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املتحدة اإلمنائي وصـــــــــندو  األمم اجمللس التنفيذي لربانمج األمم 
 املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

 اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة

 2019الدورة العادية الثانية لعام  2019الدورة العادية الثانية لعام 
 نيويورك، 2019أيلول/سبتمرب  13-11 ، نيويورك2019أيلول/سبتمرب  3-6

 من جدول األعمال املؤقت 12البند  من جدول األعمال املؤقت 8البند 
اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمســـــــــــــــاواة    ا نســـــــــــــــ  

 ومتك  للمرأة
 2019الدورة العادية الثانية لعام 

 ، نيويورك2019أيلول/سبتمرب  9-10
    من جدول األعمال املؤقت 2البند 

ـشــــتع لتعاريت التكاليت اةالية وفاــــنيفات ا نشــــطة والتكاليت اســــتعرا    
 املرفبطة هبا

  
 موجز 

طلبت اجملالس التنفيذية لكل من  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــندو  األمم املتحدة للســــــكان  
ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشــــــــاريع، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة فاليونيســــــــملت، و يئة األمم املتحدة 

إليها معاً يف ما  عد ابســـــــــــــــم  للمســـــــــــــــاواة    ا نســـــــــــــــ  ومتك  املرأة ف يئة األمم املتحدة للمرأةت فاملشـــــــــــــــار
ت و اليونيســــملف 2018/21فالربانمج اإلمنائي/صــــندو  الســــكانت و  2018/21يف القرارات ت “الوكاالت”

أن تستعرض  صورة مشرتكة تعاريمل التكاليمل احلالية ”ف يئة األمم املتحدة للمرأةت، إىل الوكاالت  2018/6
دها  تحديد التعاريمل املشـــــــرتكة وتصـــــــنيفات األنشـــــــطة والتكاليمل املرتبطة  ا، و ل ك  دف زايدة تنســـــــي  تح

لفئات التكاليمل، وما يقا لها من أنشطة ووظائمل على مستوى محفصَّل، مع األخذ يف االعتبار منا ج األعمال 
ويحقدَّم  ذا التقرير املشـــــرتك تلبيًة لذلك الطلب، ويتقـــــمن مقرتدا  شـــــ ن زايدة . “املختلفة يف فرادى الوكاالت

تعاريمل التكاليمل وتصــنيفات األنشــطة والتكاليمل املرتبطة  ا لكي تســتعراــها اجملالس التنفيذية املعنية  تنســي 
 وتواف  عليها.
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 عناصر الختا  قرار  
قــد تود اجملــالس التنفيــذيــة  فأت أن  يل علمــا ابلتحليــل الوارد يف  ــذ  الوتيقــة  ف ت وأن تؤيــد  

الواردة يف  ــذا التقرير لتطبيقهــا اعتبــارا من ميزانيــامــا املتكــاملــة للفرتة التوصـــــــــــــــيــات املتعلقــة  زايدة املوا مــة 
 .2025إىل  2022املمتدة من 
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 املقدـة - أوال 
ت، 2018/21طلبت اجملالس التنفيذية لكل من الربانمج اإلمنائي/صـــــــندو  الســـــــكان فيف القرار  - 1

ت فاملشــــار إليها معاً 2018/6ت، و يئة األمم املتحدة للمرأة فيف القرار 2018/21واليونيســــمل فيف القرار 
إىل الوكاالت أن تســـتعرض  صـــورة مشـــرتكة تعاريمل التكاليمل وتصـــنيفات ت “الوكاالت”يف ما  عد ابســـم 

األنشــــــــــــطة والتكاليمل املرتبطة  ا القائمة داليا للســــــــــــمال  فهم كامل لتكوينها. وطلبت اجملالس التنفيذية 
دها  تحديد التعاريمل املشــــــــــرتكة لفئات الوكاالت أيقــــــــــا إجرا  االســــــــــتعراض  دف زايدة تنســــــــــي   إىل تح

ل، مع األخذ يف االعتبار منا ج األعمال  التكاليمل وما يقا لها من أنشــــــطة ووظائمل على مســــــتوى محفصــــــَّ
املختلفـــة يف فرادى الوكـــاالت، وأن تقـــّدم خيـــارات للموا مـــة املتملـــة للوظـــائمل املمـــاتلـــة مع تصـــــــــــــــنيفــات 

مر يف تقدمي أســـــاق للمقارانت    الوكاالت، وكذلك املوا مة التكاليمل نفســـــها عرب الوكاالت، وأن تســـــت
 مع اخلطل االسرتاتيدية للوكاالت.

فدت من قرار ا معية العامة  28ويف نفس القرارات، أشــــــــارت اجملالس التنفيذية أيقــــــــا إىل الفقرة  - 2
 شـــــــــــــــ ن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف ســـــــــــــــيا   2018و أاير/ماي 31املؤرخ  72/279

الذي جيري كل أر ع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تقطلع  ا منظومة األمم االستعراض الشامل 
املتحدة من أجل التنمية، اليت دعت إىل مواصــــــــــــــلة موا مة اســــــــــــــرتداد التكاليمل من جانب فرادى كياانت 

مم املتحدة اإلمنائية، وأتنت يف  ذا الصـــــــــــــــدد على الربانمج اإلمنائي وصـــــــــــــــندو  األمم املتحدة منظومة األ
للســـــــــكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة و يئة األمم املتحدة للمرأة لواـــــــــعها إطار ا املنســـــــــّ  الســـــــــرتداد 

ائية،  عد نظر التكاليمل، وشــــــــــــــدعتها كذلك على العمل مع كياانت أخرى يف منظومة األمم املتحدة اإلمن
 جمالس إدارما يف األمر على النحو الواجب، من أجل اعتماد إطار منس  السرتداد التكاليمل.

 شــــــــــــــ ن  71/243ويف  ذا الســــــــــــــيا ، ورد يف تقرير األم  العام عن تنفيذ قرار ا معية العامة  - 3
ي جيري كل أر ع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تقطلع  ا منظومة األمم االستعراض الشامل الذ

ت أبن A/74/73/Add.1–E/2019/14/Add.1  اتفــــا  التمويــــل ف2019املتحــــدة من أجــــل التنميــــة لعــــام 
تنمية املســتدامة تلتزم  تعديل ا هود اخلاصــة ابلكياانت وا هود ا ماعية كياانت جمموعة األمم املتحدة لل

الرامية إىل  ســــ  الشــــفافية واإل الي والتقييمات على نطا  املنظومة. ويشــــض التقرير أيقــــا إىل أن معا ة 
ل الثغرات وأوجه عدم االتســــــــــــــا  والقــــــــــــــعمل اليت ال تزال قائمة يف  ذ  اجملاالت شــــــــــــــر  لزايدة تقة الدو 

األعقـــــــــــــا  وا مهور العام  قيمة عمل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وإىل أنه إاـــــــــــــافة إىل االمتثال التام 
للسياسات املعمول  ا السرتداد التكاليمل، تلتزم كياانت اجملموعة  تحس  إمكانية املقارنة    تصنيفات 

ن إجرا  دوار مبين على قدر أكرب التكاليمل والتعاريمل. ومن شـــــــــــــــ ن  لك تعزيز الشـــــــــــــــفافية والتمك  م
العلم    الكياانت وشـــــركائها  شـــــ ن التكلفة احلقيقية لتنفيذ الوالايت والربامج واملشـــــاريع. ومن شـــــ نه  من

أيقا تشديع مزيد من التعاون فيما    الكياانت املختلفة دىت وإن كانت تطب  معدالت اسرتداد خمتلفة 
  سبب اختالف منا ج أعماهلا.

رد االســـــــــــتعراض واملقرتدات  ات الصـــــــــــلة  ه املقدَّمة من الكياانت األر عة  شـــــــــــ ن تصـــــــــــنيمل وي - 4
التكاليمل يف  ذا التقرير تلبيًة للطلبات الواردة يف قرارات اجملالس التنفيذية، وينبغي النظر إليها يف الســـــيا  

التقرير على كياانت األعم التفا  التمويل اخلاص ابألمم املتحدة. وقد عراـــــــــــــــت الكياانت األر عة  ذا 
جمموعة األمم املتحدة للتنمية املســــــــــتدامة أتنا  االجتمات الذي عقدته شــــــــــبكة املالية وامليزانية التا عة للدنة 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/74/73/Add.1–E/2019/14/Add.1
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ائية
إلمن
طة ا

 نش
ا

مل تشـــــمل التكـــــالي•
اـ ابلـــــم املرتبطـــــة 

يـــــة فعالوأبنشـــــطة 
سـهم اليت تالتنمية

ـــــائج يف  قيـــــ  ال نت
اليـــــــــة اإلمنائيـــــــــة  فع
رورية الــيت تعتــرب اــ

لتحقيقها

ارية
إلد
طة ا

 نش
ا

تشـــــــمل األنشـــــــطة •
تصلة والتكاليمل امل
ــــــــل  ــــــــا الــــــــيت تتم ث

ية مهمتهــــــا الرئيســــــ
ة يف تعزيـــــــــــز  ـــــــــــــوي

ُــّهـــها املنظمــة وتــووج
وسالمتها

حدة
 املت
ألـ 

ية ل
إلمنائ

طة ا
 نش

ق ا
نسي
ف

تشـــــــمل األنشـــــــطة •
رتبطة والتكاليمل امل

 ــــــــــــــــــا الداعمــــــــــــــــــة 
طة لتنســـــي  األنشــــــ

اإلمنائيــــــــــــــــة الـــــــــــــــــيت 
تقــــــــــــــــــطلع  ـــــــــــــــــــا 
منظومـــــــــــــة األمـــــــــــــم 

صةاملتحدة
اخلا
  
غرا
 ا 
ات
ة ذ
شط
تشـــــــمل األنشـــــــطة •ا ن

رتبطة والتكاليمل امل
 ــــــــا  ات الطــــــــا ع
الشــــــــــــــــامل الـــــــــــــــــيت 
تنطــــــــــــــــوي علــــــــــــــــى 
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمارات 
رأمساليـــــة ماديـــــة أو
ة ال متثــــــــــــل تكلفــــــــــــ
طة متصــــلة ابألنشــــ
اإلدارية للمنظمة

، وســـــــــــــــتحطلذع اجملالس التنفيذية على التعليقات اليت أ دما 2019اإلدارية الرفيعة املســـــــــــــــتوى يف متوز/يوليه 
 كياانت اجملموعة.

 رير نتائج االستعراض املشار إليه أعال .ويتقمن  ذا التق - 5
  

بادئ فانيت التكاليت - اثنيا   سياق ـو
واجمللس التنفيذي  2010/32أقر اجمللس التنفيذي للربانمج اإلمنائي/صـــــندو  الســـــكان يف قرار   - 6

. وكان تصـــــــــنيمل 1فئات تصـــــــــنيمل التكاليمل القائمة كما ترد يف املرف   2010/20لليونيســـــــــمل يف قرار  
 2010/2نتيدة الســـــــــــــــتعراض مشـــــــــــــــرتك أجرته الوكاالت عمال ابلقرار  2010اليمل املعتمود يف عام التك

الصـــــادر عن اجمللس  2010/5الصـــــادر عن اجمللس التنفيذي للربانمج اإلمنائي/صـــــندو  الســـــكان والقرار 
اليمل التنفيذي لليونيســـــــــــــمل اللَّذين طحلب فيهما إىل الوكاالت القيام ابســـــــــــــتعراض مشـــــــــــــرتك لتعاريمل التك

وتصـــنيفات األنشـــطة وما يرتبل  ا من تكاليمل اليت كانت مســـتخدمة إنذاك، يف إطار خارطة الطري  إىل 
، 2013/2، واف  اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة يف القرار 2013ميزانية متكاملة. ويف عام 

 املنّس  لتصنيمل التكاليمل.على اإلطار 
 أدان  تعاريمل تصنيفات التكاليمل اليت متت املوافقة عليها. 1وترد إبجياز يف الشكل  - 7
 

 1الشكل 
 فعاريت فانيفات التكاليت املعتمدة  

 
 
 
 
 
 
 
 
يوجد را ل اســـرتاتيدي  ام    تصـــنيمل التكاليمل وامليزنة القائمة على النتائج ومنهدية اســـرتداد  - 8

التكاليمل، إ  أن مجيع التكاليمل التنظيمية تحنســــب إىل النتيدة اليت تعتزم  قيقها وتحصــــنَّمل  نا  على  لك 
لكفالة موا مة التكاليمل. ونتيدة لذلك، يعكس تصــنيمل التكاليمل مســاملة املوارد يف  قي  النتائج املبينة 

 رات اسرتاتيدية ابلر ل    النتائج واملوارد.يف اخلطة االسرتاتيدية لكل وكالة من الوكاالت وييّسر اختا  قرا
ويشـــــــــكل تصـــــــــنيمل التكاليمل جز ا ال يتدزأ من النهج املنســـــــــّ  الســـــــــرتداد التكاليمل ألنه  ّكن  - 9

الوكاالت من أن  دد  واـــــــــــــــول التكـاليمل املبـاشـــــــــــــــرة املرتبطـة  تنفيـذ الربامج أو املشــــــــــــــــاريع، والتكـاليمل 

https://undocs.org/ar/E/RES/2013/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2013/2
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مي واخلدمات الالزمة لدعم تنفيذ الربامج واملشــــاريع اإلمنائية. وتشــــكل املباشــــرة املرتبطة ابهليكل التنظي غض
 الفئات املنّسقة لتصنيمل التكاليمل أساق منهدية اسرتداد التكاليمل املعتمدة داليا.

