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  ٢٠١٢الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٨

          الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة
   بشأن وضع سياسة منسقة السترداد التكاليفمرحليتقرير     

    

  موجز  
يقدم هذا التقرير نظرة عامة على احلالـة الراهنـة للتقـدم احملـرز يف املـساعي الـيت تبـذهلا                       

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وصـناديق وبـرامج أخـرى تابعـة لألمـم                  
  .لوضع سياسة منسقة السترداد التكاليف) هيئة األمم املتحدة للمرأة(املتحدة 
ويلخص التقرير النتائج اليت توصل إليها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة األمـم                

 وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، علــى النحــو املعــروض يف التقريــر الــذي  املتحــدة للطفولــة
ــأعد ، ويقــدم )DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6(بــصورة مــشتركة  هــذه الكيانــات  ه ت

  . الذي سيتعني اتباعهعملاستنتاجات بشأن هنج ال
وقـــد يرغـــب اجمللـــس التنفيـــذي يف اســـتعراض مـــا مت التوصـــل إليـــه مـــن اســـتنتاجات    

يف الفريــق العامــل للمــرأة  املتحــدة األمــمحاطــة علمــا هبــا، وتأييــد املــشاركة الرمسيــة هليئــة  واإل
  .املشترك بني الوكاالت
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  معلومات أساسية  -أوال   
هيئـة األمـم املتحـدة      (طلب اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنـسني             - ١

 بـشأن   ٢٠١١/٥ مـن مقـرره      ١٢يف الفقـرة     التنفيذيـة،    املـديرة /إىل وكيلة األمـني العـام     ) للمرأة
ــة املؤســسية   ــسنتني   لامليزاني ــرة ال ــة لفت ــوايف )UNW/2011/13انظــر  (٢٠١٣-٢٠١٢لهيئ ، أن ت

 مبقترحـــات تتنـــاول املبـــادئ واملعـــايري  ٢٠١٢يف دورتـــه العاديـــة الثانيـــة لعـــام  لنظـــره اجمللـــس 
، مـع   ات املتأتية من استرداد التكاليف    يرادواإلجراءات اليت يتعني االسترشاد هبا يف استخدام اإل       

ــم        ــستخدمها منظمــة األم ــيت ت ــسقة الســترداد التكــاليف ال ــهجيات املن ــسياسات واملن ــاة ال مراع
  .املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان

ــام  استعراهــــــذه الكيانــــــات  توقــــــد أجــــــر  - ٢ ــا مــــــشتركا خــــــالل عــــ  ٢٠١٢ضــــ
. باســــترداد التكــــاليفيتعلــــق  فيمــــا يت تطبقهــــاوالــــسياسات والنــــهج الراهنــــة الــــ ادئللمبــــ

انظـر الوثيقـة،   (ى جمالـسها التنفيذيـة      ـــ ه إل ـــ را مـشتركا ورفعت   ـــ تقريالثالثـــة   ات  ـالكيانـ  وأعــدت
(DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6) .(       كـل   ل ٢٠١٢ويف أثناء الدورة العادية الثانية لعام

علـى  وجرى بشكل غري رمسي مناقشة إدخال تغيريات رئيـسية          ُنظر يف التقرير    الس  هذه اجمل من  
املـسائل املهمـة   عـددا مـن    مع ممثلي اجملـالس التنفيذيـة، غـري أن    الُنُهجوهذه املبادئ والسياسات    

ــة وخت. مــن التحليــل مــن قبــل هــذه الكيانــات  أكــرب حيتــاج إىل قــدر  ظــل  طــط الكيانــات الثالث
احلـصول علـى موافقـة هنائيـة علـى النـهج        تأمل يف أن تتمكن من       و ،ليالتالتحالستكمال هذه   

ــام    ــدايات ع ــد يف ب ــدة للفتــرة     ٢٠١٣اجلدي ــات املوح ــذها يف امليزاني ــدأ تنفي -٢٠١٤، وأن يب
٢٠١٥.  

