة التنميــة على صـــــــــــــــايــد 

اإلقليمية  التيادة التتنية، والســـــــــــــياســـــــــــــة الربنا ية، ودعم 
 املهارت املت لة بوضع املاايش

  سدمــــــا  التواعــــــد، واملاــــــايش ٣اللبنـــــة 
 املهنية، وضمان اجلودة

 املهارت املتبتية املتالتة بفاالية التنمية 
 سدما  املاايش املهنية وضمان اجلودة * 
 االستشارية لسياسات الربامجاملهارت  * 

  
  
على املوارد اليت ميكن خت ــــــي ــــــها لتنشــــــطة الربنا ية،  تؤثر التغشات يف مســــــتويات املســــــااات - 22

ضــــة يف ســــياأل اســــاداد التكالي  سضــــافة س  مدى متويل امليزانية املؤســــســــية متويال كامالً من الرســــورت املفرو 
من قبل اجملالس التنفيذية، تظل أهم األنشــطة يف املنظمات دون تغيش  املباشــرة. وعند املوافتة املشــاكة اش

أدناه، الذي يبني أني  2وهذا ما يوضـــحي الشـــكل  كما أيا ال ختضـــع للتتلبات يف مســـتويات املســـااات.
يف حني أني س ا اخنفضـــــــت  س ا زادت املوارد الاادية، فإن خت ـــــــيا املوارد الاادية لتنشـــــــطة الربنا ية يزيد،

ملوارد الاادية، فإن املم ـــ ـــات من املوارد الاادية لتنشـــطة الربنا ية ســـتنمف ، مع بتاة اللبنة مشـــمولة ا
 باحلماية، ما يوفر مستوى مايناً من التدرة على التنبؤ ومن االستترار.
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 2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أدناه متارنة بني األثر املاا التتديري املاتب على الســـــــياســـــــة احلالية  4باخت ـــــــار، يبني اجلدول  - 23

دال لالطالل  2أل  س   2واملتاح الجلاين ياخلياران أل  وباة  لكل وكالة على حدة. انظر املرفتات من 
ســـــية بشـــــ ن حجم الوكالة ومنو   على األدلة املالية التف ـــــيلية لكل وكالة، اا يف  لك االفااضـــــات األســـــا

باة  4 أل  و 4اليت تتســب ب يف االختالفات بني اخليارين أل  وباة لكل وكالة. وترد يف اجلدولني  أعماهلا
للجمع بني  “تهرك ب”اش املباشـــــــــــرة نظرا ألن اللبنات  املادالت املتارنة االفااضـــــــــــية الســـــــــــاداد التكالي 

ة من املوارد الاادية. وكما هو متوقع، فكلما قل عدد اللبنات املشــــمولة الوظائ  املشــــمولة باحلماية واملمول
 باحلماية، كلما ارتفع مادل اساداد كامل التكالي  اش املباشرة الذي جيب التاوي  عني.

 
 4اجلدول 

األثر المالي التقديري المترتب على المعدالت االفتراضــــــية الســــــترداد التكاليف غير المباشــــــرة،   
 2021-2018أو الفترة  2019-2018للفترة 

 يالنسبة املئوية وااليني دوالرات الواليات املتحدة للمستويات املشمولة باحلماية، حسب الوكالة 

 
بــرنــــــــامــج األمــم 
 املتحدة اإلمنائي

مــنــظــمــــــــة األمــم 
 املتحدة للطفولة

صـــــــــــــــندوأل األمم 
 املتحدة للسكان

هــــــــيــــــــئــــــــة األمــــــــم 
 املتحدة للمرأة

 9.4 11.3 6.6 5.9 النمو   احلاا     
 8.6 8.9 6.6 5.8 أل  ‘ليغو’ مول املنهجية الاكيبية 
 9.5 9.5 7.1 7.0 باة ‘ليغو’ مول املنهجية الاكيبية 

  

 سيناريو زيادة المساهمات سيناريو نقصان المساهمات

 مفتاح الجدول

نا ية ممولة من ميع م ادر األنشطة الرب 
 التمويل.

امليزانية املؤسسية اخلاضاة الساداد 
 التكالي  ممولة من ميع م ادر التمويل.

