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  وتحليـــل آليـــات تمويـــل العمـــل اإلداري والتنظيمـــي الحاليـــة وقـــدرتها علـــى اســـترداد التكـــاليف اإلداريـــة
 والتنظيمية؛

  
 بالتمويل)؛ افي للشراكات والكيانات الُمستضافة (أي إذا كانت المنظمة تدعمهوتقدير الناتج الصا 

  
 ووضع المعايير لتقييم واختيار أفضل النهوج التي يمكن اعتمادها؛ 

  
  والنظــر فــي النهــوج التــي يمكــن اعتمادهــا الســترداد التكــاليف، وٕاجــراء عمليــات محاكــاة لســيناريوهات

 معينة؛
  

  والتبليغ بشأن توزيع التكاليف؛ودعم شفافية االتصاالت 
  

 وتقدير اآلثار المترتبة على آليات استرداد  التكاليف المقترحة على الميزنة؛ 
  

 وبحث التحسينات الالزم إدخالها على المساءلة والعمليات والبيانات والتكنولوجيا؛ 
  

 .ورسم خريطة طريق للتنفيذ  
 
تقيـيم للوضـع الـراهن،  ُأجـريأوًال اتُّبـع نهـج هيكلـي مـنظم فـي هـذه الدراسـة.  ذكرها السالفودعمًا لألهداف   -٤

غطــى تمويــل وظــائف العمــل اإلداري والتنظيمــي وتحليــل التكــاليف ذات الصــلة. وقــد اســتند هــذا التقيــيم إلــى تحليــل 
ــالفترة مــن كــانون الثــاني/ ينــاير  وأوضــحت  .٢٠١٢إلــى تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٠١٠مفصــل للبيانــات الخاصــة ب

حقيقــة أن نظــام المحاســبة لنظــام اإلدارة العــالمي، وهــو المصــدر الرئيســي للبيانــات، قــد ســمح بــإجراء هــذا التحليــل، 
أهمية االستثمار في الُنظم التي من شأنها إضفاء الشفافية وٕاتاحة صنع القرار بناًء على المعلومات الكافية. وثانيًا، 

ويـــل العمـــل اإلداري والتنظيمـــي. وقـــد اســـتند هـــذا التحليـــل إلـــى اســـتعراض ُأجـــري تحليـــل ألربعـــة خيـــارات ممكنـــة لتم
االتجاهات والممارسات التي لوحظت في منظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، واتَّبـع مبـادئ توجيهيـة 

  .التنفيذ الرفيعة المستوىالخاصة بطريق المحددة سلفًا. وثالثًا، ُوضعت التوصيات وخريطة 
  
وتولت لجنة توجيهية تابعـة للمنظمـة تضـم ممثلـين مـن المقـر الرئيسـي واألقـاليم، اسـتعراض التقـدم الُمحـرز   -٥

وقــدمت اإلرشــادات طــوال فتــرة الدراســة. وُنظمــت اجتماعــات محــددة مــع األقــاليم وٕادارات المقــر الرئيســي مــن أجــل 
  . ويرد أدناه موجز للنتائج الرئيسية التي أسفرت عنها الدراسة.التحقق من النتائج وجمع التعليقات وعرض النتائج

  
  تقييم الوضع الراهن

  
  تحليل التكاليف اإلدارية والتنظيمية 

  
. وميَّـز ٢٠١١-٢٠١٠قدمت الدراسة إطـارًا لتصـنيف التكـاليف مـن أجـل تحليـل النفقـات فـي الفتـرة الماليـة   -٦

أنشـطة اإلدارة األساسـية وأنشـطة الـدعم التنظيمـي. وتناولـت الدراسـة التكـاليف اإلجماليـة للعمـل اإلداري  اإلطار بين
  .١٣و ١٢االستراتيجيين  الغرضينوالتنظيمي على نطاق المنظمة بالتحليل ثم ركزت على 