مـن  ويف هذه األثناء، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة مـع هـذه الكيانـات عـن كثـب                     - ٣
ــأجــل ــيت ميكــن هبــا   تفُه ــة ال ــى سياســتها     م الكيفي ــأثري عل ــيريات املقترحــة إىل الت ــؤدي التغ  أن ت

وبـالنظر إىل توقـع حـدوث تغـريات رئيـسية يف            . باسـترداد التكـاليف   املتعلقة  ومنهجيتها الراهنة   
اجملموعـة  اآلن  منهجية استرداد التكاليف، لن يكون بوسع هيئة األمم املتحـدة للمـرأة أن تقـدم                

ــها اجمل    ــيت يطلب ــة للمقترحــات ال ــرره   النهائي ــذي يف مق ــس التنفي ــا أن  ٢٠١١/١٥ل ، إذا كــان هل
، وهو أيـضا أحـد املطالـب الـيت          ةحترص على كفالة تواءمها مع الُنهج املتبعة يف الكيانات الثالث         

  .أفصح عنها اجمللس
ــة     - ٤ ــستند الوثيقـ ــا، تـ ــن هنـ ــة مـ ــة   احلاليـ ــرد يف ورقـ ــتنتاجات الـــيت تـ ــل واالسـ إىل التحليـ

علـى النـهج اجلـاري املتبـع يف         مـوجزة   نظـرة عامـة     ) أ: (ا يلـي  االستعراض املشتركة وتتضمن مـ    
اســتعراض للجهــود الــيت  ) ب(يتــصل باســترداد التكــاليف؛   يف مــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

ملخــص لالســتنتاجات ) ج(م مــع عمليــة التنــسيق؛  ؤجتريهــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة للتــوا  
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 واآلثـار املترتبـة     ةاض املـشترك للكيانـات الثالثـ      والتوصيات الرئيـسية الـيت توصـل إليهـا االسـتعر          
اخلطــوات املقبلــة الــيت يــتعني أن تتخــذها هيئــة ) د(عليهــا بالنــسبة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة؛ 

األمم املتحدة للمرأة يف سبيل وضع مقترحات للمبادئ واملعايري واإلجراءات املتعلقة باسـترداد             
ــع املنظمــات األخــ    ــاون م ــة مقترحــات يف    . رىالتكــاليف، بالتع ــإيراد جمموع ــة ب ــتم الوثيق وختت

  .اجملاالت اليت قد يرغب اجمللس التنفيذي أن يقدم فيها توجيهاته للهيئة
    

مــــا يتــــصل   يفحاليــــانظــــرة عامــــة علــــى النــــهج الــــذي تتبعــــه اهليئــــة   -ثانيا   
  التكاليف باسترداد

ندوق األمـم املتحـدة     ورثت هيئة األمم املتحدة للمرأة هنـج اسـترداد التكـاليف عـن صـ                - ٥
 يـستند   اإلمنائي للمرأة، وهو النهج الذي تعمل بـه يف الوقـت احلاضـر وتتبـع مـن خاللـه مـساراً                    

 املقبولة على وجه العموم مـن قبـل هيئـات منظومـة             اليفإىل جمموعة من املبادئ وتعاريف التك     
  :األمم املتحدة، وذلك على النحو التايل

  
  مبادئ منسقة السترداد التكاليف    

الــيت تتلقــى مــوارد مــن امليزانيــة  (يف املنظمــات ذات التمويــل املتعــدد املــصادر    )أ(  
، يتحمل كل مصدر مـن مـصادر التمويـل مجيـع التكـاليف      )العادية وموارد خارجة عن امليزانية  

  الضرورية اليت تقدمها املنظمة؛اإلدارية عمليات السندة املتصلة بُمـال
وصفها إمـا تكـاليف مباشـرة أو تكـاليف ثابتـة            ميكن تصنيف مجيع التكاليف ب      )ب(  

غــري مباشــرة أو تكــاليف مــتغرية غــري مباشــرة، اســتنادا إىل الواليــة الــيت تنــاط باملنظمــة ومنــوذج 
  األعمال الذي تتبعه؛

على الرغم من أن منظمات األمم املتحدة متفقة على تعريـف مـشترك لفئـات         )ج(  
 إىل هــذه الفئــات حــىت تكاليفهــا قياســاًضاهي أن تــ، ال يــزال يلــزم علــى كــل منظمــة اليفالتكــ

ينطبـق اسـترداد التكـاليف، علـى التكـاليف املـتغرية غـري              على وجه العمـوم،     و. تكفل معقوليتها 
  .املباشرة