 البرنامج

 البرنامج

 نت ان

 زيادة

 البرنامج

ممولة بالكامل من “ ليغو”أنشطة لبنات 
وال ختضع ألي زيادة املوارد الاادية 

يف مستويات نت ان رام التغيش  أو
 زيادة نت ان التربعات.

 ال تغيش ال تغيش

يؤثر التغيير في المساهمات 
على تخصيص الموارد للبرامج، 
فضال عن مستوى الميزانية 

السترداد المؤسسية الخاضع 
رسم استرداد  التكاليف، أي

التكاليف المتصلة بإدارة 
 البرامج

 (التكاليف األساسية + التكاليف غير األساسيةاآلثار المالية المترتبة على األخذ بنموذج استرداد التكاليف )

 ]لبنات ليغو[

املمتارة مستترة ستبتى اللبنات 
دون زيادة أو نت ان ب رف 
النظر عن حجم التربعات، 
وسوف تهبل   الوكاالت عن األداة 
الفالي سنويا يف سطار التترير 
 السنوي للمنظمة ياملرفي املاا .

 ]لبنات ليغو[ ]لبنات ليغو[

 مسادة بشكل تناسج من املوارد الاادية واملوارد األخرى*
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 أل  4اجلدول 
 ألف “ليغو”المنهجية التركيبية   

 
بــرنــــــــامــج األمــم 
 املتحدة اإلمنائي

مــنــظــمــــــــة األمــم 
 املتحدة للطفولة

صـــــــــــــــندوأل األمم 
 املتحدة للسكان

هــــــــيــــــــئــــــــة األمــــــــم 
 املتحدة للمرأة

 16.7 13.3 9.1 7.4 1 اللبنة     
 12.5 10.6 8.7 6.8 2+1اللبنة 
 8.6 8.9 6.6 5.8 3+2+1اللبنة 
  

 باة 4اجلدول 
 باء “ليغو”المنهجية التركيبية   

 
بــرنــــــــامــج األمــم 
 املتحدة اإلمنائي

مــنــظــمــــــــة األمــم 
 املتحدة للطفولة

صـــــــــــــــندوأل األمم 
 املتحدة للسكان

هــــــــيــــــــئــــــــة األمــــــــم 
 املتحدة للمرأة

 17 13.8 9.4 8.0 1 اللبنة     
 12.8 11.1 9.0 7.5 2+1اللبنة 
 9.5 9.5 7.1 7.0 3+2+1اللبنة 
  
 موجز مستوى المهام األساسية المشمولة بالحماية، حسب الوكالة  

 
بــرنــــــــامــج األمــم 
 املتحدة اإلمنائي

مــنــظــمــــــــة األمــم 
 املتحدة للطفولة

صـــــــــــــــندوأل األمم 
 املتحدة للسكان

هــــــــيــــــــئــــــــة األمــــــــم 
 املتحدة للمرأة

 دوالرا 126 دوالرا 345 دوالرا 815 دوالرا 367 النمو   احلاا     
     أل  ‘ليغو’املنهجية الاكيبية 

 دوالرا 76 دوالرا 289 دوالرا 447 دوالرا 366 1اللبنة  
 دوالرا 28 دوالرا 77 دوالرا 89 دوالرا 69 2اللبنة  
 دوالرا 28 دوالرا 49 دوالرا 439 دوالرا 98 3اللبنة  
 دوالرا 1٣2 دوالرا 41٥ دوالرا 97٥ دوالرا ٥٣٣ المجموع 

     باة ‘ليغو’املنهجية الاكيبية 
 دوالرا 74 دوالرا 274 دوالرا 392 دوالرا 308 1اللبنة  
 دوالرا 28 دوالرا 77 دوالرا 89 دوالرا 52 2اللبنة  
 دوالرا 23 دوالرا 46 دوالرا 377 دوالرا 53 3اللبنة  
 دوالرا 12٥ دوالرا ٣98 دوالرا 8٥8 دوالرا 41٣ المجموع 
  
 مزايا المقترح الثاني وعيوبه  

ة املهــارت احملــددة يف كــل وكــالــة املتاح الجلــاين حتليال أدأل الســـــــــــــــتمــدارت املوارد الاــاديــة يف أدا يتــدرت - 24
مســـــتترة دون زيادة أو نت ـــــان اســـــتنادا س  التغشات يف مســـــتوى  الوكاالت. وســـــتظل اللبنات املمتارة من