  
والتنظيميـة المباشـرة مثلـت التكـاليف اإلداريـة  ٢٠١١-٢٠١٠بأنـه فـي الفتـرة الماليـة  تقـديراً وأفرزت الدراسة   -٧

 ١٢االســتراتيجيين  بالغرضـينمنهـا  ٪١٧مـن إجمــالي نفقـات المنظمـة، يتعلــق  ٪٣٣و ٪٣١وغيـر المباشـرة مــا بـين 
مـــن  ٪٦,٥ هــذه النســبة تمثــلو . وتتعلــق نســبة كبيــرة مــن التكــاليف اإلداريــة والتنظيميـــة بالســفر وٕادارة الســفر، ١٣و

نصـف المبلـغ المعنـي تقريبـًا تكـاليف سـفر يشـمل و  مـن النفقـات اإلداريـة والتنظيميـة. ٪٢٠إجمالي نفقات المنظمـة و
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يــنخفض مجمـــوع وبهــذا يمكـــن اســتبعاده. ممثلــي الــدول األعضــاء والخبــراء الخـــارجيين، فــي إطــار العمــل التقنــي، و 
  من اإلنفاق العام للمنظمة. ٪٣٠التكاليف اإلدارية والتنظيمية إلى نحو 

  
العناصـر االسـتراتيجية، مـن أجـل تحديـد  األغـراضوُأجريت تحاليل أخرى لتصنيف التكاليف شملت جميـع   -٨

) تكنولوجيـــــا المعلومـــــات ١: (٢٠١١-٢٠١٠فـــــي اإلنفـــــاق اإلجمـــــالي علـــــى نطـــــاق المنظمـــــة فـــــي الثنائيـــــة  التاليـــــة
مليـون دوالر  ٣٣) األمـن (٣مليون دوالر أمريكـي)، ( ٩٥) المرافق (٢مليون دوالر أمريكي)، ( ١١٦واالتصاالت (

  أمريكي). 
  
نحـــو  ١٣و ١٢االســـتراتيجيين  بالغرضـــين، بلغـــت نفقـــات المنظمـــة الخاصـــة ٢٠١١-٢٠١٠وفـــي الثنائيـــة   -٩

الرســم المقتطــع مــن نفقــات المنصــب المشــغول.  المندرجــة ضــمنمليــون دوالر أمريكــي، بمــا فــي ذلــك النفقــات  ٨١٢
  وتصنف النفقات على النحو التالي:

  
 مليــون دوالر أمريكــي) تتعلــق باألنشــطة اإلداريــة األساســية وتغطــي مكاتــب اإلدارة الُعليــا  ٣٣١( ٪٤١

  للمنظمة، والمكاتب الُقطرية، واألجهزة الرئاسية، والوظائف القانونية والرقابية؛

 الر أمريكي) تتعلق بنفقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛مليون دو  ٩٤( ٪١٢  

 المالية؛ والنفقاتمليون دوالر أمريكي) تتعلق بالتخطيط والميزنة  ٨٢( ٪١٠  

  والمـوارد البشـرية ٪١٠مليون دوالر أمريكـي) بـالمرافق ( ٣٠٤( ٪٣٧وتتعلق النسبة المتبقية البالغة ،(
)، ٪٤)، والخـــــدمات العامـــــة (٪٥االتصـــــاالت والمعرفـــــة ( )، وٕادارة٪٧)، والمشـــــتريات والســـــفر (٪٧(

) التــــي لــــم يمكــــن تحليلهــــا حيــــث إن المكتــــب ٪٦والنفقــــات الخاصــــة بالمكتــــب اإلقليمــــي لألمــــريكتين (
  اإلقليمي ال ُيعد جزءًا من نظام اإلدارة العالمي.