ورغم تشــا ه نطا  التغطية العاملية لعمل الوكاالت األر ع ورغم أتا تقــطلع  عظم أنشــطتها على  - 10
ة، فإتا ختتلمل على مســــــــتوى الوالايت ومنا ج أعماهلا ومن دي  دقــــــــور ا على مســــــــتوى الربامج القطري

الصـــــــــعيد العاملي وقدرما على  قي  وفورات احلدم. وتؤتر  ذ  االختالفات  شـــــــــكل مباشـــــــــر على كيفية 
 تطبي  كل وكالة لفئات تصنيمل التكاليمل املنّسقة.

ت األر ع أتكيد املبادئ األســاســية اليت وعند اســتعراض تصــنيمل التكاليمل القائم، أعادت الوكاال - 11
 اسرتشدت  ا عملية واع فئات تصنيمل التكاليمل املنّسقة وتعاريفها،  ي 

أن تتقــمن فئات تصــنيمل التكاليمل معلومات تدعم اختا  اجملالس التنفيذية واملنظمات  فأت 
 املعنية قرارات اسرتاتيدية 

التقديرات فيما    الوكاالت وللمقارنة جيب واـع أسـاق إلجرا  مقارانت معقولة     ف ت 
    التغيضات مع مرور الوقت اليت تطرأ داخل الوكالة نفسها 

جيب أن يكون النهج عمليًّا وشـــــــفافا و ســـــــيطا لقـــــــمان أن يســـــــم  تطبي  التصـــــــنيمل  فجت 
 واإل الي عنه إبعداد تقديرات جمدية ومنهدية 

التمويل مع منو ج العمل املّتبع ونتائج اخلطة ينبغي موا مة تصـــــــــــــــنيمل التكاليمل وأطر  فدت 
 االسرتاتيدية، امن إطار ميزانية متكاملة 

 ينبغي أن تيّسر الفئات والتعاريمل تقييم الكفا ة التنظيمية. ف ـت 
  

 استعرا  فانيت التكاليت - اثلثا 
اليا لفئات تصنيمل عند إعداد  ذا التقرير، أجرت الوكاالت استعرااا متعّمقا لكيفية تطبيقها د - 12

 التكاليمل املعتمدة.
ويصــــــــــــمل  ذا الفصــــــــــــل ما يلي  فأت املســــــــــــتوى احلاا للتنســــــــــــي  واملوا مة    الوكاالت األر ع   - 13
 شـــــــــــــــكل أكثر تفصـــــــــــــــيال  فجت ومواطن االختالف     وتطبي  فئات تصـــــــــــــــنيمل التكاليمل احلالية ف ت

 التكاليمل.الوكاالت األر ع  فدت واجملاالت األخرى املتصلة  تصنيمل 
 وتتقمن املرفقات معلومات أكثر تفصيال، و ي كما يلي  - 14

 تعريمل الوكاالت األر ع لفئات تصنيمل التكاليمل املعتمدة  1يتقمن املرف   فأت 
تفاصـــــــــــيل عن املمارســـــــــــات اليت تتبعها الوكاالت األر ع داليا عند  2ويتقـــــــــــمن املرف   ف ت 

 تطبي  تصنيمل التكاليمل 
اســــــــــــــتعرااــــــــــــــا ماليا عاما  دوالرات الوالايت املتحدة ومقارنة     3ويتقــــــــــــــمن املرف   فجت 

 الوكاالت األر ع.
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 املواءـة القائمة لفئات فانيت التكاليت - ألت 
 فقــل جهود املوا مة الســا قة، أكد االســتعراض أن  ناك ابلفعل قدرا كبضا من املوا مة فيما     - 15

 أدان . 33إىل  18وصفها  شكل مفّصل يف الفقرات من الوكاالت األر ع اليت يتم 
فللربانمج  2010وتعاريمل تصــــــــنيمل التكاليمل ابلصــــــــيغة اليت اعتمدما اجملالس التنفيذية يف عام  - 16

فهليئة األمم املتحدة للمرأةت شائعة وال تزال سارية  2013ت ويف عام اليونيسملاإلمنائي/صندو  السكان و 
 .ومناسبة  ميع الوكاالت

 و ناك موا مة اتمة    أنشطة تصنيمل التكاليمل التالية يف الوكاالت األر ع  - 17
 األنشطة اإلدارية  فأت 
 ت القيادة والتوجيه على نطا  املؤسسة فاملكتب التنفيذي، مكتب األخالقيات ‘1’  
الرقا ة والقــــــــــمان على نطا  املؤســــــــــســــــــــة فاملراجعة املســــــــــتقلة للحســــــــــاابت،  ‘2’  

 التقييمت والتحقي ، و 
ــــــــاالت والشؤون اإلدارية  ‘3’   ـــــــــ ـــــــــ إدارة الشؤون املالية وتكنولوجيا املعلومات واالتصـ

 على نطا  املؤسسة 
 إدارة املوارد البشرية على نطا  املؤسسة  ‘4’  
  العالقات اخلارجية والشراكات واالتصاالت وتعبئة املوارد على نطا  املؤسسة ‘5’  
اإلمنائية لألمم املتحدة  وا مة واتسا  اتمَّ  من دي  مساملات ويتم تنسي  األنشطة  ف ت 

 الوكاالت األر ع يف دعم تقاسم تكاليمل نظام األمم املتحدة للمنسق  املقيم  
 .الرأمسالية وتتم األنشطة  ات األغراض اخلاصة  وا مة واتسا  اتمَّ  فيما يتعل  ابالستثمارات فجت 

 
 املنّسقة لتانيت التكاليتفطبيق الفئات  - ابء 

 يصمل  ذا الفرت ابلتفصيل جماالت تنسي  تصنيمل التكاليمل يف الوكاالت األر ع. - 18
أما الفرو  النامجة عن اختالف منا ج أعمال الوكاالت ووالايما فيشــــــــار إليها  شــــــــكل مســــــــتقل  - 19
  مناقشــــــــــة جملال وظيفي أدان 40أدان . وإاــــــــــافة إىل  لك، تتقــــــــــمن الفقرة  39إىل  34الفقرات من  يف

 مشرتك يتصل  تمويل متعدد املصادر لوظائمل ال تندرج امن فئات تصنيمل التكاليمل.
أدان  موجزا عن دصــــــ  جمموت املوارد موّزعة دســــــب تصــــــنيمل التكاليمل  1ويتقــــــمن ا دول  - 20
 كل وكالة من الوكاالت. يف
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 1ا دول 
 فانيت التكاليت يف كل وكالة النسبة املئوية ـن جمموع املوارد ـوزَّعة حسأل  

 
 رانمج األمم املتحدة 

 اإلمنائي
صندو  األمم املتحدة 

 للسكان
منظمة األمم املتحدة 

 للطفولة
 يئـة األمم املتحدة 

 اجملموت للمرأة
      ا نشطة اإلمنائية      
87.6  يف املائة الربانمج  يف املائة 85.4 77.1 يف املائة 84.6 يف املائة  81.2 يف املائة   

يف املائة 3.2 5.7 يف املائة 3.0 يف املائة 3.7 يف املائة 3.2 يف املائة فعالية التنمية   
فكاليت ا نشـــــــطة اإلمنائية كنســـــــبة 

يف املائة 88.7 82.8 يف املائة 87.6 يف املائة 84.9 يف املائة 90.8 يف املائة ـئوية ـن جمموع التكاليت  

يف املائة 0.5 3.1 يف املائة 0.2 يف املائة 0.4 يف املائة 0,5 يف املائة اإلمنائية لألـ  املتحدةفنسيق ا نشطة   
      ا نشطة اإلدارية

 7.7 يف املائة 13.8 يف املائة 6.7 يف املائة 13.9 يف املائة 7.2 يف املائة التكاليمل املتكررة 
يف املائة 0.1 ال ينطب  ال ينطب  0.2 يف املائة 0.1 يف املائة التكاليمل غض املتكررة   
جمموع فكاليت ا نشــــــــطة اإلدارية  

 7.8 يف املائة 13.8 يف املائة 6.7 يف املائة 14.1 يف املائة 7.3 يف املائة كنسبة ـئوية ـن جمموع التكاليت
      ا نشطة ذات ا غرا  اخلاصة

يف املائة 0.3 0.3 يف املائة 0.3 يف املائة 0.5 يف املائة 0.1 يف املائة االستثمارات الرأمسالية   
 2.8 يف املائة ال ينطب  5,2 يف املائة ال ينطب  1.2 يف املائة العمليات غض املتعلقة  وكاالت حمددة 

ا نشــــــــطة ذات ا غرا  اخلاصــــــــة 
يف املائة 3.1 0.3 يف املائة 5.5 يف املائة 0.5 يف املائة 1.3 يف املائة كنسبة ـئوية ـن جمموع التكاليت  

يف املائة 100 100 يف املائة 100 يف املائة 100 يف املائة 100 يف املائة جمموع التكاليت   
  

 األنشطة اإلمنائية  
يشـــمل التصـــنيمل العام لألنشـــطة اإلمنائية التكاليملو املرتبطة ابلربامج وأبنشـــطة فعالية التنمية اليت  - 21

  فعالية واليت تحعترب ارورية لتحقيقها، و ي كما يلي تسهم يف  قي  النتائج اإلمنائية 
الربامج   ي األنشـــطة والتكاليمل املرتبطة  ا اليت تعزى إىل عناصـــر  رانجمية أو مشـــاريع  فأت 

حمددة، واليت تســهم يف  قي  النتائج اإلمنائية الواردة يف واثئ  الربامج القطرية/اإلقليمية/العاملية أو يف غض ا 
 بات الرباجمية من الرتتي
الســياســال والتقين  -أنشــطة فعالية التنمية   ي تكاليمل األنشــطة  ات الطا ع االســتشــاري  ف ت 

وتشـــــمل أنشـــــطة فعالية التنمية  والتنفيذي الالزمة لتحقي  أ داف الربامج واملشـــــاريع يف جماالت تركيز املنظمات.
لدولية. و ذ  األنشــــطة اــــرورية لتحقي  النتائج اإلمنائية، أنشــــطة التواصــــل الدولية مثل الرتويج للقواعد واملعايض ا

 .اإلقليمية أو العاملية و ي غض مدرجة يف عناصر  رانجمية أو مشاريع معينة يف واثئ  الربامج القطرية أو
وتعزز التصــــنيفات الفرعية لكل من الربامج وفعالية التنمية  عقــــها  عقــــا من أجل  قي  النتائج  - 22

فعالية. ومع أن عمل الوكاالت األر ع منّس  إىل دد كبض من دي  تصنيمل األنشطة والتكاليمل اإلمنائية  
املرتبطة  ا يف إطار التصنيمل العام لألنشطة اإلمنائية، فإن تطبي  الفئات الفرعية يعتمد على منا ج أعمال 

 التنسي  يكون اتما. كل وكالة من الوكاالت. وفيما يتعل  ابلفئة العامة لألنشطة اإلمنائية، يكاد
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وتقـــطلع الوكاالت األر ع مجيعا أبنشـــطة إمنائية على املســـتوى القطري فمن  ينها أنشـــطة متعددة  - 23
األقطارت واإلقليمي والعاملي، ابســــتخدام منا ج أعمال تكفل تقدمي اخلدمات يف خمتلمل الســــياقات القطرية 

دي  التكلفة على أفقــــــــــــــل وجه، من أجل دعم  على حنو يتســــــــــــــم ابلكفا ة وقا لية التعديل والفعالية من
الربامج القطرية. ويرد أدان  وصـــــــــــمل أكثر تفصـــــــــــيال للمداالت اليت يكون فيها تطبي  تصـــــــــــنيمل تكاليمل 

 األنشطة اإلمنائية موّددا على مستوى الكياانت األر عة.
 وتشمل تكاليمل األنشطة اإلمنائية يف مجيع الكياانت األر عة ما يلي  - 24

اليمل الربانجمية   ي مجيع التكاليمل اليت يتم  ملها مباشــــــرة يف إطار  قي  وتنفيذ التك فأت 
تنفيــــذ ‘ 1’أ ــــداف الربامج أو املشــــــــــــــــــاريع. وتشـــــــــــــــمــــل التكــــاليمل يف مجيع الوكــــاالت األر ع مــــا يلي  

الفين، الربامج/املشــــــاريع،  ا يف  لك الســــــياســــــات والدعوة املتعلقة ابلربامج، وتقدمي اخلربات الفنية والدعم 
 نا  القدرات وتبادل ‘ 2’واالســـــتدا ة اإلنســـــانية املباشـــــرة، والعمليات اإلقليمية املشـــــرتكة    احلكومات  

أنشـــطة التواصـــل ‘ 3’املعارف    البلدان،  ا يف  لك الســـمســـرة يف املوارد الوطنية واإلقليمية واألقاليمية  
امة شـــــــــــــــراكات تقنية عاملية، وتنظيم دوار دكومي دوا الدولية مثل الرتويج للقواعد واملعايض الدولية، وإق