التربعات. واوجب اخليار أل ، ُيتفظ هذا النمو   باملنهجية املنســــــــــــــتة. وليس وة عالقة بني مســــــــــــــتوى 
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محاية الوظائ  املمولة من املوارد الاادية واحلجم النســــــــــج لتمويل الوكالة من املوارد الاادية واملوارد األخرى 
ختالفات يف حجم كل وكالة ومنا   أعماهلا، نظرا ألن املهارت اليت ددف س  محايتها تتســـــــــــــــم بالتدر واال

بيد أن اخليار أل  ال يفضــي س  ستاحة مســتويات أعلى من املوارد  نفســي من األاية بالنســبة لكل منظمة.
 للمهارت الربنا ية متابل السياسة احلالية. الاادية
، ورام  لك فإني تتل  “ليغو”كس تطبيي يج اللبنات الاكيبية باة، الذي ياويف حالة اخليار  - 25

وُيتفظ اخليار يب   عن اخليار أل  من حيث أني يرســـال االختالفات يف حجم كل وكالة ومنا   أعماهلا.
احد يناســـــــب كافة احلاالت. وهذا بشـــــــفافية النهج الاكيج ويتر أيضـــــــا يف الوقت  اتي ب ني ال يوجد حل و 

يؤدي بالضـــــــرورة س  درجة أقل من االتســـــــاأل. بيد أن اخليار باة يدعم توجيي مســـــــتوى أعلى من املوارد  ام
الاادية لتنشـــطة الربنا ية، كما أن مســـتواه التتديري من الدعم التناقلي بني املوارد الاادية واملوارد األخرى 

أن املادل االفااضــــي الســــاداد التكالي  أقل مما تنا عليي الســــياســــة احلالية أو اخليار أل ، على اعتبار 
يف املائة . وجتدر  8اخلاك بكل وكالة هو الذي يطب ي يوليس املادل املوحد الســـــــــــــــاداد التكالي  البال  

د د أي مادل منسي يف سطار املتاح الجلاين.  اإلشارة س  أني ال ُيه
اســـــــــــــــة احلالية اليت تطبي منذ ســـــــــــــــيوبالنظر س  أن اخليارين أل  وباة يشـــــــــــــــكالن خروجا عن ال - 26
، فمن اجلــدير النظر يف مــا س ا كــان الوقــت منــاســـــــــــــــبــا لتنفيــذ هــذا التغيش عنــدمــا يكون الامـل 2014 عــارت
 ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية. كما  كر آنفا، على تنفيذ سصالحات كبشة  جاريا،
يمتارنة باملادل املوحد الســــــــــاداد وبالنســــــــــبة للوكاالت األربع مااً، فإن صــــــــــايف اإلعانات املالية  - 27

مليون دوالر يف سطار  129 مليون دوالر متابل 69التكالي   من املوارد األخرى س  املوارد الاادية يبل  
، اجلـــدوالن 3املـــاا يف املرفي  انظر الـــدليـــل .مليون دوالر يف سطـــار اخليـــار أل  147النمو   احلـــاا أو 

 اإلعانة السنوية بني املوارد الاادية واملوارد األخرى يف سياأل كل متاح.باة، لالطالل على  2 أل  و 2
  

 تيجيةالمسائل االسترا - خامسا 
ت ثشا ســـــلبيا  -متارنة اجمول املوارد  - يؤثر اخنفاض احل ـــــة من املوارد الاادية بشـــــكل مســـــتمر - 28

على اخليارات واالســـتجلمارات االســـااتيجية االســـتشـــرافية. كما أن سمكانية حتتيي النتائج اإلمنائية والتدرات 
 املؤسسية لكل وكالة على ضمان اجلودة واملساةلة تت ثر أيضا بشكل سلج.