  
مــا بــين  ١٣و ١٢االســتراتيجيين  بالغرضــينوكشــفت الدراســة أيضــًا عــن التوزيــع التــالي للنفقــات الخاصــة   -١٠

  مواقع المنظمة: 
  

 مليــون دوالر أمريكــي) للمقــر الرئيســي، رغــم صــعوبة التمييــز فــي نفقــات المقــر الرئيســي  ٣٤٤( ٪٤٢
  بين النفقات التي تتعلق باألنشطة المنفذة في جنيف وتلك التي تتعلق باألنشطة العالمية؛

 ــــا، ومليــــون دوالر أمريكــــي) للمكتــــب اإلقلي ١٦٦( ٪٢٠ ــــون دوالر أمريكــــي)  ٦٨( ٪٨مــــي ألفريقي ملي
 ٪٦مليـون دوالر أمريكـي) للمكتـب اإلقليمـي لشـرق المتوسـط، و ٦٤( ٪٨للمكتب اإلقليمي ألوروبا، و

مليــون دوالر أمريكــي)  ٥١( ٪٦مليــون دوالر أمريكــي) للمكتــب اإلقليمــي لجنــوب شــرق آســيا، و ٥١(
ـــــب اإلقليمـــــي لغـــــرب المحـــــيط الهـــــادئ، و مليـــــون دوالر أمريكـــــي) للمكتـــــب اإلقليمـــــي  ٤٥( ٪٥للمكت

  لألمريكتين؛

 ــمليـون دوالر أمريكــي) تمثــل مُ  ٢٣( ٪٣و ع مركــز الخدمــة العــالمي فــي كــواال لمبــور، بمــا فــي ذلــك جمَّ
  موظفو المركز والموظفون الذين يعملون من الخارج في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

  
  العوامل المحدِّدة للتكاليف اإلدارية والتنظيمية

  
  حددت الدراسة العناصر التالية التي تؤثر على حجم وتكوين التكاليف اإلدارية والتنظيمية للمنظمة:  -١١
  

  يـــؤثر الوجـــود الجغرافـــي الكبيـــر للمنظمـــة علـــى تكـــاليف الرواتـــب الشـــهرية فـــي المقـــر الرئيســـي وعلـــى
  البلدان التي تعاني من عدم استتباب األمن. تكاليف األمن واالتصاالت في
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  ويــــؤثر عــــدد المــــوظفين علــــى التكــــاليف العامــــة المتعلقــــة بــــالمرافق ومعــــدات تكنولوجيــــا المعلومــــات
واالتصاالت وٕادارة الموارد البشرية. أما مستويات الرواتب فتخضع للنظام األساسي لموظفي المنظمة 

المطبَّقـة علـى نطـاق األمـم المتحـدة التـي ال تمـارس إدارة  ولسياساتها، وجداول الرواتـب واالسـتحقاقات
  المنظمة سوى تأثير محدود عليها.

  مثـل نشـر السياسـات العالميـة أو اإلقليميـة، وٕاعـداد اإلحصـاءات الصـحية، أو  –وتؤثر طبيعة العمـل
الـــالزم علـــى نـــوع الـــدعم اإلداري والتنظيمـــي  –تعزيـــز القـــدرة الوطنيـــة علـــى التنســـيق والرصـــد والتقيـــيم 

  ومداه. 

  وكذلك فترتيبات تصريف الشؤون العالمية واإلقليمية للمنظمة واللغـات السـت الرسـمية التـي تعمـل بهـا
المنظمــة، تــؤثر علــى التكــاليف المتعلقــة بالترجمــة، والترجمــة الفوريــة، والمــؤتمرات، وتنظــيم األحــداث. 

ـــدول رهـــا علـــى تكـــاليف الســـفر نظـــرًا ألن المنظمـــة تغطـــي تكـــاكمـــا تترتـــب آث اليف مشـــاركة بعـــض ال
  األعضاء في تصريف الشؤون واالجتماعات األخرى. 