جمال الســـــياســـــات على الصـــــعيد العاملي، والتواصـــــل على الصـــــعيد العاملي مع الربملاني  واجملتمع املد ،  يف
رصــــــــــد وتقييم ‘ 4’والعمل يف جمال البياانت والبحوث والســــــــــياســــــــــات، و رامج الطوارئ، واالتصــــــــــاالت  

ايت واللوجستيات املتعلقة ابلربامج/املشاريع، والتخطيل املباشر للربامج/املشاريع، الربامج/املشاريع، واملشرت 
 وتكاليمل دعم العمليات 

تكــاليمل أنشـــــــــــــــطــة فعــاليــة التنميــة، اليت تشـــــــــــــــمــل يف مجيع الوكــاالت األر ع مــا يلي   ف ت 
قطري واملشـــــاركة تكاليمل واـــــع الربامج واإلشـــــراف عليها وتوجيهها إمجاالً فصـــــياغة وتيقة الربانمج ال ‘1’
عملية واــــــــــــع إطار عمل األمم املتحدة للمســــــــــــاعدة اإلمنائيةت، وصــــــــــــياغة وإدارة تســــــــــــلســــــــــــل الربامج  يف

وواــــــــــــــع ‘ 2’القطرية/تطوير منا ج أعمال جديدة، واـــــــــــــــمان جودة الربامج من خالل الرقا ة والتوجيه  
يض العاملية يف إطار تنفيذ والية الســـــــــــــــياســـــــــــــــات والتوجيهات الربانجمية والتقنية دعًما لالمتثال للقواعد واملعا

وكالة من الوكاالت. أما ابلنســــــبة هليئة األمم املتحدة للمرأة، فإن أنشــــــطة فعالية التنمية تشــــــمل أيقــــــا  كل
 تنظيم دوار دكومي دوا يف جمال السياسات على الصعيد العاملي، والتواصل على الصعيد العاملي.

 
 دةتنسي  األنشطة اإلمنائية لألمم املتح  

تتقــمن فئة تصــنيمل تنســي  األنشــطة اإلمنائية لألمم املتحدة األنشــطةو والتكاليمل املرتبطة  تنسـي   - 25
 األنشطة اإلمنائية اليت تقطلع  ا منظومة األمم املتحدة.

وتحقدَّر دصــــة مجيع الوكاالت األر ع جمتمعة من تكاليمل تنســــي  األنشــــطة اإلمنائية لألمم املتحدة  - 26
 يف املائة من جمموت التكاليمل التقديرية. 1أبقل من 

أما التكاليمل املتصــلة  ســاملة كل وكالة يف اقتســام تكاليمل نظام املنســق  املقيم  فهي مّتســقة  - 27
    مجيع الوكاالت األر ع.
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 األنشطة اإلدارية  
الرئيســــــــية يف تعزيز يت لمل تصــــــــنيمل تكاليمل األنشــــــــطة اإلدارية من التكاليمل اليت تتمثل مهمتها  - 28

 ـوية املنظمة وتـوـوجُــّهـها وسالمتها. ويف الوقت احلاار،  ناك نوعان من التكاليمل اإلدارية  املتكررة وغض 
وتحصنَّمل معظم التكاليمل يف خانة التكاليمل املتكررة ألتا مستمرة  طبيعتها،  ينما تحصّنمل دصة  املتكررة.

ة ألنه يتم  ّملهـا مرة واددة وألنه ليس من املتوقع أن تســـــــــــــــتمر اـــــــــــــــئيلـة يف خانة التكـاليمل غض املتكرر 
 مرور الوقت. مع
يف املائة  7.8وتحقدَّر دصــــــة مجيع الوكاالت األر ع جمتمعة من تكاليمل األنشــــــطة اإلدارية  نســــــبة  - 29

 من جمموت التكاليمل التقديرية.

 يمل التكاليمل املتصلة  ا يلي وعلى مستوى املقر، تطّب  الوكاالت األر ع  شكل منسَّ  تصن - 30
 دعم القيادة والتوجيـــه على نطا  املؤسسة  فأت 
 الرقا ة والقمان على نطا  املؤسسة  ف ت 
التكاليمل املتصلة خبدمات إدارة الشؤون املالية وتكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــاالت والشؤون  فجت 

  ر شعب اإلدارة والتنظيم يف كل وكالة من الوكاالتاإلدارية على نطا  املؤسسة اليت يتم  ملها يف إطا
 إدارة املوارد البشرية على نطا  املؤسسة  فدت 
 العالقات اخلارجية والشراكات واالتصاالت وتعبئة املوارد على نطا  املؤسسة. فهت 

ض إىل دد كب وعلى املســــــــتوي  القطري واإلقليمي، تطّب  الوكاالت األر ع مجيعا  شــــــــكل منســــــــّ  - 31
تكاليمل وظائمل القيادة والتمثيل ووظائمل الدعم اإلداري اليت ال ترتبل  شــــكل مباشــــر ابملشــــاريع والربامج 

 فأي الوظائمل املالية واإلدارية ووظائمل مديري العمليات، وما إىل  لكت.
 

 األنشطة  ات األغراض اخلاصة  
طة  ا  ات الطا ع الشامل اليت تشمل األنشطة  ات األغراض اخلاصة األنشطة والتكاليمل املرتب - 32

تنطوي على اســــــــتثمارات رأمسالية مادية أو اليت ال متثل تكلفة متصــــــــلة ابألنشــــــــطة اإلدارية للمنظمة. و ي 
تتقـــــــــــــــمن األنشـــــــــــــــطة والتكاليمل املرتبطة  ا يلي  فأت االســـــــــــــــتثمارات الرأمسالية  ف ت واخلدمات املقدَّمة 

 ملنظمات األمم املتحدة األخرى.
ل الوكاالت األر ع مجيًعا  شــكل منســّ  إ  أتا تصــّنمل االســتثمارات الرأمسالية فتكاليمل يتم وتعم - 33

  ملها مرة واددةت على أتا  ات أغراض خاصة.
 

 أوجه االختالف يف فطبيق فانيت التكاليت بني الوكاالت ا ربع - جي  
 األنشطة اإلمنائية  

مجيع أشكال الدعم التشغيلي املباشر املقدَّم  اليونيسمليصّنمل صندو  األمم املتحدة للسكان و  - 34
إىل الربامج واملشـــــــــاريع على املســـــــــتوى القطري أبتا تكاليمل  رانجمية،  ينما يصـــــــــّنمل  رانمج األمم املتحدة 
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اإلمنـــائي و يئـــة األمم املتحـــدة للمرأة جز ا من  ـــذ  التكـــاليمل أبتـــا تكـــاليمل  رانجميـــة وجز ا إخر أبتـــا 
 ة.تكاليمل إداري

مجيع أشـــكال الدعم الربانجمي املقّدم على  اليونيســـملويصـــّنمل صـــندو  األمم املتحدة للســـكان و  - 35
املســــــــــــــتوى القطري أبتا تكاليمل  رانجمية ابســــــــــــــتثنا  تكاليمل مهام انئب املمثل أو نظض  الوطين، يف د  

تكاليمل أخصـــــائيي االتصـــــاالت والرصـــــد والتقييم أبتا اـــــمن تكاليمل فعالية التنمية.  اليونيســـــملتحصـــــنَّمل 
ويصـــــــــــــــّنمل  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي و يئة األمم املتحدة للمرأة الدعم الربانجمي العام الذي ال يرتبل 

 مباشرة  شاريع متمايزة على املستوى القطري أبتا امن تكاليمل فعالية التنمية.
يصـــــــــــــــّنمل الربانمج اإلمنائي وظائمل نوا  املديرين اإلقليمي  اـــــــــــــــمن التكاليمل اإلدارية  ينما و  - 36

و يئة األمم املتحدة للمرأة يف إطار تكاليمل  اليونيســـمليصـــّنفها كل من صـــندو  األمم املتحدة للســـكان و 
 فعالية التنمية.

 
 تنسي  األنشطة اإلمنائية لألمم املتحدة  

تطبي  تصـــــــــــــنيمل تكاليمل تنســـــــــــــي  األنشـــــــــــــطة اإلمنائية لألمم املتحدة     تعزى االختالفات يف - 37
 الوكاالت  ديدا إىل اختالف والايما ومنا ج أعماهلا 

فقد اختارت اللدنة الدائمة املشــرتكة    الوكاالت اليونيســمل فعلى املســتوى العامليت،  فأت 
قطريت لقيادة جهود تنســـــــي  شـــــــركا  واملنســـــــ  املقيم و/أو منســـــــ  الشـــــــؤون اإلنســـــــانية فعلى املســـــــتوى ال

اجملموعات اإلنســــانية املعنية ابمليا  والصــــرف الصــــحي والنظافة الصــــحية والتغذية والتعليم، وكذلك لتحمل 
تكاليمل تنســـــــي  جمموعات منظومة  اليونيســـــــملاملســـــــؤولية عن طاية الطفل على الصـــــــعيد العاملي. وتحدرج 

إلمنائية لألمم املتحدة يف امليزانية املؤســســية ألنه يتم  ّمل  ذ  األمم املتحدة يف إطار فئة تنســي  األنشــطة ا
 ي الوكالة  اليونيســــــملالتكاليمل للقيام  هام التنســــــي  والتيســــــض اليومية لعمل الشــــــركا  يف اجملموعات ألن 

 اإلنسانية الرئيسية املختارة املسؤولة عن اجملموعات املشار إليها أعال  
تحدة للمرأة جز ا من تكلفة شــعبة تنســي  األمم املتحدة التا عة هلا وتحدرج  يئة األمم امل ف ت 

يف املائة من مهام القيادة، وكامل تكلفة  50على مســتوى املقر وعلى املســتوى اإلقليمي والقطري، ونســبة 
ر وظائمل أخصــائيي التنســي  اإلقليمي. وتســتمد  يئة األمم املتحدة للمرأة واليتها املتعلقة ابلتنســي  من قرا

املتعل  ابالتســــــــا  على نطا  املنظومة الذي أنشــــــــ   2010متوز/يوليه  2املؤرخ  64/289ا معية العامة 
 يئة األمم املتحدة للمرأة وأوكل هلا دور قيادة األنشــــــــــطة اليت تقــــــــــطلع  ا منظومة األمم املتحدة يف جماا 

 ا نس  ومتك  املرأة وتنسي  تلك األنشطة وتعزيز املسا لة يف  ذين اجملال . املساواة   
 

 األنشطة اإلدارية  
 تكمن الفرو  يف تصنيمل تكاليمل األنشطة اإلدارية يف ما يلي  - 38

 على مستوى املقر  فأت 
تصــــــــنمل  يئة األمم املتحدة للمرأة وظيفة الشــــــــرا  يف إطار األنشــــــــطة اإلدارية  ‘1’  

 د  تصّنفها الوكاالت األخرى يف إطار تكاليمل فعالية التنمية  يف

https://undocs.org/ar/A/RES/64/289
https://undocs.org/ar/A/RES/64/289
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العمليات املتعلقة  دعم  اليونيســملويصــّنمل صــندو  األمم املتحدة للســكان و  ‘2’  
عمليات النهج املنســـــــــــــــّ  للتحويالت النقدية يف إطار تكاليمل فعالية التنمية 

م املتحدة للمرأة د  يصـــــــــــــــنفها  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي و يئة األم يف
 إطار األنشطة اإلدارية  يف

 على املستوى القطري  ف ت 
يصـــــــــــــــّنمل  رانمج األمم املتحــــدة اإلمنــــائي و يئــــة األمم املتحــــدة للمرأة جز ا  ‘1’  

الدعم التشـــــــــغيلي املقّدم للربامج/املشـــــــــاريع املقـــــــــطلع  ا على املســـــــــتوى  من
األمم املتحدة للسكان  القطري أبتا تكاليمل إدارية يف د  يصّنفها صندو 

 أبتا تكاليمل  رانجمية  اليونيسملو 
يف املائة من تكاليمل القيادة والتمثيل  50وتصــــّنمل  يئة األمم املتحدة للمرأة  ‘2’  

يف املائة  50 على املســـــتوى القطري يف إطار األنشـــــطة اإلدارية ونســـــبة الـــــــــــــــــــــ
كل من  رانمج   األخرى يف إطار تنســـي  أنشـــطة األمم املتحدة،  ينما يصـــّنفها

وصـــندو  األمم املتحدة للســـكان يف إطار  اليونيســـملاألمم املتحدة اإلمنائي و 
 التكاليمل اإلدارية  شكل اتم 

 على املستوى اإلقليمي  فجت 
يف املائة من تكاليمل القيادة والتمثيل  50تصــــــــــنمل  يئة األمم املتحدة للمرأة  ‘1’  

ــــــــــــــــــعلى املســــتوى اإلقليمي يف إطار األنشــــطة  يف املائة  50 اإلدارية ونســــبة الـ
األخرى يف إطار تنســـي  أنشـــطة األمم املتحدة،  ينما يصـــّنفها كل من  رانمج 