  
  التعاريف املنسقة للتكاليف: تصنيف التكاليف    

 تتمثل يف مجيع التكاليف الـيت جيـري تكبـدها يف أنـشطة        - التكاليف املباشرة   )أ(  
وتـشمل تكـاليف    . كاملـة إسـنادها   ظمة أو مشاريعها أو براجمها وفاء لواليتـها، والـيت ميكـن             املن
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ــاين املــشاريع وتكــاليف الــسفر وأي مــدخالت أخــرى الزمــة لتحقيــق      مــوظفي ومعــدات ومب
  النتائج واألهداف املوضوعة للربامج واملشاريع؛

يت تتكبدها املنظمة،   تشمل مجيع التكاليف ال    - التكاليف الثابتة غري املباشرة     )ب(  
كـن إسـنادها بـشكل قـاطع ألنـشطة      بصرف النظـر عـن نطـاق ومـستويات أنـشطتها، الـيت ال مي          

ــرامج حمــددة   أو ــشاريع أو ب ــة، وتكــاليف     . م ــا يف املنظم ــادة تكــاليف اإلدارة العلي ــضمن ع وتت
   غري املتصلة بتقدمي اخلدمات؛نظاميةاملؤسسة وهيئاهتا ال

ــتغرية غــري     )ج(   ــها     - املباشــرةالتكــاليف امل ــيت تتحمل ــع التكــاليف ال ــشمل مجي ت
املنظمة كدالة على أنشطتها وبراجمهـا ومـشاريعها ودعمـا هلـا، والـيت ال ميكـن إسـنادها بـشكل                   

ــرامج حمــددة   ــة   . قــاطع ألنــشطة ومــشاريع وب وتــشمل هــذه التكــاليف عــادة الوحــدات اخلدمي
  .ستوى التشغيليواإلدارية، والتكاليف املتصلة هبا على املستوى النظمي وامل

ــة صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة،      - ٦ ــق اويف حال اســترداد التكــاليف علــى  نطب
وفيمــا يتعلــق بالتكــاليف . عناصــر التكــاليف املــتغرية غــري املباشــرة والتكــاليف املباشــرة كليهمــا

 يف املائـة،  ٧دل عـ املاملتغرية غري املباشرة، طبق الصندوق املنهجية املنـسقة السـترداد التكـاليف و       
استنادا إىل املنهجية املنـسقة للحـساب علـى النحـو املوضـح             الثالثة  الذي اتفقت عليه الكيانات     

 خمتلفــة، وهــو أمــر جــاءت كيانــاتغــري أن املعــدالت الــيت احتــسبها فــرادى ال. يف املرفــق األول
 اخلــاص وقــد اختــذ املقــرر. حجامهــا ومنــاذج األعمــال الــيت تتبعهــاأمتوقــع بــالنظر إىل اخــتالف 

برنـامج األمـم   يف مـا بـني    يف املائة من منطلق دعم مفهوم التواؤم ٧ البالغنسق  املعدل  املبتطبيق  
املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وسـعيا إىل             

تتمثــل ونتيجــة لــذلك، . معــدالت االســتردادعلــى أســاس بينــها  يف مــا جتنــب التنــافس املتزايــد
السياسة اليت تتبعها هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الوقـت احلاضـر يف تطبيـق معـدل واحـد قـدره             

أو الـربامج املمولـة مـن    / يف املائة يف استرداد التكاليف املتغرية غري املباشـرة إلدارة املـشاريع و        ٧
  ).أموال خمصصة(موارد غري أساسية 

  
  ءمة املشتركة بني الوكاالتمشاركة اهليئة يف عملية املوا  -ثالثا   

ىل إللمــرأة  املتحــدة األمــم، انــضمت هيئــة ٢٠١١/٥اســتجابة ملقــرر اجمللــس التنفيــذي   - ٧
ونتيجـة لـذلك،    . ٢٠١٤ابتداء من عام    تكاملة  يزانية م العمل مب  يف اعتماد    ةهذه الكيانات الثالث  

، واعتمـدت، علـى   ٢٠١٣-٢٠١٢وطبقا للمقرر ذاته أعدت امليزانية املؤسسية لفتـرة الـسنتني         
 األمـم املتحـدة اإلمنـائي       برنـامج اليت أقرها   النتائج  أساس التصنيف املنسق للتكاليف ومنهجيات      