 المنظمـة وأنـواع الجهـات المانحـة أيضـًا علـى التكـاليف  نموذج التمويل المزدوج الـذي تسـتخدمه ويؤثر
  تناول ذلك بمزيد من التوضيح.  تماإلدارية والتنظيمية. وفيما يلي سي

  
  أثر المساهمات الطوعية للمنظمة على اإلدارة والتنظيم 

  
تمــوَّل المنظمــة مــن خــالل مــزيج مــن االشــتراكات الُمقــدَّرة والمســاهمات الطوعيــة. أمــا االشــتراكات الُمقــدَّرة   -١٢

 صة. وأما المساهمات الطوعية فتقدمها الجهات المانحـة المختلفـة وعـادةفتقدمها الدول األعضاء وهي ليست مخصَّ 
إلـى زيـادة  ٢٠١٣و ١٩٨٠صة لبرامج تقنية محددة. ويشير تحليل عناصر الميزانيـة مـا بـين عـامي ما تكون مخصَّ 

مــن إجمــالي  ٪٥٠كبيــرة فــي المســاهمات الطوعيــة خــالل هــذه الفتــرة. حيــث كانــت المســاهمات الطوعيــة تمثــل نحــو 
  . ٢٠١٣-٢٠١٢في الثنائية  ٪٧٨لتبلغ  نسبتها ثم زادتالتمويل في الثمانينيات من القرن الماضي، 

  
وزيــــادة نســــبة التمويــــل الطــــوعي إلــــى جانــــب زيــــادة التمويــــل الــــوارد مــــن وكــــاالت األمــــم المتحــــدة األخــــرى   -١٣

والمنظمات المتعددة األطـراف ترتـب عليهمـا آثـار بالغـة فيمـا يتعلـق بالتكـاليف اإلداريـة والتنظيميـة أدت إلـى حـدوث 
والتنظيمــي الــذي يمــوَّل فــي الوقــت الحاضــر باالشــتراكات الُمقــدَّرة. وقــد تــم  فجــوة هيكليــة فــي تمويــل العمــل اإلداري

  تحديد اآلثار التالية:
  

  َّــــرامج الممو ــــد مــــن الب ــــى عــــدد متزاي ــــدعم اإلداري والتنظيمــــي إل ــــدم ال ــــى المنظمــــة أن تق ــــة أصــــبح عل ل
  بالمساهمات الطوعية.

  الدعم أمام الجهات المانحة.وينبغي على المسؤولين عن اإلدارة والتنظيم أن يبرروا تكاليف  

  َّلة بالمساهمات الطوعية والكيانات الُمستضافة تكاليف عامـة ُمعينـة، وقد أضافت إدارة األنشطة الممو
علــــى ســــبيل المثــــال فيمــــا يتعلــــق بــــالموظفين اإلضــــافيين المختصــــين بتعبئــــة المــــوارد وتطبيــــق وحــــدة 

  العالمي.البرمجيات المحاسبية الخاصة بالمنح في نظام اإلدارة 

  وعادة ما تكون معدالت رسوم دعم البرامج التي تفاوضت المنظمة بشأنها مع وكاالت األمم المتحـدة
األخـرى والمنظمـات المتعــددة األطـراف (مثــل المفوضـية األوروبيـة) أقــل مـن المعــدل النمـوذجي البــالغ 

١٣٪.  
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  آليات تمويل العمل اإلداري والتنظيمي
  

ـــــع التكـــــاليف اإلدا  -١٤ ، أو مـــــا يســـــمى  ١٣و ١٢االســـــتراتيجيين  الغرضـــــينريـــــة والتنظيميـــــة للمنظمـــــة فـــــي ُتجمَّ
. ١١إلــى  ١االســتراتيجية مــن  األغــراض ضــمناالســتراتيجية التمكينيــة". وينــدرج تمويــل البــرامج التقنيــة  بــاألغراض"

شـر، وتمـوَّل هـذه وفي الوقت الحاضـر تغطـي الوحـدات التقنيـة التكـاليف اإلداريـة والتنظيميـة للمنظمـة علـى نحـو مبا
التكــاليف مــن خــالل االشــتراكات الُمقــدَّرة أو المســاهمات الطوعيــة األساســية، أو ُتســترد علــى نحــو غيــر مباشــر مــن 

  البرامج التقنية. وهناك ثالث آليات قائمة السترداد هذه التكاليف على نحو غير مباشر. 
  

