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  وآليات استرداد ٦تمويل الفئة 
  التكاليف: الممارسات الحالية والسبيل

 ضي ُقدماً المقترح للمُ 
  
  
  

 المقدمة
 
توضح هذه الورقة سياسـات منظمـة الصـحة العالميـة بشـأن تمويـل التكـاليف غيـر المباشـرة للتنظـيم واإلدارة  -١
)، بمـا فـي ذلـك اسـترداد التكـاليف، وتشـمل الخدمات المؤّسسية/ الوظـائف التمكينيـةمن الميزانية البرمجية،  ٦الفئة (

 اقتراحات بشأن تعزيز إطار سياسات المنظمة الخاصة باسترداد التكاليف. 
 
ويمكن أن تُقسَّم تكاليف التنظيم واإلدارة في المنظمة إلى فئتين واسعتي النطـاق، وهمـا: التكـاليف المباشـرة  -٢

التكــاليف المباشــرة فهــي تلــك التــي يمكــن أن ُتعــزى كليــًا أو جزئيــًا إلــى أحــد البــرامج أو  والتكــاليف غيــر المباشــرة. أمــا
المشاريع؛ وتشمل التكـاليف المرتبطـة بـاإلدارة ووظـائف الـدعم األخـرى حيـث يمكـن تحديـد صـلة مباشـرة بـين التكلفـة 

ن ُتعــزى مباشــرة إلــى أنشــطة أو والمشــروع. وأمــا تكــاليف التنظــيم واإلدارة غيــر المباشــرة فهــي تلــك التــي ال يمكــن أ
 مشاريع أو برامج محّددة، ولكنها تنشأ نتيجة لدعم هذه األنشطة. 

 
وتشمل التكاليف غير المباشرة للتنظيم واإلدارة فـي المنظمـة تكـاليف اضـطالع المنظمـة بالقيـادة واإلشـراف  -٣

 تتغير تغيرًا كبيرًا بغض النظر عن وتصريف الشؤون. ويمثل العديد من هذه التكاليف تكاليف "ثابتة"، حيث إنها ال
عبء العمل الذي تضطلع بـه المنظمـة فـي عمومـه، وُتعـد تكـاليف عقـد اجتمـاع أحـد األجهـزة الرئاسـية مثـل جمعيـة 
الصـــحة العالميـــة أو التكـــاليف المرتبطـــة بصـــيانة مواقـــع مكاتـــب المنظمـــة الرئيســـية، مثـــال علـــى ذلـــك. وُتجّمـــع هـــذه 

مــن الميزانيــة البرمجيــة للمنظمــة وهــي فئــة الخــدمات المؤّسســية/ الوظــائف  ٦فــي الفئــة  التكــاليف غيــر المباشــرة معــاً 
يط االسـتراتيجي وتنسـيق التخطـال وهي: القيادة وتصـريف الشـؤون؛ إلى خمسة عناصر، أ ٦التمكينية. وتنقسم الفئة 

العنصـر األخيـر أكبـر  عداإلدارة. ويُ التنظيم و اءلة والشفافية وٕادارة المخاطر؛ المسالموارد؛ االتصاالت االستراتيجية؛ 
للتنظـيم  ٪٦٠مليـون دوالر أمريكـي، منهـا  ٣٧٣ ،٦، بلغ مجموع النفقات فـي الفئـة ٢٠١٦هذه العناصر. ففي عام 

 لالطالع على المزيد من التفاصيل). ١للعناصر األخرى (انظر الملحق  ٪٤٠واإلدارة، و
 
االشــتراكات الُمقــدَّرة، مــا يعنــي أنــه يجــب  مــن ٦فئــة وال يمكــن تمويــل إال نصــف التكــاليف المدرجــة فــي ال -٤

تمويل عنصـر مهـم مـن عناصـر تكـاليف التنظـيم واإلدارة المـذكورة آنفـًا، وبعـض عناصـر القيـادة وتصـريف الشـؤون 
 واإلشراف، من خالل آليات استرداد التكاليف.
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  استرداد التكاليف
  
 المنظمة إلى ضمان ما يلي:تهدف سياسات استرداد التكاليف على صعيد   -٥

 تحميل كامل تكاليف التنظيم واإلدارة التي ُتعزى إلى تنفيذ البرامج على هذه البرامج؛ 

  فـــي اتبـــاع أســـلوب عـــادل وشـــفاف فـــي تحديـــد هـــذه التكـــاليف المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة ســـواًء بســـواء، و
 ها؛قيدميزنتها و 