ومشلت هـذه الفئـات املنـسقة    . للطفولة املتحدة األممللسكان ومنظمة  املتحدة   األمموصندوق  
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وأنــشطة الفعاليــة األنــشطة اإلمنائيــة، مبــا فيهــا األنــشطة املتــصلة بالربنــامج   : للتكــاليف مــا يلــي 
لتنـسيق التنميـة؛ وأنـشطة التنظـيم؛ وأنـشطة األغـراض اخلاصـة               املتحـدة    األمماإلمنائية؛ وأنشطة   

، وجـرى حتديـد تكـاليف    )لالطالع على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل املرفـق الثـاين      (
  :الفئات على النحو التايل

األنـشطة املرتبطـة بالربنـامج،      تكـاليف   هذه الفئة   وتشمل   - األنشطة اإلمنائية   )أ(  
وتكاليف الفعالية اإلمنائيـة الـيت تـسهم يف حتقيـق نتـائج التنميـة الفعالـة وتـشكل عنـصرا أساسـيا            

  :وارد يف ما يليفيها، وذلك على النحو ال
 إىل عناصـر    سندتـ  وهي األنشطة، وما يرتبط هبا من تكاليف، الـيت           - الربامج  ‘١’  

هم يف حتقيق نتـائج التنميـة الـواردة يف الوثـائق            ة، تسا ددبرناجمية أو مشاريع حم   
  القطرية أو اإلقليمية أو العاملية أو خالفها من ترتيبات الربجمة؛

وهـي تكـاليف األنـشطة الـيت تكـون هلـا طبيعـة استـشارية          - الفعالية اإلمنائيـة    ‘٢’  
أو طبيعــة الــسياسات العامــة، أو األنــشطة ذات الطبيعــة التقنيــة أو التنفيذيــة /و
. يت تلــزم لتحقيــق أهــداف الــربامج واملــشاريع يف جمــاالت تركيــز املنظمــات الــ

وهذه املدخالت ضرورية إلجناز النتائج اإلمنائية لكنها غري مدرجة يف عناصـر            
الـــربامج القطريـــة أو اإلقليميـــة يف وثـــائق واردة  ددةبرناجميـــة أو مـــشاريع حمـــ

  .العاملية أو
ة، ومــا يــرتبط هبــا مــن تكــاليف، الــيت  التنظــيم األنــشطفئــة شمل تــ - التنظــيم  )ب(  

ــها وســالمتها     ــة املنظمــة ووجهت ــز هوي ــها األساســية تعزي ــه  . تكــون وظيفت وهــي تغطــي التوجي
التنفيذي والتمثيل والعالقات اخلارجية والشراكات واالتصاالت املؤسـسية والـشؤون القانونيـة     

ت والـــشؤون املاليـــة والرقابـــة ومراجعـــة احلـــسابات والتقيـــيم املؤســـسي وتكنولوجيـــا املعلومـــا
  واإلدارة واألمن واملوارد البشرية؛

 وتشمل األنشطة، وما يرتبط هبا مـن   - أنشطة األمم املتحدة لتنسيق التنمية      )ج(  
  تكاليف، اليت تدعم تنسيق األنشطة اإلمنائية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة؛

مــن تكــاليف، الــيت  وتــشمل األنــشطة، ومــا يــرتبط هبــا - األغــراض اخلاصــة  )د(  
اخلـدمات املقدمـة إىل منظمـات أخـرى تابعـة لألمـم             ‘ ٢’االستثمارات اإلنتاجيـة؛    ‘ ١’تتضمن  
  .املتحدة

علـى حنـو تفـصيلي      للمـرأة    املتحدة   األمموعلى مدى األشهر املاضية، استعرضت هيئة         - ٨
اإلمنـائي  تحـدة    امل األمـم السياسات واإلجراءات املتعلقة باسترداد التكاليف اليت طبقها صـندوق          
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ــوال املـــستردة   ــا يف ذلـــك ختـــصيص األمـ ــرأة، مبـ ــة  ، وذلـــكللمـ ــياق االحتياجـــات احلاليـ  يف سـ
 برنـامج للطفولـة و   املتحـدة    األمـم املقتـرح مـن منظمـة       املنسق اجلديد   الناشئ  واحتياجات النهج   

وســيؤدى . علــى جمالــسها التنفيذيــةللــسكان  املتحــدة األمــموصــندوق اإلمنــائي األمــم املتحــدة 
لعمــل الــذي أجنــز حــىت تارخيــه إىل تــسهيل إعــداد سياســات وإجــراءات الســترداد التكــاليف     ا