وصـــندو  األمم املتحدة للســـكان يف إطار  اليونيســـملاألمم املتحدة اإلمنائي و 
 التكاليمل اإلدارية  شكل اتم 

يئة األمم و  اليونيســــــملويصــــــّنمل كل من صــــــندو  األمم املتحدة للســــــكان و  ‘2’  
املتحــــدة للمرأة وظــــائمل نوا  املــــديرين اإلقليمي  يف إطــــار فعــــاليــــة التنميــــة 

 د  يصّنفها  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف إطار التكاليمل اإلدارية  يف
 وصفها استثمارات  تكاليمل االمتثال للمعايض األمنية الدنيا للعمل اليونيسملوتصّنمل  فدت 

راض اخلاصـــة،  ينما يصـــنفها  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي و يئة األمم املتحدة للمرأة رأمسالية يف إطار األغ
أبتا تكاليمل إدارية متكررة، أما صــــندو  األمم املتحدة للســــكان فهو يصــــنمل التكاليمل املتصــــلة ابملعايض 

 ية غض متكررة األمنية الدنيا للعمل وابملعايض األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة أبتا تكاليمل إدار 
ويصــــّنمل  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــندو  األمم املتحدة للســــكان جز ا صــــغضا  فهت 

و يئة األمم املتحدة للمرأة فليس لديهما  اليونيســـــــــــــــملمن تكاليفهما أبتا تكاليمل إدارية غض متكررة أما 
 تكاليمل مصّنفة أبتا غض متكررة. أي
 

 األنشطة  ات األغراض اخلاصة  
  تعزى االختالفات يف تطبي  األغراض اخلاصة    الوكاالت  ديدا إىل اختالف والايما ومنا ج أعماهلا - 39



DP/FPA-ICEF-UNW/2019/1 
 

 

19-11494 13/28 

 

التكاليمل املباشــرة واالســتثمارات  مع التربعات من القطات اخلاص  اليونيســملتصــّنمل  فأت 
وكذلك أنشطة الشرا  من أطراف اثلثة يف إطار االتفاقات اخلاصة املربمة مع احلكومات ومع  ،والشراكات

املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات األخرى يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية وغض احلكومية يف إطار األغراض 
امليزانية املتكاملة.  اخلاصـــة. وال تحدروج  ذ  التكاليمل يف امليزانية املؤســـســـية، ولكنها تقدَّم  وصـــفها جز ا من

وجيري إعداد امليزانية املخصــــــــصــــــــة لالســــــــتثمارات  مع التربعات من القطات اخلاص ســــــــنواي وتحعرض على 
 اجمللس التنفيذي لليونيسمل لكي يواف  عليها ابعتبار ا اعتمادا سنواي مستقال 

ألمم املتحدة ويصـــــــــــــــّنمل  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم املقّدم لربانمج متطوعي ا ف ت 
ولصـــندو  األمم املتحدة لألنشـــطة اإلنتاجية فقـــال عن الدعم املقدَّم لوكاالت األمم املتحدة األخرى على 

 أساق االسرتداد التام للتكاليمل على املستوى القطري وعلى مستوى املقر يف إطار األغراض اخلاصة.
 

 اجملاالت الشاـلة - دال 
ي  ات طــا ع شــــــــــــــــامــل    الوكــاالت  ــديــدا إىل اختالف منــا ج تعزى االختالفــات املتبقيــة و  - 40

 أعماهلا ومتويلها 
والرتب األقل منها من مصادر متعددة  5- ول الربانمج اإلمنائي الوظائمل من الرتبة ف فأت 

موزَّعة على فئات خمتلفة من تصــــــــنيمل التكاليمل دســــــــب النتائج اليت تســــــــا م الوظائمل يف  قيقها. وقد 
 54. و ديدا، على النحو املب  يف الفقرت  2014اإلمنائي يف اتبات  ذ  الطريقة يف عام  شــــــــــرت الربانمج

 2017-2014من تقــــــــديرات امليزانيــــــــة املتكــــــــاملــــــــة لربانمج األمم املتحــــــــدة اإلمنــــــــائي للفرتة  55و 
تعكســـــــــــــــــان  2014لــة وامليزانيــة املتكــاملــة اعتبــارا من عــام ت، كــانــت خطــة املوارد املتكــامDP/2013/41ف

اســــــــــرتاتيدية لتمويل الوظائمل تعرتف  تنوت وتعددية وتعّقد خمتلمل مصــــــــــادر متويل الربانمج اإلمنائي و لك 
لتحســـــ  االســـــتدا ة الدتياجات التنمية املتغضة للبلدان املســـــتفيدة من الربانمج اـــــمن اختصـــــاص اخلطة 

 تتسم ابملسا لة واالستدامة واملرونة االسرتاتيدية  طريقة 
و يئة األمم املتحدة للمرأة  اليونيسملوينسب كل من صندو  األمم املتحدة للسكان و  ف ت 

مجيع التكاليمل املتصـــلة ابلوظائمل إىل فئة حمددة من تصـــنيمل التكاليمل، متشـــيا مع النمو ج املنســـّ  احلاا 
اد التكاليمل املعتمدة القائمة. و ّكن  لك من التمييز لتصـــــــــــنيمل التكاليمل و ا يتوا م مع منهدية اســـــــــــرتد

 واـــــول وشـــــفافية    التكاليمل املباشـــــرة وغض املباشـــــرة ومن تفادي ادتمال ازدواجية دســـــا  التكاليمل 
 ات الطبيعة املماتلة. ويتعل  االســــــــــــتثنا  الوديد يف  يئة األمم املتحدة للمرأة  تصــــــــــــنيمل وظائمل القيادية 

يف املائة يف إطار  50يف املائة يف إطار تنســـــــي  األنشـــــــطة اإلمنائية لألمم املتحدة، و  50ف العليا يف امليدان
 األنشطة اإلداريةت.

  
 التوصيات ـن أجل زايدة املواءـة - رابعا 

أعال ، مع أن الوكاالت قامت  تنســــــــــــــي   33إىل  18على النحو املشــــــــــــــار إليه يف الفقرات من  - 41
فهي ملتزمة  زايدة تنســــي  أصــــناف التكاليمل لتعزيز الشــــفافية واالتســــا   معظم فئات تصــــنيمل التكاليمل،

وقا لية املقارنة، وهلذا فقد دددت جماالت تتطلب زايدة موا مة واتســـا  تصـــنيمل التكاليمل على مســـتوى 
وترد أدان  اإلجرا ات املقرتل أن تتخذ ا كل وكالة من أجل زايدة موا مة تطبي  تصـــــــــــــــنيمل  مجيع الفئات.

https://undocs.org/ar/DP/2013/41
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مل يف إطار كل فئة من فئات تصـــــــــــــــنيمل التكاليمل. وال تزال االختالفات املتبقية يف تطبي  فئات التكالي
تصـــــــنيمل التكاليمل تعزى إىل اختالف والايت الوكاالت ومنا ج أعماهلا ودقـــــــور ا على الصـــــــعيد العاملي 

 وقدرما على  قي  وفورات احلدم.
 

لة ابلنه  املنسق للتحويالت النقدية وابملعايري : املواءـة التاـة لتانيت التكاليت املتا1التوصية   
 ا ـنية الدنيا للعمل

ســـيتوقمل صـــندو  األمم املتحدة للســـكان عن تصـــنيمل التكاليمل املتصـــلة ابملعايض األمنية الدنيا  - 42
 للعمل وابملعايض األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة أبتا تكاليمل إدارية غض متكررة. و دال من  لك، ســيصــّنمل
صــندو  الســكان التكاليمل املتصــلة ابملعايض األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة  وصــفها تكاليمل مباشــرة اــمن 
الفئة املعنية من تصـــنيمل التكاليمل. وســـيصـــّنمل صـــندو  الســـكان التكاليمل املتصـــلة ابملعايض األمنية الدنيا 

صب  تصنيمل  ذ  البنود متوائما للعمل يف إطار األغراض اخلاصة  وصفها استثمارات رأمسالية. و ذلك سي
 مع الوكاالت الثالث األخرى.

وســـــيصـــــّنمل الربانمج اإلمنائي و يئة األمم املتحدة للمرأة التكاليمل املتصـــــلة ابملعايض األمنية الدنيا  - 43
للعمل يف إطار األغراض اخلاصـــــــــة  وصـــــــــفها اســـــــــتثمارات رأمسالية. والســـــــــبب ورا   لك منطقي ألن  ذ  

ابســــــــتثمارات رأمسالية وليس أبنشــــــــطة إدارية متكررة أو غض متكررة. و ذلك ســــــــيصــــــــب  التكاليمل تتصــــــــل 
 تصنيمل  ذ  البنود متوائما مع اليونيسمل وصندو  األمم املتحدة للسكان.

وســـــــيتوقمل  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي و يئة األمم املتحدة للمرأة عن تصـــــــنيمل الدعم التشـــــــغيلي  - 44
ملنســـّ  للتحويالت النقدية يف إطار األنشـــطة اإلدارية، و دال من  لك ســـيصـــّنفان  ذ  املقّدم لعمليات النهج ا

ويف صـــــندو   اليونيســـــمل األنشـــــطة يف إطار فعالية التنمية. ويتوا م  لك مع تصـــــنيمل  ذ  األنشـــــطة املتَّبع يف
األمم املتحدة للســكان. والســبب ورا   لك منطقي ألن تكاليمل األنشــطة املتصــلة ابلنهج املنســ  للتحويالت 

 .النقدية تنش  مباشرة يف إطار دعم تنفيذ الربامج، وابلتاا فهي الزمة لتحقي  أ داف الربامج واملشاريع
 

  نشطة اإلمنائية والماـ : حتسني املواءـة بني ا نشطة اإلدارية وا2التوصية   
سيّغض  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي و يئة األمم املتحدة للمرأة تصنيمل تكاليمل الدعم التشغيلي  - 45

املقّدم للمشــاريع املقــطلع  ا على املســتوى القطري اليت هلا صــلة مباشــرة ابملشــاريع والربامج من التكاليمل 
م مثل دعم الســــــفر، واللوجســــــتيات، واملشــــــرتايت، والشــــــؤون املالية، اإلدارية إىل الربامج. و ي تشــــــمل مها

واملوارد البشـــرية. وعالوة على  لك، ســـيغّض الربانمج اإلمنائي تصـــنيمل تكاليمل الدعم الربانجمي العام املقّدم 
على املســـــــــــــــتوى القطري من فعالية التنمية إىل الربامج. وســـــــــــــــتفكر  يئة األمم املتحدة للمرأة يف أن  ذو 

ذو . ويشــــــمل  ذا الدعم مهام من قبيل اخلدمات االســــــتشــــــارية املتعلقة ابلســــــياســــــات الربانجمية والرقا ة د
واالتصــــاالت يف إطار أنشــــطة املشــــاريع. واملربر املنطقي لذلك  و كفالة عرض التكاليمل املتصــــلة ابلربامج 

دعم خطة التنمية املســــتدامة لعام واملشــــاريع  طريقة شــــاملة تتوا م مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج وت
. ويساعد  لك على تعزيز املوا مة مع النتائج اإلمنائية الواردة يف اخلطة االسرتاتيدية، الذي يشكل 2030

أدد املبادئ الرئيسية اليت نوقشت يف الفصل الثا  من  ذا التقرير. ومن اآلن فصاعدا، ستحدرج التكاليمل 
مج واملشــــــــاريع املعنية يف إطار املشــــــــاريع والربامج  ات الصــــــــلة املمّولة  ات الصــــــــلة كدز  من تكاليمل الربا

ا هات املاحنة. وســــــــــيؤدي  لك إىل  ســــــــــ  إمكانية مقارنة التكاليمل الربانجمية مع التكاليمل املماتلة  من
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مرأة الوكاالت األخرى، مما حيســـــــــــــــن موا مة تطبي   رانمج األمم املتحدة اإلمنائي و يئة األمم املتحدة لل يف
وصــندو  األمم املتحدة  اليونيســمل لتصــنيمل التكاليمل دســب فئات تصــنيمل تكاليمل الربانمج مع تطبي 

 للسكان هلذ  الفئة من فئات تصنيمل التكاليمل.
 