 اإلجمالي المسترد لدفع مقابل الخدمات الالزمة.  كفاية المبلغ 
 
 :وتتبع المنظمة ثالثة نهوج رئيسية في استرداد التكاليف غير المباشرة، على النحو الموضح فيما يلي  -٦

حّمل تكاليف دعم البرامج كنسبة مئوية من المساهمات الطوعية، في وقت التنفيذ. ويوجد طيف تُ   )أ (
لتي تحددت إما بموجب قـرارات جمعيـة الصـحة العالميـة مثـل المعـّدل الموحـد من معّدالت النسب المئوية ا

أو  ٢أو حــــددتها المنظمــــة وفقــــًا لالتفاقــــات المبرمــــة علــــى صــــعيد منظومــــة األمــــم المتحــــدة ١،٪١٣البــــالغ 
وال تجســد هــذه المعــّدالت بالضــرورة  ٣ل المــدير العــام.باالســتناد إلــى االتفاقــات الخاصــة المعتمــدة مــن ِقَبــ

ليف المباشــرة الفعليــة المتعلقــة بتنفيــذ البرنــامج، حيــث تختلــف هــذه التكــاليف بــاختالف الموقــع وهيكــل التكــا
ن وغالبـًا مـا لـ، لـن يكـون عمليـاً  تحديـد معـّدالت متعـددة لكـل برنـامج ولكـنالتكلفة ونوع العمل الذي يؤدى. 
مليــون دوالر  ١٤٩ت تكــاليف دعــم البــرامج نحــو الجهــات المانحــة. وقــد أدرّ  يحظــى مثــل هــذا الــنهج بتأييــد

م واإلدارة الُمـدرج . واسُتخدم هـذا المبلـغ فـي المقـام األول فـي تمويـل عنصـر التنظـي٢٠١٦أمريكي في عام 
 .٦في الفئة 

، كنســـبة مئويـــة مـــن ٢٠١٠وقـــد اعُتمـــد الرســـم المقتطـــع مـــن نفقـــات المنصـــب المشـــغول فـــي عـــام   )ب (
مـن الرواتـب اإلجماليـة. وكـان السـبب الرئيسـي العتمـاد هـذا الرسـم هـو  ٪٩,٥تكاليف الرواتب، تبلغ حاليـًا 

سد الفـرق بـين المبلـغ المجّمـع لتكـاليف دعـم البـرامج والمبلـغ الـالزم لتمويـل الوظـائف اإلداريـة المدرجـة فـي 
مليــون  ٧٣، ُجمــع ٢٠١٦مــن الميزانيــة البرمجيــة، والتــي ُتعــد ضــرورية إلدارة المنظمــة. وفــي عــام  ٦الفئــة 

والر أمريكي من الرسم المقتطع من نفقات المنصب المشغول؛ واسُتخدم هـذا المبلـغ فـي المقـام األول فـي د
تمويــل تكنولوجيــا المعلومــات وتكــاليف تشــغيل المكاتــب (مثــل المنــافع والصــيانة) وتنظــيم مركــز الخــدمات 

شـــغول لصـــندوق مـــن الرســـم المقتطـــع مـــن نفقـــات المنصـــب الم ٪١ص نســـبة خّصـــالعـــالمي وٕادارتـــه. كمـــا تُ 
 العقارات.

ويتـــأتى اســـترداد التكـــاليف أيضـــًا مـــن الشـــراكات الُمستضـــافة، وهـــي منهجيـــة جديـــدة اعُتمـــدت فـــي   )ج (
لضـــمان االســـترداد الكامـــل للتكـــاليف وتحســـين شـــفافية هـــذا الـــنهج، عـــن طريـــق ربـــط المبـــالغ  ٢٠١٦ عـــام

ل مـن الشـراكات مـالي الـذي ُحّصـفي عمومها. وكـان المبلـغ اإلج ٦المستردة على نحو أوثق بميزانية الفئة 
 ماليين دوالر أمريكي. ٦، ٢٠١٦الُمستضافة في عام 

                                                           
ـــ   ١ فـــي مشـــتريات الـــدول  ٪٣البـــالغ ، واعُتمـــد المعـــّدل ١٧-٣٤ج ص عبموجـــب القـــرار  ٪١٣د البـــالغ اعُتمـــد المعـــّدل الموّح

 .٤٤ق٣٣م تفي الطوارئ بموجب القرار  صفر٪األعضاء و 

مانيــة المتعــددة الشــركاء ئت، والصــناديق اال٪٧يعتمــد الصــندوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ التــابع لألمــم المتحــدة معــّدل    ٢
 ، على سبيل المثال.٪٧، واالتحاد األوروبي معّدل ٪٨أو  ٧معّدل 