الاديد اش املباشــــــــــرة على نطاأل وليس من املمكن حســــــــــاب مادل وحيد الســــــــــاداد التكالي   - 29
مؤســـــســـــات األمم املتحدة بســـــبب االختالفات يف وفورات احلجم والواليات ومنا   األعمال واهلياكل  من

اخلاصة هبا. اش أن  لك ال ُيول بالضرورة دون وضع مادل موحد منسي، س ا كان من املفهورت أن الاجز 
ئة األمم املتحدة للمرأة  عندما يكون ميو ل من املوارد الاادية يأو من االشــــااكات املتررة أيضــــا يف حالة هي

وي ــــــــح التول ب ن  أقل من املادل االفااضــــــــي الســــــــاداد التكالي  اش املباشــــــــرة. املادل املوحد املنســــــــي
االختالفات متو ل من املوارد األخرى عندما يكون املادل املوحد املنســـــــــــــــي أعلى من املادل االفااضــــــــــــــي 

 الساداد التكالي  اش املباشرة.
ورام أن املادل االفااضـــي الســـاداد التكالي  اش املباشـــرة يوضـــع اســـتنادا س  خطة وتتديرات  - 30

للميزانية، فإن األداة الفالي يكون متفاوتا؛ وهناك احتمال كبش يف أن تكون اإليرادات الفالية خالل فاة 
 عما هو وارد يف اخلطة. امليزانية ستلفة س  حد ما عن التكالي  الفالية
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 اآلن ألسباب كجلشة تشمل ما يلي  ومل يتحتي اساداد التكالي  الكاملة حىت - 31
كما  كر أعاله، فإن با  الشـــركاة املمولني والشـــركاة املنفذين من احلكومات الوطنية  يأ  

ة ال يراب يف سدرا  التكالي  املباشـرة املسـتحتة يف الربامج، األمر الذي يؤدي س  الدعم التناقلي لتنشط
 اش اجلوهرية مع املوارد الاادية؛

ال يراب با  الشــــــــــــــركاة املمولني والشــــــــــــــركاة املنفذين من احلكومات الوطنية يف دفع  يب  
 مادالت موحدة الساداد التكالي ؛

أقرت اجملالس التنفيذية املانية أيضـــــــــــــــا يمترر الربنامج اإلمنائي/صـــــــــــــــندوأل الســـــــــــــــكان  ي   
  على ما يلي  2013/2ومترر هيئة األمم املتحدة للمرأة ، 2013/5، ومترر اليونيســـــــــــــــي  2013/9

املادالت التفضــــــــــيلية ‘ 2’ يف املائة للمســــــــــااات املواضــــــــــياية؛ و 8املادالت املتباينة البالغة أقل من  ‘1’
املوجودة مســـبتاً فيما تا مســـااة احلكومات يف تتاســـم التكالي ، واملســـااات املتدمة فيما بني بلدان 

املؤســــــــــــــســــــــــــــية الطويلة األجل،  وعالوة على  لك، فإن االتفاقات ات التطال اخلاك.اجلنوب، ومســــــــــــــاا
 لك مع شــــــــركاة األمم املتحدة، تفرض على فرادى الوكاالت األخذ اادالت الســــــــاداد التكالي   يف اا

ماا أقل من املادل املوحد. وجتدر اإلشـــــــــــــــارة س  أن األثر الااكمي لتباين املادالت يؤثر على املادل اإل
 الساداد التكالي  الفاالة اش املباشرة.

والتحديات املذكورة أعاله مت صلة يف أي منهجية الساداد التكالي  اش املباشرة، وسوف تظل  
 قائمة بغ  النظر عن خيار اجمللس التنفيذي.

وتستمر مبادرة األمني الاارت إلصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وس  أن توضع هذه املبادرة  - 32
يف صــيغتها النهائية، من ال ــاب التنبؤ ب ثرها يف التكالي  واا ينجم عنها من تكالي  مســادة. ويف هذا 

‘ لبنةه ليغو’أل ، تشــمل  2 املرفي يفالســياأل، وبالنســبة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وعلى النحو املبني 
يف ميع  ‘املمجلل املتيم’ة املت ـــــــــــــــلة بوظائ  املاادَل املاا للتكالي  الكامل اخلضـــــــــــــــراة يف سطار اخليار باة

لاادية املم ـــــــ ـــــــة البلدان املنمفضـــــــة الدخل والبلدان املتوســـــــطة الدخل، فضـــــــال عن  موعة من املوارد ا
 .‘لتيادة الامليات’
ينطوي حتتيي النتـائج اإلمنـائيـة على األزمـات واش  لـك من احلـاالت اإلنســــــــــــــــانيـة اليت  وكجلشا مـا - 33