 فعالية التنمية  
ســـــــــــــتصـــــــــــــّنمل  يئة األمم املتحدة للمرأة وظيفة الشـــــــــــــرا  يف املقر يف إطار فعالية التنمية، و ذلك  - 46

 التكاليمل متوائما مع الوكاالت الثالث األخرى. سيصب  تصنيمل  ذ 
وســـــــــيصـــــــــّنمل الربانمج اإلمنائي تكاليمل وظائمل نوا  املديرين اإلقليمي  يف إطار فعالية التنمية،  - 47

و ذلك سيصب  تصنيمل  ذ  التكاليمل متوائما مع الوكاالت الثالث األخرى، مع اإلشارة إىل أن شاغلي 
 ال واع الربامج وتوجيهها إمجااًل. ذ  الوظائمل يؤدون دورا يف جم

 
: إنشــــــــاء بنود ـنفاــــــــلة لتاــــــــنيت التكاليت يف خطة املوارد املتكاـلة ل بال  عنها 3التوصــــــــية   

 واةاول على اعتمادات ـنفالة هلا، أل أهنا ـنفالة عن امليزانية املؤسسية
و يئة  اليونيســــــمللســــــكان و يرى كل من  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــندو  األمم املتحدة ل - 48

األمم املتحدة للمرأة أنه من املفيد إنشـــــــــا   ندين منفصـــــــــل  لتصـــــــــنيمل التكاليمل يف خطة املوارد املتكاملة 
لإل الي عنهما واحلصـــــول على اعتمادات منفصـــــلة هلما تكون غض مدرجة يف امليزانية املؤســـــســـــية ألنشــــطة 

ســــــــام تكاليمل نظام املنســــــــق  املقيم . فنظرا إىل الرقا ة والقــــــــمان املســــــــتقلة وكذلك للمســــــــاملات يف اقت
املســاملات يف اقتســام تكاليمل نظام املنســق  املقيم  واألنشــطة  ات الصــلة ابلرقا ة مســتقلة عن إدارة  أن

الوكاالت، ســــيتي  تصــــنيمل تكاليمل  ذ  األنشــــطة  شــــكل مســــتقل زايدة الشــــفافية وتعزيز  ويتها املمّيزة. 
يع التكاليمل على  نود متباينة و عدم إدماجها يف إطار األنشـــــــــــــــطة اإلدارية وســـــــــــــــيم   لك للوكاالت  توز 

 وتنسي  األنشطة اإلمنائية لألمم املتحدة.
  

 اخلالصة واخلطوات املقبلة - خاـسا 
و يئة األمم  اليونيســــــملأجرى  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصــــــندو  األمم املتحدة للســــــكان و  - 49

ا مشـــرتكا ومتعمقا لتصـــنيفات األنشـــطة والتكاليمل املرتبطة  ا القائمة  ا يف  لك املتحدة للمرأة اســـتعرااـــ
 لألنشطة والوظائمل على مستوى محفصَّل كما اعتمدما اجملالس التنفيذية.

ومع أن الوكاالت قامت  تنســـــــي  معظم فئات تصـــــــنيمل التكاليمل، كما نوقت  لك يف الفقرات  - 50
 أنه ال تزال  ناك  عض االختالفات يف تطبي  فئات تصـــــــــــــــنيمل ، فتددر اإلشـــــــــــــــارة إىل33إىل  18من 

التكاليمل  ســــبب اختالف والايت الوكاالت ومنا ج أعماهلا ودقــــور ا على الصــــعيد العاملي وقدرما على 
  قي  وفورات احلدم.

ل لتكوين كل فئة، كما  ي مبينة يف الفقرات من  - 51 ، دددت 39إىل  18و عد إجرا   ليل مفصــــّ
الوكــاالت األر ع اجملــاالت اليت تتعــامــل معهــا  طريقــة خمتلفــة دــاليــا واليت  كن زايدة موا متهــا على النحو 

لة الواردة يف الفقرات من  . وســيؤدي  لك إىل  لوي مســتوى أفقــل 48إىل  41املب  يف التوصــيات املفصــّ
 من املوا مة فيما    الوكاالت األر ع.
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لتنفيذية املعنية فقرار اجمللس التنفيذي للربانمج اإلمنائي/صندو  السكان وعمال  قرارات اجملالس ا - 52
، وقرار اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة 2018/21، وقرار اجمللس التنفيذي لليونيســــــــــــمل 2018/21
 ت، ستكون اخلطوات املقبلة كما يلي 2018/6للمرأة 

ب من اجملالس التنفيذية أن تتخذ قرارا ، ســـــــــــيحطل2019يف الدورات العادية الثانية لعام  فأت 
  ش ن التوصيات املقّدمة من الوكاالت األر ع يف  ذا التقرير 

ســــتعرض الوكاالت األر ع مقرتدا شــــامال أوليا  شــــ ن ســــياســــة اســــرتداد التكاليمل لكي  ف ت 
املقرتل الشــــــامل األوا، . وســــــيناقت  ذا 2020تنظر فيها اجملالس التنفيذية يف دوراما العادية األوىل لعام 

 يف مجلة أمور، األتر على اسرتداد التكاليمل الناجم عن التغيضات املقرتل إدخاهلا على تصنيمل التكاليمل 
سيحعرض مقرتل شامل تائي  ش ن اسرتداد التكاليمل على اجملالس التنفيذية لكي تتخذ  فجت 

ً  على طلب اجملالس التنفيذية، ســيدري  ذا املقرتل . و نا2020قرارا  شــ نه يف دوراما العادية الثانية لعام 
اســـتعرااـــا شـــامال ملعدالت اســـرتداد التكاليمل، وســـيتقـــمن تقييما ألســـبا  عدم اســـرتداد كامل التكاليمل 

 الوقت احلاا. يف
و كن إدماج القرارات اليت ســــــــــــتتخذ ا اجملالس التنفيذية  شــــــــــــ ن اســــــــــــرتداد التكاليمل يف دوراما  - 53

يف خطل املوارد املتكـــاملـــة للوكـــاالت املعنيـــة ويف ميزانيـــامـــا املتكـــاملـــة للفرتة  2020نيـــة لعـــام العـــاديـــة الثـــا
 ابلنسبة هليئة األمم املتحدة للمرأةت. 2023-2022فالفرتة  2022-2025
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 1املرفق  
 فئات فانيت التكاليت القائمة  

س التنفيـــــذي للربانمج ترد فيمـــــا يلي فئـــــات تصـــــــــــــــنيمل التكـــــاليمل والتعـــــاريمل اليت أقر ـــــا اجملل 
، 2010/20، واجمللس التنفيذي لليونيســــــــــمل يف قرار  2010/32اإلمنائي/صــــــــــندو  الســــــــــكان يف قرار  

  2013/2واجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة يف قرار  
ي  تشمل التكاليمل املرتبطة ابلربامج وأبنشطة فعالية التنمية اليت تسهم يف  ق ا نشطة اإلمنائية: 

 النتائج اإلمنائية  فعالية واليت تحعترب ارورية لتحقيقها، و ي كما يلي 
 ي األنشـــطة والتكاليمل املرتبطة  ا اليت تعزى إىل عناصـــر  رانجمية أو مشـــاريع   الربامج فأت 

غض ا حمـددة، تســـــــــــــــهم يف  قي  النتـائج اإلمنـائيـة الواردة يف واثئ  الربامج القطريـة/اإلقليميـة/العامليـة أو يف 
 الرتتيبات الرباجمية. من

الســــياســــال  - ي تكاليمل األنشــــطة  ات الطا ع االســــتشــــاري   أنشــــطة فعالية التنمية ف ت 
و ذ  املدخالت  والتقين والتنفيذي الالزمة لتحقي  أ داف الربامج واملشــــــــاريع يف جماالت تركيز املنظمات.

عناصــــــر  رانجمية أو مشــــــاريع معينة يف واثئ  الربامج اــــــرورية لتحقي  النتائج اإلمنائية، و ي غض مدرجة يف 
 القطرية أو اإلقليمية أو العاملية.

تشـــمل األنشـــطة والتكاليمل املتصـــلة  ا اليت تتمثل مهمتها الرئيســـية يف تعزيز  ا نشــطة اإلدارية: 
، والعالقات اخلارجية  ـوية املنظمة وتــووجُــّهـها وسالمتها. وتشمل  ذ  األنشطة التوجيه التنفيذي، والتمثيل

والشــراكات، واالتصــاالت املؤســســية، والشــؤون القانونية، والرقا ة، ومراجعة احلســاابت، والتقييم املؤســسـي، 
وتكنولوجيا املعلومات، والشـــــــؤون املالية، والتنظيم اإلداري، واألمن، واملوارد البشـــــــرية. وتحصـــــــنَّمل التكاليمل 

 ليمل غض متكررة.اإلدارية ابعتبار ا تكاليمل متكررة وتكا
تشـــــــمل األنشـــــــطة والتكاليمل املرتبطة  ا اليت تدعم  فنســـــيق ا نشـــــطة اإلمنائية لألـ  املتحدة: 

 تنسي  األنشطة اإلمنائية ملنظومة األمم املتحدة.
تشمل األنشطة والتكاليمل املرتبطة  ا و ي  فأت استثمارات  ا نشطة ذات ا غرا  اخلاصة: 

 مات املقدَّمة ملنظمات األمم املتحدة األخرى.رؤوق األموال  ف ت واخلد
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 2املرفق 
ات ـفّالة عن فانيت التكاليت حسأل الوكالة    ـعلـو

  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 اإلمنائيةا نشطة      

جمية  ا نشطة الـم

 على املستوى القطري 
الســــــــــــياســــــــــــات والدعوة املتعلقة ابلربامج/املشــــــــــــاريع، وتقدمي 

 اخلربات الفنية والدعم الفين 
 رصد وتقييم الربامج/املشاريع 

 املشرتايت واللوجستيات املتعلقة ابلربامج/املشاريع 
 التخطيل املباشر للربامج/املشاريع 

 املتعلقة ابلربامج/املشاريع االتصاالت 
تـــقــــــــدمي الــــــــدعـــم اإلداري ودعـــم الـــعـــمـــلـــيــــــــات املـــبــــــــاشـــــــــــــــــر 

 للربامج/املشاريع

 على املستوى القطري 
الســـــــــــــــيــــاســـــــــــــــــــات والــــدعوة املتعلقــــة 
ابلربامج/املشـــــــــــــــاريع، وتقدمي اخلربات 

 الفنية والدعم الفين 
 االستدا ة اإلنسانية املباشرة 
 رصد وتقييم الربامج/املشاريع 

واللوجســــــــــــتيات املتعلقة  املشــــــــــــرتايت
 ابلربامج/املشاريع 

 التخطيل املباشر للربامج/املشاريع 
االتصــــــــــــــاالت والشــــــــــــــراكات املتعلقة 

 ابلربامج/املشاريع 
تقدمي الدعم اإلداري ودعم العمليات 

 املباشر للربامج/املشاريع 

 على املستوى القطري 
الســـــــــــــــيـــــــاســــــــــــــــــــــات والـــــــدعوة املتعلقـــــــة 

خلربات ابلربامج/املشــــــــــــــــــــاريع، وتقـــــدمي ا
 الفنية والدعم الفين 

 االستدا ة اإلنسانية املباشرة 
 رصد وتقييم الربامج/املشاريع 

املشـــــــــــــــرتايت واللوجســـــــــــــــتيـــات املتعلقـــة 
 ابلربامج/املشاريع 

 التخطيل املباشر للربامج/املشاريع 
 االتصاالت املتعلقة ابلربامج/املشاريع  
تقـــدمي الـــدعم اإلداري ودعم العمليـــات 

 للربامج/املشاريع املباشر 

 على املستوى القطري 
الســـــــــــــــيـــــــاســــــــــــــــــــــات والـــــــدعوة املتعلقـــــــة 
ابلربامج/املشــــــــــــــــــــاريع، وتقـــــدمي اخلربات 

 الفنية والدعم الفين 
 االستدا ة اإلنسانية املباشرة 
 رصد وتقييم الربامج/املشاريع 

تقـــدمي الـــدعم اإلداري ودعم العمليـــات 
 املباشر للربامج/املشاريع 

 اإلقليمي على املستوى 
الســــــــــــياســــــــــــات والدعوة املتعلقة ابلربامج/املشــــــــــــاريع، وتقدمي 
اخلربات الفنيـــة والـــدعم الفين، وتنســـــــــــــــي  ودعم املشــــــــــــــــــاريع 

 اإلقليمية والعمليات اإلقليمية املشرتكة    احلكومات 
تقدمي خدمات متعلقة  راجعة احلســــــاابت والتقييم واــــــمان 

 ا ودة للمشاريع اإلقليمية 
اإلداري ودعـــم الـــعـــمـــلـــيــــــــات املـــبــــــــاشـــــــــــــــــر تـــقــــــــدمي الــــــــدعـــم 

 للربامج/املشاريع اإلقليمية 
تقــــدمي املكــــاتــــب القطريــــة والربامج القطريــــة الــــدعمو الربانجمي 

 واإلشراف  شكل مباشر 

 على املستوى اإلقليمي 
الدعوة والتحاور  شـــــ ن الســـــياســــات 
مـــع الـــكـــيــــــــاانت اإلقـــلـــيـــمـــيــــــــة ودون 
اإلقليميــــة ويف ســـــــــــــــيــــاقــــات متعــــددة 

 األقطار 
ون والتنســـــي  فيما    الوكاالت التعا

 على املستوى اإلقليمي 
تقدمي الدعم االســـــتشـــــاري التقين إىل 
الــربامــج الــقــطــريــــــــة وإىل الــعــمــلــيــــــــات 

 اإلقليمية املشرتكة    احلكومات 
تقــــــدمي املكــــــاتــــــب القطريــــــة والربامج 
  شكل مباشر القطرية الدعمو الربانجمي واإلشــــــــــــــراف 

 على املستوى اإلقليمي  
ودعم القـــــــدرات والعمليـــــــات التمك  

 على املستوى القطري  
اإلشـــــــــراف على التنفيذ على املســـــــــتوى 
القطري واإلقليمي من منظور الــــــــدور 
املعياري والســـــــياســـــــال والدعوي والدور 