ات وبعـض الكيانـات لمسـاهمالبرامج التي تموَّل من خـالل ا فرض علىكنسبة تُ  رسوم دعم البرامجتطبق و   -١٥
ــلة فــي صــندوق منفصــل ال ُيســتخدم ســوى لتمويــل العمــل اإلداري  الُمستضــافة. وُيحــتفظ برســوم دعــم البــرامج المحصَّ

 ندرجــــة ضــــمنمــــن التكــــاليف اإلداريــــة والتنظيميــــة الم ٪٢٢تــــم تمويــــل  ٢٠١١-٢٠١٠والتنظيمــــي. وفــــي الثنائيــــة 
من خالل هذه الرسوم. ولكـن الحجـم المتزايـد للتمويـل الـذي تقدمـه وكـاالت األمـم  ١٣و ١٢تراتيجيين االس الغرضين

المتحــدة األخــرى والمنظمــات الدوليــة مثـــل المفوضــية األوروبيــة، أدى إلــى االنحســـار التــدريجي لمعــدل رســوم دعـــم 
ـلالبرامج التي ت أو أقـل.  ٪٧التمويـل الطـوعي معـدل  مـن ٪٦٠ق ثلـث البـرامج، أي مـا يمثـل ها المنظمـة. ويطبِّـحصِّ

لة على التمويـل الطـوعي بلـغ  ، ٢٠١١-٢٠١٠فـي الثنائيـة  ٪٦,٧ونتيجة لذلك فإن المعدل الحقيقي للرسوم المحصَّ
  .٢٠١٢/ يناير إلى تشرين األول/ أكتوبر في الفترة من كانون الثاني ٪٧,١وبلغ 

  
زيادة بنسبة  ٢٠١٠/ يناير مطبَّق منذ كانون الثانيال الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغولويمثل   -١٦
علــى تكــاليف الرواتــب. ويطبــق الرســم المقتطــع مــن نفقــات المنصــب المشــغول علــى رواتــب جميــع المــوظفين  ٪٨,٥

بغض النظر عن ما إذا كان البرنامج الذي ينتمي إليه الموظف يموَّل من خالل االشتراكات الُمقدَّرة أم المسـاهمات 
ــل مــن خــالل هــذا الرســم  الطوعيــة. ، أي ١٣و ١٢االســتراتيجيين  الغرضــينمــن تمويــل  ٪١٢ويمثــل المبلــغ المحصَّ

ل من خالل رسوم دعم البرامج تقريبًا. وتستند آلية الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول نصف المبلغ المموَّ 
تنطوي سوى على قدر   المنظمة. ولذا فهي ال إلى عدد الموظفين، وهو ما ُيعد العامل الرئيسي المحدِّد للتكاليف في

من التمويل التنقلـي. وقـد أوضـحت الدراسـة أن مبـدأ اسـترداد التكـاليف باالسـتناد إلـى عـدد المـوظفين كعامـل  محدود
محدِّد للتكاليف ُيعد مبدًأ سليمًا وعادًال بالنسبة إلى جميع األطراف، إال أن اآللية في حاجـة إلـى المزيـد مـن الضـبط 

  ن استدامتها وشفافيتها واستمرار عدالتها.لضما
  

، اتفاقـات الخـدمات اإلداريـةوقد يجري التفاوض بشـأن فـرض رسـم علـى الشـراكات الُمستضـافة مـن خـالل   -١٧
، حيثمــا ال تُفــرض رســوم دعــم البــرامج علــى هــذه الشــراكات. وفــي الفتــرة الماليــة دةغيرهــا مــن االتفاقــات المحــدَّ أو 