للمـرأة ومتوائمـة مـع النـهج         املتحـدة    األمـم ممارسات األعمال اليت تضطلع هبا هيئـة        متوافقة مع   
  . األخرىةاجلديد الذي تأخذ به الكيانات الثالث

  
  التكاليف ض املشترك السترداداالستنتاجات والتوصيات الرئيسية لالستعرا  -رابعا   

ــه الكيانــات الثالثــ     - ٩ ــذه أحــد  ةتــضّمن االســتعراض املــشترك، الــذي رعت  واضــطلع بتنفي
البيــوت االستــشارية، فحــص منــاذج األعمــال يف هــذه الكيانــات، ورصــد عــدد مــن املنظمــات  
الدولية، ووضـع مقترحـات لـصياغة إطـار عمـل متـوائم مـن أجـل تعريـف التكـاليف التنظيميـة                     

واستندت االستنتاجات الـيت مت التوصـل       . إسنادها ووضع منهاجية حلساب استرداد التكاليف     و
 إىل فئـات التكـاليف املنـسقة الـيت سـبق أن وافقـت         ةإليها واالتفـاق عليهـا بـني الكيانـات الثالثـ          

عليها جمالسها التنفيذية، وجاءت متماشية معها، وجرى االسـتفادة هبـا يف امليزانيـات املؤسـسية          
  .، واستهدفت زيادة البساطة والشفافية والقابلية للمقارنة٢٠١٣-٢٠١٢ترة للف
وجـرى وضـع إطـار مفـاهيمي منـسق مقتـرح لتعريـف وإسـناد التكـاليف التنظيميــة يف            - ١٠

 الثـاين   قوميكـن االطـالع يف املرفـ      .  ومـا بعـدها    ٢٠١٤ سـنة سياق امليزانية املتكاملة، ابتداء مـن       
 املنسق املقتـرح لتعريـف وإسـناد التكـاليف التنظيميـة، علـى حنـو            على تفاصيل اإلطار املفاهيمي   

  .DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6ما اقُتبس من الوثيقة 
اســتخدام التمييــز بــني التوقُّــف عــن ) أ(ويتمثــل أهــم تغــيريين مقتــرحني يف اإلطــار يف    - ١١

ب اسـترداد التكـاليف،      يف حـسا   التكاليف الثابتة غري املباشـرة والتكـاليف املـتغرية غـري املباشـرة            
 عنـــد حـــساب اســـترداد التكـــاليف؛ يـــنجم عنـــه النظـــر يف مجيـــع التكـــاليف غـــري املباشـــرة ممـــا

متويل أنشطة الفعالية اإلمنائية ومـا يـرتبط هبـا مـن تكـاليف مباشـرة مـن املـوارد األساسـية                        )ب(
ن تكــاليف كــبرية مــحــصة وعلــى ذلــك، تغطــي التكــاليف املــستردة  . واملــوارد غــري األساســية

  . ألغراض اخلاصةالتكاليف القابلة للمقارنة لالتنظيم و
بـأن جيـري إدخـال حـساب املعـدل          أيـضا    جمالـسها التنفيذيـة      ةوأوصت الكيانات الثالث    - ١٢

ن أن  املنسق السترداد التكاليف كعنصر يف حساب مستوى مضمون من املوارد األساسية يتعـيَّ            
ملهـام واألنـشطة ذات األمهيـة احلامسـة الـشاملة لعـدة        مـن أجـل كفالـة متويـل ا    منظمـة يتاح لكل  

أنـه ال يوجـد يف      علـى الـرغم مـن       قطاعات اليت تشكل أساس سالمة منـاذج أعماهلـا ووالياهتـا،            
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وبـالنظر إىل  . الوقت الراهن تعريف واضح ملا سوف جيري إدخاله يف هذا املستوى مـن املـوارد       
ري تنــاول مــسألة متويــل صــت أيــضا بــأن جيــ، أوةاخــتالف منــاذج األعمــال يف الكيانــات الثالثــ

كيـان،   والتكاليف املرتبطة هبا يف سياق مقترحات امليزانيـة املتكاملـة لكـل       أنشطة تنسيق التنمية  
  . كجزء من اإلطار املنسقمعاجلتهابدال من 

  
املترتبـة يف  النامجة عن اإلطار املفـاهيمي املنـسق املقتـرح          لآلثار  حتليل أّويل     -خامسا  