 في شلل األطفال والطوارئ، على سبيل المثال. ٪٧معّدل  ُيعتمد   ٣
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مليــون دوالر أمريكــي،  ٢٢٨، كــان المبلــغ اإلجمــالي المســترد مــن هــذه المصــادر الثالثــة ٢٠١٦وفــي عــام   -٧
 حة أعاله. الموضّ  ٦وُأنفق في معظمه على عناصر الفئة 

  
  األساس المنطقي 

 
) مـن أجـل ٦، أجرت المنظمة استعراضًا شـامًال لتكاليفهـا الخاصـة بـالتنظيم واإلدارة (الفئـة ٢٠١٣في عام   -٨

تحديــد أوجــه التحّســن الممكنــة فــي تصــنيف هــذه التكــاليف وٕادارتهــا، وتحديــد أوجــه عــدم الفّعاليــة، وضــمان التمويــل 
 ناقشـــها، ٢٠١٣جمعيـــة الصـــحة فـــي عـــام المســـتدام. وُعـــين خبيـــر استشـــاري خـــارجي، وقُـــدمت تقـــارير مفّصـــلة إلـــى 

  ٢٠١٤.١المجلس التنفيذي بعد ذلك وأصدر توصياته بشأنها في عام 
 
وبمنهجيــة اســترداد التكــاليف، أوصــى الخبيــر االستشــاري بــالنظر فــي أربعــة  ٦وفيمــا يتعلــق بتمويــل الفئــة   -٩

عم البرامج واستخدامه فـي تمويـل جميـع خيارات. وتمثلت هذه الخيارات في زيادة المعّدل الحالي السترداد تكاليف د
اتباع ترتيبـات  االستمرار فيتكاليف التنظيم واإلدارة؛ أو اعتماد نهج جديد يقتضي دفع الرسوم مقابل الخدمات؛ أو 

التمويـــل القائمـــة مـــع إضـــفاء المزيـــد مـــن الوضـــوح علـــى الخـــدمات الممولـــة مـــن كـــل مصـــدر؛ أو تنفيـــذ نهـــج مخـــتلط 
  ألساليب. باستخدام مزيج من هذه ا

 
 وعند تقييم هذه الخيارات المقترحة، روعيت االعتبارات التالية:  -١٠

  أعلــى مــن المقبــول  فــرض معــّدلالســترداد تكــاليف دعــم البــرامج، ســتتطلب  وحيــداالستعاضــة بمعــّدل
 بالنسبة إلى الجهات المانحة؛

  "تطبيــق معــّدل مخــتلط الســترداد تكــاليف دعــم البــرامج مــع اتبــاع نهــج "دفــع الرســوم مقابــل الخــدمات
باســتخدام فهــرس للخــدمات واســترداد التكــاليف باالســتناد إلــى االســتخدام، ســيكون معقــدًا ولــن يمكــن 

درًا غيـر ، ولن يدر بالتالي إال قـ٦تطبيقه إال على طيف ضيق نسبيًا من التكاليف المدرجة في الفئة 
 كاٍف من األموال. 

 
وأعربــت الــدول األعضــاء عــن حاجتهــا إلــى الشــفافية، وٕالــى االســترداد الكامــل للتكــاليف (وتالفــي التمويــل   -١١

التنقلي)، وصرحت بأنه يجب على المنظمة أن تواصل السعي إلى تحسين الفّعالية، من أجـل اإلبقـاء علـى تكـاليف 
  تحت السيطرة. ٦الفئة 

 
نظر على النحـو الواجـب فـي الخيـارات المقترحـة السـترداد التكـاليف، أيـدت الـدول األعضـاء تمويـل وبعد ال  -١٢

باتباع نهج مختلط يستند إلـى االشـتراكات الُمقـدَّرة واسـترداد التكـاليف باسـتخدام األسـاليب الموضـحة أعـاله.  ٦الفئة 
لمنظمـة الحقـًا تحسـينات علـى تصـنيف تكاليفهـا ويكفل هذا النهج البساطة، وٕامكانية التصـعيد، والشـفافية. وأدخلـت ا

الخاصة بـالتنظيم واإلدارة، وأضـفت المزيـد مـن الوضـوح علـى الفـرق بـين التكـاليف المباشـرة وغيـر المباشـرة. وتجمـع 
حاليــًا معــًا جميــع التكــاليف غيــر المباشــرة لوظــائف التنظــيم واإلدارة المتمثلــة فــي القيــادة وتصــريف الشــؤون  ٦الفئــة 