ط اسـتعراض اتفاقـات مليون دوالر أمريكي من خـالل هـذه االتفاقـات. وقـد سـلَّ  ١٢,٨المنظمة  تلقت ٢٠١١-٢٠١٠
الخــدمات اإلداريــة واالتفاقــات األخــرى الضــوء علــى عــدم االتســاق فــي تطبيــق هــذه االتفاقــات، وعــدم الوضــوح فيمــا 

خدمات الـدعم تغطيهـا رسـوم دعـم يتعلق بالتوقعات والمساءلة التي تنشأ عن االتفاقات، وعدم الفهم فيما يتعلق بأي 
  البرامج، والرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول، واتفاقات الخدمات اإلدارية.

  
  مسألة التمويل التنقلي

  
تسـتمر الـدول األعضـاء فـي طلـب التوضـيح حـول وجـود التمويـل التنقلـي وحجمـه. ويتمثـل التمويـل التنقلــي   -١٨

تمويــــل جــــزء مــــن التكــــاليف المترتبــــة علــــى البــــرامج التــــي تمــــول مــــن خــــالل  فــــي اســــتخدام االشــــتراكات الُمقــــدَّرة فــــي
المســـاهمات الطوعيـــة أو الشـــراكات الُمستضـــافة. وُيتخـــذ هـــذا التـــدبير مـــن أجـــل تعـــويض انخفـــاض معـــدل اســـترداد 

  التكاليف اإلدارية والتنظيمية. 
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والمســـاهمات الطوعيـــة فـــي األهـــداف التقنيـــة وقـــد قارنـــت الدراســـة بـــين الحجـــم النســـبي لالشـــتراكات الُمقـــدَّرة   -١٩
ل من البرامج التقنية، في حـين أنهـا تمـوِّ  ٪١٣واألهداف االستراتيجية التمكينية. وتبين أن االشتراكات الُمقدَّرة تموِّل 

ــل  – ســواء علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــالل الرســم المقتطــع مــن نفقــات المنصــب المشــغول الــذي يحصَّ
االســـتراتيجية  األغـــراضمـــن  ٪٦١ –لـــة مـــن خـــالل االشـــتراكات الُمقـــدَّرة ظفين فـــي األنشـــطة المموَّ علـــى عـــدد المـــو 

التمكينية. ويشبه هذا التقسيم التقسيم الذي أشـار إليـه تحليـل ممارسـات اسـترداد التكـاليف فـي برنـامج األمـم المتحـدة 
. ٢٠٠٧يرلنــدا الشــمالية) فــي عــام أطانيــا العظمــى و اإلنمــائي الــذي أجرتــه إدارة التنميــة الدوليــة (المملكــة المتحــدة لبري

ال تتعلـق بالـدعم المقـدم  ١٢االسـتراتيجي  الغـرض ضـمنوحتى مع افتراض أن معظم التكاليف اإلدارية التي تندرج 
مــن  ٪٥٤فقــط، تظــل نســبة  ١٣االســتراتيجي  الغــرضإلــى األنشــطة الممولــة بالمســاهمات الطوعيــة، والتركيــز علــى 

االســتراتيجية  األغــراضمــن مجمــوع تمويــل  ٪١٧تمويــل التكــاليف اإلداريــة تتعلــق باالشــتراكات الُمقــدَّرة، فــي مقابــل 
. وقــد خلصــت الدراســة إلــى أن مســتوى التمويــل التنقلــي ُيعــد فــي ١٢االســتراتيجي  والغــرض ١١إلــى  ١التقنيــة مــن 

  الوقت الحاضر مرتفعًا. 
  