 التنسيقي لألمم املتحدة 
االســتفادة من إليات التنســي  اإلقليمي 
لألمم املتحـــدة واالتصــــــــــــــــــال الوتي  مع 

 خرى  اهليئات اإلقليمية األ
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  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 نـــا  القـــدرات وتبـــادل املعـــارف      نا  القدرات وتبادل املعارف    البلدان      

 البلدان 
تنســـــي  وتنفيذ الربانمج اإلقليمية،  ا 

 يف  لك إدارة املعارف 
تقدمي الدعم اإلداري ودعم العمليات 

 املباشر للربامج/املشاريع 
وظـــــائمل االتصـــــــــــــــــــاالت والوظـــــائمل 

مـــبــــــــاشـــــــــــــــــرة اإلعـــالمـــيــــــــة املـــتـــعـــلـــقــــــــة 
 ابلربامج/املشاريع 

إاتدــــــــة وتوزيع املنــــــــافع العــــــــامــــــــة على 
الصـــــــــــــــعيــدين العــاملي واإلقليمي،  ــا يف 
 لـــك رصـــــــــــــــــد و ليـــل دـــالـــة األطفـــال 
لغرض املســـــــــــا لة العاملية  املســـــــــــاملة يف 
النظم العاملية واإلقليمية للســـــــــــياســـــــــــات 

 والتنسي   ات الصلة وتعزيز ا 
ات املســــــــــاملة يف قاعدة األدلة العاملية  
 الصلة ويف املبادئ التوجيهية املعيارية

 نــــــا  القــــــدرات وتبــــــادل املعــــــارف    
 البلدان

تنســـــــي  وتنفيذ الربامج اإلقليمية،  ا يف 
  لك إدارة املعارف 

تقـــدمي الـــدعم اإلداري ودعم العمليـــات 
 املباشر للربامج/املشاريع 

وظــــــــائمل االتصــــــــــــــــــــــاالت والوظــــــــائمل 
اإلعــــالمــــيــــــــة املــــتــــعــــلــــقــــــــة مــــبــــــــاشـــــــــــــــــــرة 

 مج/املشاريع ابلربا
 على املستوي  العاملي/األقاليمي 

،  ا يف  لك املســــــــاعدة على ‘تقرير التنمية البشــــــــرية’إعداد 
 إعداد تقارير التنمية البشرية الوطنية 

الســــــــــــياســــــــــــات والدعوة املتعلقة ابلربامج/املشــــــــــــاريع، وتقدمي 
 اخلربات الفنية والدعم الفين للمشاريع العاملية 

 رصد وتقييم الربامج/املشاريع العاملية  
تقدمي خدمات متعلقة  راجعة احلســـــــــاابت واـــــــــمان ا ودة 

 للمشاريع العاملية 
تـــقــــــــدمي الــــــــدعـــم اإلداري ودعـــم الـــعـــمـــلـــيــــــــات املـــبــــــــاشـــــــــــــــــر 

 للربامج/املشاريع العاملية 

 على مستوى املقر 
توليــــد وتعزيز واســـــــــــــــتخــــدام أدــــدث 

 املعارف التقنية 
 الرتويج للقواعد واملعايض الدولية  

إقامة شـــــــراكات تقنية على املســـــــتوى 
 العاملي  

االســـــــتدا ة اإلنســـــــانية والتنســـــــي  يف 
 اجملال اإلنسا   

رصــــد تنفيذ إطار ســــنداي للحد من 
خمــــــــاطر الكوارث على املســــــــــــــــتوى 

 العاملي 
تنســـــــــــــــي  وإدارة جهود منع العنمل 

 ا نسي وا نسا  والتصدي له  
 نمية القدرات االدتياطية تعزيز/ت

تنظيم دوار دكومي دوا يف جمـــال 
الســـــــــياســـــــــات على الصـــــــــعيد العاملي 
للمؤمتر الــدوا للســـــــــــــــكــان والتنميــة، 
وملتا عة واســـــــــــــــتعراض أ داف التنمية 

 املستدامة
التواصـــــــــــل على الصـــــــــــعيد العاملي مع 

 الربملاني  واجملتمع املد   
تــقــــــــدمي دعــم مــيــــــــدا  تــكــمــيــلــي يف 

 ال يكون فيهــــــا  ــــــذا اجملــــــاالت اليت
 الدعم متادا على املستوى اإلقليمي 

 ينفــــذ موارد الربامج العــــامليــــة واإلقليميــــة
اإلقليميـــة  اليونيســـــــــــــــملمجيع مكــــاتــــب 

الســــبعة، فقــــاًل عن الشــــعب واملكاتب 
املعنية يف املقر،  ا يف  لك الشـــــــــــــــعب 

 املعنية  ا يلي 
 الربامج  

 والبياانت والبحوث والسياسات 
 واإلمدادات  والتقييم 

 و رامج الطوارئ 
 واالتصاالت

 على مستوى املقر 
 التوجيه  ش ن الربامج واملشاريع

التوجيـــه والرقـــا ـــة االســـــــــــــــرتاتيدي  على 
 الربامج 

 دعم الربامج/املشاريع والدعم التشغيلي 
دعم عمليـــــات التنســـــــــــــــي  والعمليـــــات 

 املعيارية    الوكاالت 
االســـــــــــــــتدـــا ـــة للحـــاالت اإلنســــــــــــــــــانيـــة 

 ولألزمات 
 إعداد التقارير العاملية 

إدارة املشــــــــــــــــــــاريع العـــــامليـــــة من أجـــــل  
ـــــة  واـــــــــــــــع قواعـــــد ومعـــــايض عـــــامل فأت ي

واملشـــــاركة الســـــياســـــية، واحلوكمة،  ف ت
والبياانت  فجت والتمك  االقتصــــــــادي 
للمرأة  فدت وإتا  العنمل اـــــد النســـــا  
والفتيــــــــات  فهت والســــــــــــــــالم واألمن، 

 واالستدا ة اإلنسانية.
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  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
من إجناز  الشـــــــــــــــعبة التقنية  مكتب      

الشــــؤون اإلنســــانية  شــــعبة الســــياســـة 
 واالســـــــرتاتيدية  شـــــــعبة االتصـــــــاالت
والشـــــــــراكات االســـــــــرتاتيدية  شـــــــــعبة 
خــــــــدمــــــــات املشـــــــــــــــرتايت  مكتــــــــب 

 االتصال يف أديس أاباب

أنشطة فعالية 
 التنمية

 على املستوى القطري 
تركيز املكـاتـب القطريـة على الربامج القطريـة االســـــــــــــــرتاتيدية 
فصــــــياغة وتيقة الربانمج القطري واملشــــــاركة يف عملية واــــــع 

 إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةت 
 امان جودة الربامج 

صــياغة وإدارة تســلســل الربامج/تطوير منا ج أعمال جديدة  
 اخلدمات االستشارية املتعلقة ابلسياسات الربانجمية 

 دعم فعالية التنمية للربامج القطرية 

 املستوى القطري  على
نوا  املمثل  فأو نظراؤ م الوطنيون 
ومساعدو املمثل ت الذين يقطلعون 
 ــــــــدور يف جمــــــــال واــــــــــــــــــع الـــربامـــج 

 واإلشراف عليها وتوجيهها إمجاال 

 على املستوى القطري  
الذين يقــــــــــــــطلعون  دور  نوا  املمثل 

واإلشــراف عليها  واــع الربامج يف جمال
 وتوجيهها إمجااًل 

 تصاالت موظفو اال
 موظفون خمتارون للرصد والتقييم

 على املستوى القطري  
نوا  املمثل  فأو نظراؤ م الوطنيون 
ومســـــــاعدو املمثل ت الذين يقـــــــطلعون 
 دور يف جمال واـــع الربامج واإلشـــراف 

 عليها وتوجيهها إمجااًل  
شاغلو الوظائمل الذين يقطلعون  دور 
يف جمــــــــال اإلشـــــــــــــــــراف عـــلـــى الـــربامــج 

 إمجااًل.وتوجيهها 

 على املستوى اإلقليمي 
املوظفون الذين يقـــــــــــــــطلعون  دور يف جمال واـــــــــــــــع الربامج 

 واإلشراف عليها وتوجيهها إمجااًل 
 املستشارون التقنيون 

دعم فعالية التنمية على املســـــــــــــتوى اإلقليمي لربانمج التعاون 
 فيما     لدان ا نو  

 على املستوى اإلقليمي 
نوا  املــــــــديرين اإلقليمي  الــــــــذين 
يقـــــــــــــــطلعون  دور يف جمال واـــــــــــــــع 
الربامج واإلشــــــــــــراف عليها وتوجيهها 

 إمجاالً 
الــــــــدعم الربانجمي اإلمجــــــــاا املقــــــــدَّم 
للمكـــــاتـــــب القطريـــــة،  ـــــا يف  لـــــك 

 الرصد والتقييم

 على املستوى اإلقليمي 
نـــوا  املــــــــديـــريـــن اإلقـــلـــيـــمـــيـــ  الــــــــذيــن 

الربامج يقـــطلعون  دور يف جمال واـــع 
 واإلشراف عليها وتوجيهها إمجااًل 

 املستشارون التقنيون

 على املستوى اإلقليمي  
نـــوا  املــــــــديـــريـــن اإلقـــلـــيـــمـــيـــ  الــــــــذيــن 
يقـــطلعون  دور يف جمال واـــع الربامج 

 واإلشراف عليها وتوجيهها إمجاالً 
 املستشارون التقنيون 

الــــــــدعــــم الــــربانجمــــي اإلمجــــــــاا املــــقــــــــدَّم 
 للمكاتب القطرية.
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  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 على املستوي  العاملي/األقاليمي      

املكاتب املســـــــــــؤولة عن واـــــــــــع الســـــــــــياســـــــــــات والتوجيهات 
الربانجمية والتقنية  مكتب الســــــــــــــياســــــــــــــات والدعم الربانجمي  
مكتب شــــؤون األزمات  مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما 

     لدان ا نو ، ومكتب دعم املشرتايت

 على مستوى املقر 
واالســـــــــرتاتيدية، شـــــــــعبة الســـــــــياســـــــــة 

ابســــــــــــــتثنا  املوظف  الذين يســــــــــــــا م 
عملهم مبــــاشـــــــــــــــرة يف  قي  النتـــائج 
اإلمنـــــــــائـــــــــيـــــــــة الـــــــــواردة يف اخلـــــــــطـــــــــة 

 االسرتاتيدية 
مكتب الشــــــــؤون اإلنســــــــانية فالقيادة 

 ودعم العملياتت 
الشـــــــــــــــعبـــــــة التقنيـــــــة فالقيـــــــادة ودعم 
م من املديرية ومن كل  العمليات املقدَّ

 فرتت 
فالقيادة شــــــــعبة خدمات املشــــــــرتايت 

 ودعم العملياتت 
وددة إدارة ا ودة يف شعبة اخلدمات 
اإلدارية، اليت تتعامل أســـــــــــــاســـــــــــــا مع 
النهج املنســـــــــــــــ  للتحويالت النقــديــة 

 والشركا  املنفذين وتنفيذ الشركا 

 على مستوى املقر 
 شعبة الربامج  

 والسياسات   شعبة البياانت والبحوث
 الفري  املعين ابلنتائج امليدانية  

 كتب  رامج الطوارئ م
 شعبة اإلمدادات 
 مكتب اال تكار 
 مكتب البحوث.

 على مستوى املقر  
 شعبة الربامج 

 شعبة السياسات 
 مكتب الشؤون اإلنسانية 

 اجملتمع املد .