  ، ورسم السياسات، واإلدارة، وخدمات الدعم، التي ُتعد ضرورية الستمرار أنشطة المنظمة الجارية.واإلشراف
 
توصـــيات الخبـــراء االستشـــاريين، يوجـــد اآلن رابـــط أوضـــح بـــين كـــل مصـــدر رئيســـي مـــن مصـــادر عمـــًال بو   -١٣

علـى  ،نفقـات المنصـب المشـغوللة للرسـم المقتطـع مـن التمويل والخدمات التي يغطيها (بما في ذلك الميزنة المفصّ 
                                                           

 .١٣٤/٣م تانظر الوثيقة    ١
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ليف ). وأخيرًا، اعتمدت المنظمة نظامًا جديدًا السترداد التكا٦أساس التكاليف المتعلقة بالمنصب المدرجة في الفئة 
  الخاصة بالشراكات المستضافة.

 
ياسـات وتواجه جميع الوكاالت التابعة لألمم المتحـدة ضـغوطًا لتقلـيص تكاليفهـا اإلداريـة، وضـمان اتبـاع س  -١٤

إلــى تقلــيص  ســعتعادلــة وشــفافة الســترداد التكــاليف. وكانــت منظمــة الصــحة العالميــة فــي طليعــة المنظمــات التــي 
التكــاليف عــن طريــق نقــل األعمــال إلــى مواقــع أقــل تكلفــة وٕاســنادها إلــى جهــات خارجيــة. وعــادة مــا تتبــع الوكــاالت 

تصـنيف التكـاليف المباشـرة وغيـر فيمـا يتعلـق بتكـاليف، األخرى التابعة لألمـم المتحـدة المبـادئ نفسـها فـي اسـترداد ال
المباشرة مثًال. ومع ذلك فمعـّدالت اسـترداد التكـاليف (تكـاليف دعـم البـرامج) تتفـاوت داخـل منظومـة األمـم المتحـدة؛ 

علـــى جميـــع األمـــوال التـــي تتلقاهـــا  ٪٧حّمـــل نســـبة ، وعـــادة مـــا تُ ٪٨أو  ٪٧ويســـتخدم العديـــد مـــن الوكـــاالت معـــّدل 
صــة األخــرى التــي مــة مــن خــالل المرافــق القائمــة علــى نطــاق المنظومــة. وهنــاك عــدد مــن الوكــاالت المتخصّ المنظ

علـى معلومـات عـن معـّدالت اسـترداد التكـاليف التـي  ٢. ويحتوي الملحـق ٪١٣د البالغ مازالت تطبق المعّدل الموحّ 
داخلية األخيرة التي ُأجريـت علـى نطـاق منظومـة ، وفقًا للدراسة الؤسسة تابعة لمنظومة األمم المتحدةم ١٦تفرضها 

  األمم المتحدة بشأن ممارسات استرداد التكاليف.
 
عنـــي أن هنـــاك وكالـــة أشـــد فّعاليـــة مـــن يالمعـــّدالت ال  اخـــتالف وأشـــار الخبيـــر االستشـــاري أيضـــًا إلـــى أن  -١٥

منظمة الصحة العالمية منذ عدة سنوات  قدمنماذج الميزانية ونماذج التمويل. وت في ختالفاالجّسد ي وٕانمااألخرى، 
معظــم الكيانــات األخــرى التابعــة لألمــم المتحــدة (الصــناديق فــي حــين أن لــى الــدول األعضــاء. إميزانيــة "متكاملــة" 

"غير أساسية" (أو المـوارد الخارجـة عـن الميزانيـة)، ميزانية "أساسية" و  يةميزان تقدموالبرامج والوكاالت المتخصصة) 
كاليف اإلدارة المؤّسسية في إطار الميزانية األساسية. أما في منظمة الصحة العالمية فعلى العكـس ُتغطى معظم تو 

ل النســبة الباقيــة مــن عــن طريــق اســترداد التكــاليف، وتمــوّ  ٦ل أكثــر مــن نصــف المبلــغ الــالزم للفئــة مــن ذلــك، يمــوّ 
ســـترداد التكـــاليف داخـــل منظومـــة األمـــم االشـــتراكات الُمقـــدَّرة. وقـــد ُأجريـــت عـــدة دراســـات لبحـــث مواءمـــة معـــّدالت ا

المتحدة، ولكن نظرًا ألن هياكل التكاليف ونماذج التمويل مازالت مختلفة، فغالبًا ما ستظل المعّدالت مختلفـة، حتـى 
 في حال المواءمة بين أهداف سياسات استرداد التكاليف التي تستند إليها.