  تمويل العمل اإلداري والتنظيمي  التوصيات األولية بشأن خيارات
  

من أجل استكشـاف آليـات التمويـل المالئمـة والواقعيـة، تـم تحديـد المبـادئ التوجيهيـة التاليـة: ينبغـي تحويـل   -٢٠
التكاليف اإلدارية والتنظيمية إلى تكاليف مباشرة إلى الحد الذي ُيعد مبررًا ومنصفًا وواقعيـًا؛ وينبغـي مواءمـة وتعمـيم 

ل اإلداري والتنظيمــــي مــــن خــــالل االشــــتراكات الُمقــــدَّرة والمســــاهمات الطوعيــــة والكيانــــات والشــــراكات تمويــــل العمــــ
الُمستضــافة؛ وينبغــي الموازنــة بــين بســاطة اإلجــراءات التنفيذيــة وشــفافيتها؛ وينبغــي إدمــاج حــوافز للجهــات المانحــة 

اآلليــات إهــالك النفقــات الرأســمالية.  وللمنظمــة، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق تعــديل المعــدالت؛ وينبغــي أن تشــمل
  وحددت الدراسة بعد ذلك أربعة خيارات لتمويل العمل اإلداري والتنظيمي وتناولتها بالتقييم.

  
فــي اســترداد جميـع التكــاليف اإلداريــة والتنظيميــة مــن خــالل آليــة واحــدة، أال وهــي رســوم الخيــار "أ" ويتمثـل   -٢١

ج علـــى البـــرامج التـــي تمـــوَّل مـــن خـــالل االشـــتراكات الُمقـــدَّرة والمســـاهمات دعـــم البـــرامج. وتفـــرض رســـوم دعـــم البـــرام
، يتطلب هـذا الخيـار مـن ٢٠١١-٢٠١٠الطوعية وعلى الشراكات الُمستضافة. وباالستناد إلى بيانات الفترة المالية 

البســـاطة . ويتســـم هـــذا الخيـــار بفـــي المتوســـط ٪٢١نســـبته  تبلـــغ رســـوم دعـــم البـــرامجفعلـــي ل المنظمـــة تحقيـــق معـــدل
مـن التمويـل، كمـا أنـه يلغـي  ٪٧٥واالتساق مع نموذج األعمال للمنظمة حيث تمثل المساهمات الطوعية أكثر من 

عـن زيـادة غيـر واقعيـة فـي معـدل رسـوم دعـم  شـأن العمـل بهـذا الخيـار أن يسـفرمـن و التمويل التنقلي بشـكل فعلـي. 
وكــذلك فــإن االعتمــاد علــى رســوم دعــم  ى جــذب التمويــل الطــوعي.البــرامج مــن شــأنها أن تحــد مــن قــدرة المنظمــة علــ

  لبرامج التي تستخدم عددًا قليًال من الموظفين وقدرًا كبيرًا من التمويل. لالبرامج كآلية وحيدة ُيعد غير منصف 
  

في الخيار "أ" ولكنـه يضـيف إليهـا رسـمًا علـى التكـاليف العامـة  إلى اآللية المشار إليها الخيار "ب"ويستند   -٢٢
، يتطلب هذا الخيار مـن المنظمـة تحقيـق معـدل فعلـي ٢٠١١-٢٠١٠للرواتب. وباالستناد إلى بيانات الفترة المالية 

 علـى تكـاليف الرواتـب. وينطـوي هـذا ٪١١في المتوسط، يستكمل برسم نسبته  ٪١٧لرسوم دعم البرامج تبلغ نسبته 
الخيار على المزايا نفسها التي للخيار "أ" وهو أكثر إنصافًا بالنسبة إلـى المنظمـة وٕالـى الجهـات المانحـة. ومـع ذلـك 

هـذا الخيـار  كمـا أنستظل الزيادة في رسوم دعـم البـرامج كبيـرة وقـد ال تكـون مقبولـة بالنسـبة إلـى الجهـات المانحـة. 
اإلداريـة والتنظيميـة التـي ينبغـي أن تمـوَّل مـن خـالل رسـوم دعـم  يحتاج إلى اسـتمرار التمييـز بوضـوح بـين التكـاليف

  البرامج من ناحية، وتلك التي ينبغي أن تموَّل من خالل رسوم التكاليف العامة من ناحية أخرى. 
  