 فنسيق ا نشطة اإلمنائية لألـ  املتحدة
 املساملة يف نظام املنسق  املقيم   املقيم املساملة يف نظام املنسق   املساملة يف نظام املنسق  املقيم  

مكتب  رامج الطوارئ  مســـــــــــــــؤول عن 
تنســــــــي  شــــــــركا  اجملموعات اإلنســــــــانية 
املعنية ابمليا  والصرف الصحي والنظافة 
الصــــــــــحية والتغذية والتعليم، إىل جانب 
املنطقة املســــــــــــؤولح عنها على الصــــــــــــعيد 

 العاملي يف جمال طاية الطفل

 املنسق  املقيم  املساملة يف نظام
شـــــــــعبة تنســـــــــي  أنشـــــــــطة منظومة األمم 

 املتحدة فاملقرت  
مديرو املكاتب اإلقليمية والســــــــــــــــائقون 

 يف املائة من التكاليملت  50ف
ممثلو املكاتب القطرية/رؤســـــــا  املكاتب 

يف املــــــــائــــــــة مــن  50والســــــــــــــــــــــائــقــون ف
 التكاليملت 

أخصـــائيو تنســـي  أنشـــطة األمم املتحدة 
 اإلقليميةيف املكاتب 
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  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 ا نشطة اإلدارية     

 التكاليت املتكررة:
ــــــه  ـــــــ ـــــــ القيادة و التوجيـ
 على نطا  املؤسسة

 املكتب التنفيذي 
 مكتب األخالقيات 

مكتــب أم  اجمللس التنفيــذي، ابســـــــــــــــتثنــا  خــدمــات أمــانــة 
مة إىل وكاالت األمم املتحدة األخرى  اجمللس التنفيذي املقدَّ

 للتكاليمل على أساق االسرتداد التام 

 مكتب املدير التنفيذي
 مكتب األخالقيات

 مكتب الشؤون القانونية

مكتـــب املـــدير التنفيـــذي،  ـــا يف  لـــك 
مكتب األخالقيات ومكتب الشـــــــــــؤون 

 القانونية

الوظـــــائمل القيـــــاديـــــة يف املقر يف جمـــــال 
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم واإلدارة وتـــــعـــــبـــــئــــــــة املـــــوارد 

 والشراكات االسرتاتيدية

 الرقا ة والقمان
 املؤسسةعلى نطا  

 مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات  
 مكتب التقييم املستقل  

 أم  املظامل  جملس مراجعي احلساابت،
 وددة التفتيت املشرتكة

مكتب خدمات مراجعة احلســــــــاابت 
 والتحقيقات 
 مكتب التقييم

جملس مراجعي احلســــــــــــاابت، ووددة 
 التفتيت املشرتكة

مكتب املراجعة الداخلية للحســــــــــــــاابت 
 حقيقات والت

 مكتب التقييم

مكتـــــب خـــــدمـــــات التقييم املســـــــــــــــتقــــل 
 ومراجعة احلساابت الداخلية  

 جملس مراجعي احلساابت

 إدارة الشؤون املالية
وتــــــــكــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا 
املــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــومــــــــــــــات 
 واالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت
والشـــــــــــــــؤون اإلداريــــــة 
 على نطا  املؤسسة

مكتــب اخلــدمــات اإلداريــة،  ــا يف  لــك مكتــب إدارة املوارد 
املالية، ووددة اخلدمات املشــــــــــــــرتكة على الصــــــــــــــعيد العاملي، 

 ومكتب مراقبة املشرتايت  مكتب العمليات  
التكاليمل املتصـــــــــــــلة ابلشـــــــــــــؤون املالية وتكنولوجيا املعلومات 

 واالتصـاالت والشؤون اإلدارية اليت تدار مركزاي.
  ،وجيا إدارة املعلوماتمكتب تكنول

 مكتب الدعم القانو 
 نطا  املؤسسة.األنشــــــــــطة املتعلقة ابلنهج املنســــــــــّ  للتحويالت النقدية على 
ال تشــــــــمل التكاليمل املتعلقة ابخلدمات املقّدمة إىل وكاالت 
األمم املتحـــــدة األخرى على أســــــــــــــــــــاق االســـــــــــــــرتداد التـــــام 

ات للتكاليمل، اليت تندرج يف إطار تصــــــــــــــنيمل األنشــــــــــــــطة  
 األغراض اخلاصة.

شـــــــــعبة اخلدمات اإلدارية فابســـــــــتثنا  
ودـــدة إدارة ا ودةت، مكتـــب دلول 

 تكنولوجيا املعلومات

 شعبة اإلدارة املالية والتنظيم اإلداري 
شـــــــــــــــــعــبــــــــة تــكــنــولــوجــيــــــــا املــعــلــومــــــــات 

 واالتصاالت

شـــــــــــــــعبـــــــة التنظيم واإلدارة، تشـــــــــــــــمـــــــل 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصـــــــــــــــــاالت، 

والشـــــــــــؤون املالية، والشـــــــــــؤون القانونية، 
واملـــيـــزانـــيــــــــة، واملـــرافـــ ، واملشــــــــــــــــــرتايت  
والتكــــــــاليمل املتصـــــــــــــــلــــــــة  تكنولوجيــــــــا 
املعلومات والشــــــــــــؤون اإلدارية اليت تدار 

 مركزاي 
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  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
إدارة املوارد البشـــــــــــرية      

 يف املؤسسة
تكاليمل مكتب املوارد البشـــــــرية املتصـــــــلة  وظيفة إدارة املوارد 

ســـتثنا  دعم املوارد البشـــرية املؤســـســـية يف الربانمج اإلمنائي، اب
البشـــــــــــــــريـــة املقـــّدم إىل وكـــاالت األمم املتحـــدة األخرى على 
أســــاق االســــرتداد التام للتكاليمل فاملدروجة اــــمن األنشــــطة 

  ات األغراض اخلاصةت  
تكاليمل املوارد البشــــــــرية املتصــــــــلة ابملوظف  وتكاليمل التعلم 

دمة اليت تدار مركزاي  مســـــــــــــــاملة الربانمج اإلمنائي يف  نة اخل
 املدنية الدولية

 شعبة املوارد البشرية شعبة املوارد البشرية شعبة املوارد البشرية

العالقــــات اخلــــارجيــــة 
والشــــــــــــــــــــــــــــــــراكـــــــــــــــــات 
واالتصــــــــــاالت وتعبئة 
املــوارد عــلــى نــطــــــــا  

 املؤسسة

شــــــــــــعبة االتصــــــــــــاالت والشــــــــــــراكات  مكتب العالقات اخلارجية والدعوة
 االسرتاتيدية

 فرت اجمللس التنفيذي
االتصــــــــال التا عة لصــــــــندو  مكاتب 

األمم املتحدة للســـــــــــكان فابســـــــــــتثنا  
 األنشطة الربانجميةت

 شعبة االتصاالت 
 شعبة الشراكات العامة

شـعبة مجع التربعات من القطات اخلاص 
وإقامة الشــراكات معه  فاملوارد الداعمة 
ألنشـــــــــــــــطة مجع التربعات اليت تقوم  ا 
 نــة وطنيــة أو مكتــب إقليمي  عينــه يف 

 األغراض اخلاصةت إطار
 مكتب أم  اجمللس التنفيذي

الشـــــــــــــــراكــات االســـــــــــــــرتاتيديـــة والــدعوة 
 واالتصاالت وتعبئة املوارد

 مكتب أم  اجمللس التنفيذي

أمن املوظف  وأماكن 
 العمل

 مكتب األمن  
 االمتثال للمعايض األمنية الدنيا للعمل

 مكتب  رامج الطوارئ مكتب املنس  األمين
قة  عن كثب مع إدارة األمم  رامج منســـــَّ

املتحدة لشـؤون السـالمة واألمن وغض ا 
من كياانت األمم املتحدة املعنية إبدارة 

 شؤون األمن

 مكتب األمن، 
 االمتثال للمعايض األمنية الدنيا للعمل
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  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
     

الرقابـــة واإلدارة 
ودعـــ  العمليات 
على صعيد 

امليدام/املكافأل 
 القطرية

 على املستوى القطري 
القيــادة والتمثيــل واملهــام اإلداريــة اليت يؤديهــا املكتــب مهــام 

 على أساق التفري،  عد فصل دور املنس  املقيمالقطري للربانمج اإلمنائي. و ي تشـــــــــــــــمل مهامو املمثل املقيم 
وتشـــــــــــــــمــل جز ا من خــدمــات الــدعم التشـــــــــــــــغيلي/اإلداري 
املخصــــــــــصــــــــــة للمشــــــــــاريع  و ي اخلدمات املالية، وخدمات 

ارد البشــــــــــرية، والدعم اللوجســــــــــيت، واألمن املشــــــــــرتايت، واملو 
امليــدا ، وإدارة األصـــــــــــــــول واملعــدات،  ــا يف  لــك معــدات 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وال تشـــــــــــــــمــل تكــاليمل مهــام الــدعم اليت تقــدمهــا املكــاتــب 
القطريـــة للربانمج اإلمنـــائي املشــــــــــــــــــار إليهـــا أعال  التكـــاليملو 

ت األمم املتحدة على املتصــــــــــــلة ابخلدمات املقّدمة إىل وكاال
أســــــــــــــــاق االســـــــــــــــرتداد التام للتكاليمل، اليت تندرج يف إطار 

 تصنيمل األنشطة  ات األغراض اخلاصة.

على املســـــتوى القطري، كامل تكلفة 
 ما يلي 

واملســــــــــــــــــاعـــد  املمثلون والســــــــــــــــــائقون
الشـــــــــــخصـــــــــــي للمســـــــــــؤول عن مهام 
عمليــات الــدعم اليت يؤديهــا املكتــب 
التمثيلي غض املرتبطة مباشــــــرة ابلدعم 
الـــــــــــربانجمـــــــــــي فمـــــــــــثـــــــــــال، مـــــــــــديـــــــــــر 
العمليـــات/مـــدير العمليـــات الـــدوليــة، 
والــوظــــــــائــمل املــتــعــلــقــــــــة ابلشـــــــــــــــــؤون 
املـــــــاليـــــــة/اإلداريـــــــة، و عض وظـــــــائمل 
تكنولوجيــــــا املعلومــــــات ودعم املوارد 

 البشريةت

ملســـــــــــــــتوى القطري، كامل تكلفة على ا
 يلي  ما

املمثلون واملساعد الشخصي للمسؤول 
عن مهـــام عمليـــات الـــدعم اليت يؤديهــا 
املكتب التمثيلي غض املرتبطة مباشـــــــــــــــرة 
ابلـــدعم الربانجمي فمثـــل وظـــائمل مـــدير 
العمليـــــات/مـــــدير العمليـــــات الـــــدوليـــــة، 
ــــوظــــــــائــــمل املــــتــــعــــلــــقــــــــة ابلشـــــــــــــــــــؤون  وال

لوجيــــا املــــاليــــة/اإلداريــــة، ووظــــائمل تكنو 
 املعلومات، ودعم املوارد البشريةت

 على املستوى القطري 
املكـــــاتـــــب  وظـــــائمل املمثل /رؤســـــــــــــــــــا 

يف املـــائـــةت  كـــامـــل  50والســــــــــــــــــائق  ف
تكلفــــــــة  مهــــــــام إدارة العمليــــــــات غض 
املرتبطة مباشـــــرة  دعم املشـــــاريع/الربامج 
فمثــــل وظـــائمل مـــدير العمليــــات/مـــدير 
العمليـــات الـــدوليـــة، والوظـــائمل املتعلقــة 

لشـــــــــــــــؤون املـــاليـــة/اإلداريـــة، ووظـــائمل اب
تكنولوجيــــــــا املعلومــــــــات، ودعم املوارد 

  البشريةت
و ي تشـــــــــمل جز ا من خدمات الدعم 
التشـــــــــــــــغيلي/اإلداري املقّدمة مباشـــــــــــــــرة 

 للربامج/املشاريع

 على املستوى اإلقليمي وعلى مستوى املقر 
قيادة املكاتب اإلقليمية واملراكز اإلقليمية،  ا يف  لك نوا  

ملديرين اإلقليمي ، ومهام التمثيل واملهام اإلدارية،  ا فيها ا
مهـام دعم العمليـات اإلقليميـة غض املرتبطـة مبـاشـــــــــــــــرة  ـدعم 

 الربامج.

على املستوى اإلقليمي، كامل تكلفة 
 ما يلي 

املديرون اإلقليميون، وســــــــــــــائ  املدير 
ومســاعد  الشــخصــي، ابإلاــافة إىل 

 املساعد اخلاص،
املوارد واالتصــــــــــــــــــاالت ومهــــام تعبئــــة 

واألمن والوظـــــــائمل املتعلقـــــــة ابملوارد 
 البشرية

ومهـــام عمليـــات الـــدعم اليت يؤديهـــا 
املكتب غض املرتبطة مباشــــــــــرة ابلدعم 
الـــربانجمـــي فمـــثــــــــل وظــــــــائـــمل مــــــــديــر 
العمليات الدولية، والوظائمل املتعلقة 
ابلشـــــــــــــــؤون املالية/اإلدارية، ووظائمل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــاالت، 

 إىل  لكت وما

على املســــــــــــتوى اإلقليمي، كامل تكلفة 
 ما يلي 

كبـــار املســـــــــــــــؤول  يف كـــل مكتـــب من 
املكــــــــاتــــــــب اإلقليميــــــــة فمثــــــــل املــــــــدير 
اإلقليمي، ورئيس العمليـــات اإلقليميـــةت 

 وأفرقة العمليات
على مســتوى املقر، كامل تكلفة  املركز 

 العاملي للخدمات املشرتكة

 على املستوى اإلقليمي 
املديرين اإلقليمي  والســــــــــائق  وظائمل 

يف املــائــةت كــامــل تكلفــة مــا يلي   50ف
ـــــــات اليت ال ترتبل  مهـــــــام إدارة العملي
مباشــــــــــرة  دعم املشــــــــــاريع/الربامج فمثل 
وظـــــائمل مـــــدير العمليـــــات والوظـــــائمل 
ـــــة  ـــــة واإلداري املتعلقـــــة ابلشـــــــــــــــؤون املـــــالي

 واملشرتايتت
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  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
الــــتــــكــــــالــــيـــت غــــري      

 املتكررة:
    

الـــــتــــــكــــــــالـــــيــــــمل غـــــض 
 املتكررة

على املســـــــتوى القطري وعلى مســـــــتوى املقر  االســـــــتثمارات 
االســـــــــــرتاتيدية لدعم تســـــــــــريع وتضة تنفيذ الربامج  تحســـــــــــ  

ت أدا  منو ج األعمــــال  فأت إجنــــاز املشــــــــــــــــــاريع 1يلي  ف مــــا
واســـــــــــــــرتداد التكــاليمل  ف ت والفعــاليــة والكفــا ة من ديــ  

يليـــة التكلفـــة  فجت والرتتيبـــات املتعلقـــة ابخلـــدمـــات التشـــــــــــــــغ
ت واال تكــــار على 2املقــــّدمــــة إىل منظومــــة األمم املتحــــدة  ف

مســـــــــتوى منو ج األعمال، مثل تقدمي خدمات اســـــــــتشـــــــــارية 
  قا ل يف املكاتب القطرية، وجتميع اخلدمات.