ن أن تســـــــــــــفر متتضـــــــــــــيات هذه احلالة وميك تؤدي س  األخذ اادالت اش موحدة الســـــــــــــاداد التكالي .
 حتديات سضافية يف اساداد التكالي  اش املباشرة من الشركاة. عن
اسات اساداد التكالي  يتمجلل يف كفالة املااملة املشاكة فيما بني ورام أن الت د من مواةمة سي - 34

الوكاالت، فيمكن للنههج اجلديدة املســــــــــتمدمة يف حتتيي النتائج اإلمنائية أن تســــــــــتفيد من تادد أنوال منا   
 .التساش بشكل أفضل من النهج اليت يتورت اساداد التكالي  اوجبها على نسبة مئوية من حجم اإلجناز

عتب موافتة اجملالس التنفيذية  2010منذ عارت  ويهســـــــــتمدرت النمو   احلاا لت ـــــــــني  التكالي  - 35
؛ ومترر 2010/32 و 2009/22اإلمنائي/صـــندوأل الســـكان  املانية على املتررات التالية  متررا الربنامج

تغشات الونظرا ملرور الوقـــت و  .2011/1؛ ومترر هيئـــة األمم املتحـــدة للمرأة 2010/20اليونيســـــــــــــــي  
منا   أعمال الوكاالت، ســـــــيكون من احل ـــــــافة النظر يف سجراة اســـــــتاراض لت ـــــــني  التكالي  هبدف  يف
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كفالة أن يظل أســــــــــــاســــــــــــا للمتارنة املاتولة للتتديرات فيما بني املنظمات وللتغشات على مر الزمن داخل 
 املواةمة مع اخلطب االسااتيجية.املنظمة نفسها، فضال عن 

  
 موجز - سادسا 

تتواةرت ميع متاحات اســــــــــاداد التكالي  اش املباشــــــــــرة الواردة يف هذا التترير مع املبادي الاامة  - 36
الفالية واألدلة املالية  اليت نوقشـــــــــــــــت أعاله، ولكن لكل منها مزاياه وعيوبي. وقد قدمت الوكاالت األدلة

املالية التتديرية س  امليزانيات اليت تترها التتديرية لكل متاح منها، على النحو املطلوب. وتســـــــــــــــتند األدلة 
اجملالس التنفيذية. وجتدر اإلشارة س  أن االساداد الكامل للتكالي  املباشرة من الربامج/ املشاريع يشكل 
عن ـــرا ضـــروريا وهاما من عناصـــر اســـاداد التكالي  الكاملة، ب ـــرف النظر عن املتاح املاتمد الســـاداد 

 شرة.التكالي  اش املبا
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 شرح المصطلحات  
 
 فئات تصنيف التكاليف:  

ترد فيمـــــا يلي فئـــــات ت ـــــــــــــــني  التكـــــالي  والتاـــــاري  اليت أقرهـــــا اجمللس التنفيـــــذي للربنـــــامج  
  2010/20، واجمللس التنفيذي لليونيسي  يف مترره 2010/32اإلمنائي/صندوأل السكان يف مترره 

شـــــــــــطة فاالية التنمية اليت تســـــــــــهم بالربامج وب ن  تشـــــــــــمل التكالي  املرتبطة األنشــــــــطة اإلنمائية 
 حتتيي النتائج اإلمنائية بفاالية، وهي ضرورية لذلك، على النحو التاا  يف

  هي األنشـــطة والتكالي  املرتبطة هبا اليت تازى س  عناصـــر برنا ية أو مشـــاريع الربامج  يأ 
قليمية/الااملية أو يف اشها الربامج التطرية/اإل قددة، تســـــــــــــــهم يف حتتيي النتائج اإلمنائية الواردة يف وثائي

 الاتيبات الربا ية. من
الســــياســــا   -  هي تكالي  األنشــــطة  ات الطابع االســــتشــــاري أنشــــطة فاالية التنمية  يب 

وهذه املدخالت  والتتين والتنفيذي الالزمة لتحتيي أهداف الربامج واملشـــــــــــــــاريع يف  االت تركيز املنظمة.
حتيي النتائج اإلمنائية، وهي اش مدرجة يف عناصــــــر برنا ية أو مشــــــاريع ماينة يف وثائي الربامج ضــــــرورية لت