ــاويســتند   -٢٣ فهرســًا للخــدمات يحتــوي علــى  إليهــا إلــى اآلليــة المشــار إليهــا فــي الخيــار "أ" ويضــيف ر "ج"الخي
، يتضـح أن ٢٠١١-٢٠١٠سترد بعد ذلك التكاليف وفقًا لالستهالك. ووفقًا لبيانات الفتـرة الماليـة وحدات التكلفة. وتُ 

فـي المتوسـط، فـي حـين  ٪١٧بته هذا الخيار يتطلـب مـن المنظمـة تحقيـق معـدل فعلـي لرسـوم دعـم البـرامج تبلـغ نسـ
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من نفقات البرامج التقنية. ويتسم هذا الخيار باإلنصـاف والشـفافية ومـن شـأنه أن  ٪٤سيمثل تحميل وحدات التكلفة 
جموعة موال يمكن تطبيقه سوى على  معقد من حيث التنفيذ واالستدامةه ومع ذلك فإنيتضمن حوافز على الفعالية. 

  من التكاليف. صغيرة
  

فتموَّل بموجبه األنشطة التي ُتعد من أنشطة اإلدارة األساسية من خالل االشتراكات الُمقدَّرة  الخيار "د"أما   -٢٤
بعد ذلك التكاليف اإلدارية األخرى من خالل رسوم دعم البرامج ورسم علـى التكلفـة العامـة، مثلمـا  ستردالمباشرة. وتُ 

 ٪٤٣، ســيتيح هــذا الخيــار الحصــول علــى ٢٠١١-٢٠١٠بيانــات الفتــرة الماليــة ووفقــًا لهــو الحــال فــي الخيــار "ب". 
لرسـوم دعـم  اً فعليـ رة، كمـا سـيتيح معـدالً من االشتراكات الُمقدَّرة المباش ١٣و ١٢االستراتيجيين  الغرضينمن تمويل 

فهـــذا الخيـــار . علـــى التكـــاليف العامـــة للرواتـــب ٪١١فـــي المتوســـط، ُيســـتكمل برســـم نســـبته  ٪٧البـــرامج تبلـــغ نســـبته 
ــ ح للمنظمــة الحفــاظ دات الرئيســية للتكــاليف فــي المنظمــة. كمــا أنــه يتــيد المحــدِّ مســتدام وقابــل للتوســع حيــث إنــه يجسِّ
يعتمد على آليات قائمة بالفعل. وفضًال عن ذلك، فإن هذا الخيـار متسـق و  ،على معدل تنافسي لرسوم دعم البرامج

مــع تصــنيف التكــاليف مــن جانــب اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة المســتوى التابعــة لألمــم المتحــدة، ومــع ممارســات برنــامج 
المتحــدة اإلنمــائي. ومــع ذلــك فــإن هــذا الخيــار لــه بعــض أوجــه القصــور التــي ينبغــي أن تؤخــذ فــي االعتبــار،  األمــم

  . السيما ما يتسم به من تعقيد وما يتطلبه من جهود إدارة التغيير لضمان القبول
  

  الخطوات التالية
  

والفـرص األخـرى السـانحة للتحسـين  لتوصـياتاقدم الدراسة خريطة الطريق الرفيعة المسـتوى التاليـة لتنفيـذ تُ   -٢٥
  : حديدهاتالتي تم و 
  

 استكمال الدراسة الخاصة باسترداد التكاليف٢٠١٣/ يناير في نهاية كانون الثاني :  

  تنفيذ التوصيات قصيرة األجل ذات الصلة بالميزنة وهياكل البيانات٢٠١٣بحلول أيار/ مايو :  

  جــراء عــرض توضــيحي للجنــة بشــأن الخطــوات التاليــة المقترحــة فــي إطــار إ: ٢٠١٣فــي أيــار/ مــايو
  حزمة اإلصالح التمويلي العامة للمنظمة.

  
  

=     =     =  