  
  السبيل المقترح للمضي قدماً 

 
اســتبقاء منهجيــة اســترداد التكــاليف الحاليــة مــع مواصــلة بلورتهــا لتحديــد التكــاليف التــي يغطيهــا كــل  ُيقتــرح

. كمــا ُيقتــرح أيضــًا إدراج منهجيــة اســترداد التكــاليف رســميًا فــي الالئحــة الماليــة ٦مــورد مــن مــوارد التمويــل فــي الفئــة 
دعــم البــرامج. وســوف ُيقــدَّم اقتــراح بهــذا الشــأن إلــى والنظــام المــالي للمنظمــة، التــي ال تشــير حاليــًا إال إلــى تكــاليف 

 .٢٠١٨المجلس التنفيذي في كانون الثاني/ يناير 
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  ١الملحق 
    

  )٧٠/٤٠(وفقًا لما ورد في الوثيقة ج ٢٠١٦في عام  ٦نفقات الفئة 
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  المكاتب الرئيسية
 

المقر الرئيسي ٪٧,٠أوروبا 
٤٥,٥٪  

  ٪٣,٩األمريكتين 

  ٪٨,٤شرق المتوسط 

٪٦,٦غرب المحيط الهادئ 
  ٪٦,٦شرق آسيا  جنوب

  ٪٢٢,٠أفريقيا 

  البرنامج
 

التنظيم واإلدارة، 
٥٩,٥٪  

القيادة وتصريف 
  ٪٢٦,٥الشؤون، 

االتصاالت 
  ٪٥,١االستراتيجية، 

الشفافية والمساءلة وٕادارة 
  ٪٥,٠المخاطر، 

التخطيط االستراتيجي وتنسيق 
  ٪٣,٩الموارد والتبليغ، 

٣٠٠ ٠٠٠ 

٢٥٠ ٠٠٠ 

٢٠٠ ٠٠٠ 

١٥٠ ٠٠٠ 

١٠٠ ٠٠٠ 

٥٠ ٠٠٠ 

- 
 

  الدوالرات األمريكية) بآالف( النفقات حسب النوع

الموظفين تكاليف 
  العاملينوغيرهم من 

اإلمدادات والمواد 
  الطبية

التحويالت   الخدمات التعاقدية
  والمنح

نفقات التشغيل   السفر
  العامة

المعدات والمركبات 
  واألثاث

المكاتب اإلقليمية
٢٧,٥٪  

 المكاتب القطرية
٢٧,١٪  

  المستوى
 

  المقر الرئيسي
٤٥,٥٪  

  األنشطة
٢٨,٣٨٪  

  الموظفون
٧١,٦٢٪  

  الموظفون/ األنشطة
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  ٢الملحق 
  
 

 نظومة األمم المتحدةتابعة لم مؤّسسة ١٦معّدالت استرداد التكاليف في 
  
 

معّدالت استرداد 
 التكاليف

مساهمات فرادى 
الجهات المانحة 

صة لبرامج أو المخصّ 
 مشاريع محّددة

الصناديق 
االئتمانية الخاصة 
بكيانات محّددة 
 (المواضيعية)

الصناديق 
المجّمعة 

المشتركة بين 
وكاالت تابعة 
 لألمم المتحدة

مساهمات 
الحكومات 
 المحلية

أخرى (الجماعة 
الجهات و األوروبية، 

المانحة من القطاع 
 الخاص)

١  ٪٠ 
 ٢ ٤  ٪٥إلى  ٣من 
٢ ٢ ٦ ٧ ٤ ٪٧ 
١ ١ ٤ ٢ ٤ ٪٨ 
٢ ٠ ١ ٪١٠ 
٥ ٣ ٥ ٪١٣ 

 ٥ ٤ ٢ ٢ ةمتفاوت
ال توجد إجابة أو 

 ال ينطبق
٤ ٤ ١ ٢ ١ 

  
 

مــن أجــل شــبكة الماليــة والميزانيــة التابعــة  ٢٠١٥ة مــن مســح ُأجــري فــي منتصــف عــام هــذه األرقــام مســتمدّ 
فيمــا عــدا حالــة واحــدة، يمكــن أن يتفــق و ة. محــّددالت معــّدالق الات تطّبــمؤّسســلألمــم المتحــدة، وهــي تشــير إلــى عــدة 

 دة.ت الموحّ معّدالة على االستثناء من المؤّسسالرؤساء التنفيذيون لل
 

=     =     =  