اســـــــــــــــتثمــارات يف التدهيزات األمنيــة 
لقـــــــــــــــمــان االمتثــال للمعــايض األمنيــة 
الــدنيــا للعمــل وملعــايض العمــل األمنيــة 

 اكن اإلقامةالدنيا ألم

 ال ينطب  ال ينطب 

 ا نشطة ذات ا غرا  اخلاصة
االســـــــــــــــــــــتـــــــثـــــــمــــــــارات 

 الرأمسالية
 ـــويــــــــل تـــكـــنـــولـــوجـــيــــــــا املـــعـــلـــومــــــــات  ال ينطب 

 واالتصاالت
 دلول تنظيمية مدعومة تكنولوجيًّا  

رصـــــــــــــــد اعتمادات للمكاتب من أجل 
دعم االمتثـــال للمعـــايض األمنيـــة الـــدنيـــا 

 للعمل  
اإليكولوجيــــة  متويــــل مبــــادرات الكفــــا ة

وتغطيـــــة النفقـــــات الرأمســـــاليـــــة املرتبطـــــة 
 إبدارة املبا .

 ــــويــــــــل تــــكــــنــــولــــوجــــيــــــــا املــــعــــلــــومــــــــات 
 واالتصاالت

مجـع الـتـربعــــــــات مـن 
 القطات اخلاص

تشــمل أنشــطة شــعبة مجع التربعات من   
القطات اخلاص وإقامة الشــــــــــــراكات معه 
وادتيــاجــامــا التقــديريــة من املوارد لــدعم 
مبادرات حمددة تقوم  ا اللدان الوطنية 

القطريـــة  مع  اليونيســـــــــــــــملومكــــاتـــب 
التربعات من القطات اخلاص. وستحعرض 
األنشـــــــــــــــطــــــــة املتعلقــــــــة  تنفيــــــــذ خطــــــــة 

ن القطات  مع التربعات م اليونيســــــــــمل
اخلاص وإقامة الشـــــــــــــــراكات معه للفرتة 

واالعتماد املخصــــــ   2018-2021
لتغطيــــة االدتيــــاجــــات من املوارد  ات 
الصــــــــــــلة ســــــــــــنوايًّ على اجمللس التنفيذي 

 للموافقة عليها.
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  يئة األمم املتحدة للمرأة منظمة األمم املتحدة للطفولة صندو  األمم املتحدة للسكان  رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
األنشــــــــــــــطة األخرى،      

 ـــــا فيهـــــا خـــــدمـــــات 
 الشرا 

تــــدير شـــــــــــــــعبــــة اإلمــــدادات خــــدمــــات   
املشـــــــــــــــرتايت ابلنيــــا ــــة عن احلكومــــات 

كـــــــا  اآلخرين لتكميـــــــل  رامج والشـــــــــــــــر 
. وتوفر  ـــــذ  اخلـــــدمـــــات اليونيســـــــــــــــمل

للشـــــــــــــــركــــا  إمكــــانيــــة احلصـــــــــــــــول على 
منتدــات معينــة، ممــا يتي  هلم إمكــانيــة 

 دعم النتائج الربانجمية.

 

الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــــات غــــــض 
املـتــعــلــقــــــــة  ـوكــــــــاالت 

 حمددة

الـــدعم املقـــّدم إىل وكـــاالت األمم املتحـــدة األخرى  الـــّدعم 
املؤســـــــــــــــســـــــــــــــية إىل  رانمج متطوعي األمم املقّدم من امليزانية 

 املتحدة وصندو  األمم املتحدة لألنشطة اإلنتاجية
اخلدمات املقّدمة مباشــــــــرة لوكاالت األمم املتحدة الشــــــــريكة يف 
إطار قائمة األســــــــــعار العاملية وقائمة األســــــــــعار امللية والرتتيبات 
املتعلقــة ابتفــاقــات تقــدمي اخلــدمــات  يف إطــار دــاالت حمــددة، 

وف املرتبـــات، واألمن، واملـــدفوعـــات، واملوظف  الفني  وكشــــــــــــــ
 املبتدئ ، واملشرتايت، والتدريب، وإدارة االستحقاقات، والسفر
على املســـــــــــــــتوى القطري  الدعم املقّدم من املكاتب القطرية 
إىل وكاالت األمم املتحدة األخرى على أســــــــاق االســــــــرتداد 

مثيـل واملهـام التـام للتكـاليمل  ال تشـــــــــــــــمـل مهـام القيـادة والت
اإلدارية اليت تؤديها املكاتب القطرية للربانمج اإلمنائي، اليت 
تتقــــــمن مهامو املمثل املقيم على أســــــاق التفري،  عد فصــــــل 

 دور املنس  املقيم.
على مســـــــــــــتوى املقر  الدعم املقّدم على مســـــــــــــتوى املقر إىل 
وكاالت األمم املتحدة األخرى على أســـــاق االســـــرتداد التام 

  ال تشـــــــــــــــمل تكاليمل خدمات مكتب اخلدمات للتكاليمل
اإلدارية املقّدمة إىل الربانمج اإلمنائي املتصـــــــلة  ديرية مكتب 
اخلــــدمــــات اإلداريــــة، ومكتــــب إدارة املوارد املــــاليــــة، وودــــدة 
اخلدمات املشــرتكة على الصــعيد العاملي، ومكتب تكنولوجيا 
إدارة املعلومــات، ومكتــب الــدعم القــانو ، ومكتــب مراقبــة 

 ملشرتايت  ومكتب العمليات  ا
التكاليمل املتصـــــــــــــلة ابلشـــــــــــــؤون املالية وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصـــــــــــــــاالت والشؤون اإلدارية اليت تدار مركزاي. ال تشمل 
 نطا  املؤسسة.األنشــــــــــطة املتعلقة ابلنهج املنســــــــــّ  للتحويالت النقدية على 
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 3املرفق 
قارنة بني    نظمة ا ـ  املتحدة للطفولة وهيئة استعرا  ـايل عام ـو ـ  ا ـ  املتحدة اإلمنائي وصندوق ا ـ  املتحدة للسكام ـو بـر

 ا ـ  املتحدة للمرأة
 

 2021-2018تكاـلة للفتة مباليني دوالرات الوالايت املتحدة )مبا يف ذلك املوارد العادية واستداد التكاليت ـن املوارد ا خرى(، استنادا إىل امليزانيات امل
 اجملموت   يئة األمم املتحدة للمرأة*  منظمة األمم املتحدة للطفولة  صندو  األمم املتحدة للسكان   رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
           ا نشطة اإلمنائية           
املائةيف  277,3 20 81.2 يف املائة 061,0 3 87.6 يف املائة 042,0 21 األنشطة الربانجمية  يف املائة 77.1 356,5 1 84.6  يف املائة 85.4 736,8 45   

 3.2 يف املائة 737,3 1 5.7 يف املائة 101,0 3.0 يف املائة 721,9 3.7 يف املائة 139,4 3.2 يف املائة 775,0 أنشطة فعالية التنمية 
يف املائة 90.8 817,0 21 جمموع ا نشطة اإلمنائية  يف املائة 87.6 999,2 20 84.9 يف املائة 200,3 3  يف املائة 88.7 474,0 47 82.8 457,5 1   

           فنسيق ا نشطة اإلمنائية لألـ  املتحدة
احلصــــــــــــة مــــــــــــن تكــــــــــــاليمل نظــــــــــــام املنســــــــــــق   

يف املائة 0.2 40,0 املقيم  يف املائة 0.4 16,6  يف املائة 0.1 17,0  يف املائة 0.3 5,2  يف املائة 0.1 78,8   
يف املائة 86.0 األخرى التكاليمل  يف املائة 0.4  يف املائة 0.2 86,0         
يف املائة 0.1 32,3     تنسي  اجملموعات  يف املائة 0.1 32,3     
يف املائة 2.8 49,1       شعبة تنسي  أنشطة منظومة األمم املتحدة  يف املائة 0.1 49,1   
جمموع فنســــــــيق ا نشــــــــطة اإلمنائية  

يف املائة 0.5 126,0 لألـ  املتحدة يف املائة 0.4 16,6  يف املائة 0.2 49,3  يف املائة 3.1 54,3  يف املائة 0.5 246,2   
           ا نشطة اإلدارية

           التكاليت املتكررة 
  يف املائة 0.2 118,1  يف املائة 0.9 15,5  يف املائة 0.2 39,1  يف املائة 0.8 31,5  يف املائة 0.1 32,0 القيادة والتوجيـــه على نطا  املؤسسة 
  يف املائة 0.4 232,2  يف املائة 1.4 25,1  يف املائة 0.2 47,8  يف املائة 1.3 47,2  يف املائة 1.2 112,0 الرقا ة والقمان على نطا  املؤسسة 
إدارة الشـــــــــــــــؤون املــــاليــــة وتكنولوجيــــا  

املعلومات واالتصـــــــــــــــــــــاالت والشؤون 
  يف املائة 1.2 652,4  يف املائة 3.1 55.0  يف املائة 1.0 245,1  يف املائة 1.8 68,3  يف املائة 1.2 284,0 نطا  املؤسسةاإلدارية على 

إدارة املوارد البشـــــــــــــــريـــــة على نطـــــا   
  املائةيف  0.6 295,5  يف املائة 0.6 10,0  يف املائة 0.4 98,0  يف املائة 0.6 21,5  يف املائة 0.7 166,0 املؤسسة
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 اجملموت   يئة األمم املتحدة للمرأة*  منظمة األمم املتحدة للطفولة  صندو  األمم املتحدة للسكان   رانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
العالقــــات اخلــــارجيــــة والشـــــــــــــــراكــــات             

ـــــة املوارد على  واالتصــــــــــــــــــــاالت وتعبئ
  يف املائة 0.8 452,1  يف املائة 1.5 26,8  يف املائة 1.0 249,4  يف املائة 1.9 70,9  يف املائة 0.4 105,0 نطا  املؤسسة

  يف املائة 0.1 75,5  يف املائة 0.2 3,8  يف املائة 0.1 28,1  يف املائة 0.1 3,6  يف املائة 0.2 40,0 أمن املوظف  وأماكن العمل 
الرقا ـــــــــــــــة واإلدارة ودعـــــــــــــــم العمليات  

  يف املائة 4.3 286,9 2  يف املائة 6.0 106,0  يف املائة 3.7 896,6  يف املائة 7.5 282,2  يف املائة 4.2 002,0 1 على صعيد امليدان/املكاتب القطرية

يف املائة 13.9 525,1  يف املائة 7.2 741,0 1 للتكاليمل املتكررةاجملموت الفرعي   يف املائة 13.8 242,2  يف املائة 6.7 604,2 1    يف املائة 7.7 112,5 4 
           التكاليت غري املتكررة

 0.1 يف املائة 28,0       0.1 يف املائة 28,0 االستثمارات االسرتاتيدية 

ابملعايض األمنية االســتثمارات املتصــلة  
الــدنيــا للعمــل ومعــايض العمــل األمنيــة 

 0.0 يف املائة 7,2     0.2 يف املائة 7,2   الدنيا ألماكن اإلقامة
اجملموت الفرعي لألنشـــــــــــــــطــة اإلداريــة  

يف املائة 0.1 28,0 املتكررة غض يف املائة 0.2 7,2  يف املائة 0.1 35,2  -  -   
يف املائة 13.8 242,2 6.7 يف املائة 604,2 1 يف املائة 14.1 532,3 7.4 يف املائة 769,0 1 جمموع ا نشطة اإلدارية  يف املائة 7.7  147,7 4   

           ا نشطة ذات ا غرا  اخلاصة
املائةيف  0.3 136,0 0.3 يف املائة 6,0 0.3 يف املائة 80,0 0.5 يف املائة 20,0 0.1 يف املائة 30,0 االستثمارات الرأمسالية   

يف املائة 2.8 524,2 1   5.2 يف املائة 238,2 1   1.2 يف املائة 286,0 العمليات غض املتعلقة  وكاالت حمددة   
جمموع ا نشـــــــــــطــة ذات ا غرا   

يف املائة 1.3 316,0 اخلاصة يف املائة 0.5 20,0  يف املائة 5.5 318,2 1  يف املائة 0.3 6,0  يف املائة 3.1 660,2 1   

يف املائة 100 028,0 24 اجملموع الكلي  يف املائة 100 769,2 3  يف املائة 100 970,9 23  يف املائة 100 760,0 1  يف املائة 100 528,1 53   
 

 اليت متت مقاعفتها ألغراض املقارنة. 2019-2018ابلنسبة هليئة األمم املتحدة للمرأة، تعكس األرقام امليزانية املتكاملة للفرتة  * 
 

 

 