 .تطرية أو اإلقليمية أو الاامليةال
  تشــمل األنشــطة والتكالي  املت ــلة هبا اليت تتمجلل مهمتها الرئيســية يف تازيز األنشــطة اإلدارية 

ــــــــهــــــــها وسالمتها. وتش ــــــــوجــــــــ  مل هذه األنشطة التوجيي التنفيذي، والتمجليل، والاالقات هــــــــوية املنظمة وتــــــــَ
اخلارجية والشـــراكات، واالت ـــاالت املؤســـســـية، والشـــؤون التانونية، والرقابة، ومراجاة احلســـابات، والتتييم 
املؤســــســــي، وتكنولوجيا املالومات، والشــــؤون املالية، والتنظيم اإلداري، واألمن، واملوارد البشــــرية. وت ــــن   

 ي  اإلدارية باعتبارها تكالي  متكررة وتكالي  اش متكررة.التكال
  تشــمل األنشــطة والتكالي  املرتبطة هبا أنشـطة األمم المتحدة للتنسـيق في المجال اإلنمائي 

 اليت تدعم تنسيي األنشطة اإلمنائية ملنظومة األمم املتحدة.
ا  التالية املرتبطة هب  تشـــــــــــــــمل األنشـــــــــــــــطة والتكالي  األنشـــــــــــطة ذات األغرا  الخاصــــــــــــة 

 يب  اخلدمات اليت تتدمها مؤسسات األمم املتحدة األخرى. استجلمارات رؤوس األموال؛ و يأ 
 

، من الوثيتة 16 و 15يعلى النحو الوارد تاريفي يف الفترتان  المهام اإلدارية الشـــــــــــاملة البالغة األهمية
DP/FPA/2013/1 – E/ICEF/2013/8  

اهليكل ’ و ‘التكالي  اش املباشـــــرة الجلابتة’مفهومْي  يشـــــبي مفهورت املهارت الشـــــاملة البالغة األاية” 
املستمدمني يف النما   السابتة الستاادة التكالي . وعلى وجي التحديد، يتاح مستوى ماني  ‘األساسي

وبابارة  لكفالة توفش املوارد الالزمة لدعم الوالية، والســـــــــــالمة، ومنرب لتابئة املوارد.من املوارد األســـــــــــاســـــــــــية 
أخرى، تراعي منهجية اســـــاداد التكالي  ضـــــرورة تنفيذ با  املهارت اليت تشـــــكل جزةا ال يتجزأ من وجود 

متويلهــا ولــذلــك، جيــب تــ مني  واليــة املنظمــات والنهوض هبــا، ب ـــــــــــــــرف النظر عن حجم تنفيــذ الربامج،
 املوارد الاادية. من

املباشـــرة  خالفا للتكالي  اشوالفرأل الرئيســـي بني املهارت البالغة األاية والشـــاملة يف النمو   احلاا،  
الجلابتة أو اهليكل األســـــــاســـــــي يف النما   الســـــــابتة، يكمن يف نطاقها، نظرا ألن مفهورت املهارت الشـــــــاملة البالغة 
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مماثلة وردت يف النما   الســــــــابتة. وباإلضــــــــافة س   لك، ورام أن النمو   األاية أضــــــــيي بكجلش من مفاهيم 
من التكالي  يندر  اآلن يف ســـــــياأل فاالية التنمية، فإن  الســـــــابي تضـــــــم ن يف تكلفتي اش املباشـــــــرة الجلابتة جزةا

 .“مادل اساداد التكلفة التكالي  النمو   املتاح حديجلا يستباد فاالية التنمية لدى احتساب
  هو املادل احلتيتي الســاداد التكالي  الناتج المعدل الفعلي الســترداد التكاليف غير المباشــرة 

 .باد مراعاة أثر تباين املادالت، واملادالت التفضيلية املوجودة مسبتا، واإلعفاةات املمنوحة كل سنة
 يي منهجية قددةادل احملسوب بتطب  هو املالمعدل االفتراضي السترداد التكاليف غير المباشرة 
  هو املادل الذي يتره اجمللس التنفيذي المعدل الموحد الســـــــترداد التكاليف غير المباشـــــــرة 

 .باعتباره رمسا يتمجلل يف نسبة مئوية تطبي على التكالي  املباشرة، على أساس م در التمويل
 