  التكاليف السترداد يئة هلامنهجية 
ة، للمـــرأة مـــشاورات مستفيـــضة مـــع الكيانـــات الثالثـــ املتحـــدة األمـــمأجـــرت هيئـــة   - ١٣
 األمـم   ربنـامج شاركت يف اجللسات املشتركة غري الرمسية اليت عقدها اجمللسان التنفيذيان ل           كما

ــة الــيت جــرى تنظيمهــا ملناقــشة ، وللــسكان املتحــدة األمــموصــندوق املتحــدة اإلمنــائي   املنهجي
ــة لعــام     ــة املتكامل ومل تــسفر التوصــيات . ٢٠١٤املنــسقة الســترداد التكــاليف يف ســياق امليزاني

هجيـة واضـحة السـتعادة التكـاليف      ال ملنكيانـات املنبثقة عـن االسـتعراض املـشترك عـن تأييـد ال         
  مــن تقريــر االســتعراض املــشترك بــني٢٨وقــد أشــري يف الفقــرة . ملعــدل الســتعادة التكــاليف أو

ــامج ــائي   برن ــم املتحــدة اإلمن ــموصــندوق  األم ــة   املتحــدة األم ــسكان ومنظم ــملل  املتحــدة األم
مـا إذا كانـت     ) أ(للطفولة، إىل لزوم إجراء مزيد من التحليالت واملـشاورات مـن أجـل حتديـد                

ــالغ      ــها املعــدل املنــسق احلــايل الب ــشتق من ــة، الــيت ُي ــة املنــسقة احلالي ــزال ٧املنهجي ــة، ال ت  يف املائ
وما إذا كان املاحنون الرئيسيون يتحملـون حاليـا حـصة ال مـربر هلـا مـن                  ) ب(جية مناسبة؛   منه

  . قابالً للتنسيقكيانوما إذا كان معدل استرداد التكاليف لكل ) ج(التكاليف التنظيمية؛ 
 الكيانـات  تتجـه ويف اخلتام، واستنادا إىل النتائج اليت توصل إليها االستعراض املشترك،             - ١٤
ــه  إىل ال ــد مــن التوجي ــة     ،تمــاس مزي ــد املعــدالت النهائي ــشأن حتدي ــذي، ب  كــل مــن جملــسه التنفي

  .٢٠١٧ حىت ٢٠١٤السترداد التكاليف اليت سيجري اعتمادها للفترة املمتدة من 
للمـرأة عواقـب كـبرية       املتحدة   األممومن املمكن أن تكون العواقب احملتملة على هيئة           - ١٥

وعـالوة علـى ذلـك ال بـد مـن مالحظـة             . ايل السترداد التكلفـة   وأن ينجم عنها تغيري املعدل احل     
أن اجلــزء املتعلــق بأنــشطة الفعاليــة اإلمنائيــة، الــذي كــان ميــول مــن قبــل مــن امليزانيــة املؤســسية، 

ــه   ــربامج  مباشــرة ســيلزم متويل ــشاريع وال ــذا اجلــزء  .مــن خــالل امل ــل ه ــون دوالر، ٤٠ وميث  ملي
وبالنــسبة ملعــدل . ٢٠١٣-٢٠١٢انيــة املؤســسية للفتــرة  يف املائــة مــن امليز٢٨,٣يعــادل  مــا أو

 للهيئـة استرداد التكلفة احلايل، وافق اجمللس التنفيذي على ميزانية إمجالية ومسح يف الوقـت ذاتـه                
ــة       ــة مــن اســترداد التكــاليف تفــوق املبلــغ التقــديري لــدعم امليزاني أن تــستخدم أي مــوارد متأتي

يتعلـق مبيزانيـة فتـرة الـسنتني         يف مـا     بـاع هنـج حـصيف     املؤسسية، على أن يكون مفهوما لزوم اتّ      
٢٠١٣-٢٠١٢.  
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للمـرأة يتـوزع اآلن      املتحـدة    األمموفضال عن ذلك، ال بد من مالحظة أن متويل هيئة             - ١٦
بالتساوي تقريبا بني امليزانية العادية واملوارد األخرى، رغم أنـه مـن الواضـح أن هنـاك إمكانيـة                   

  .اه املنظمة إىل النضوجألن تتغري هذه النسبة مع اجت
للمــرأة  املتحـدة  األمــمكـذلك، وعلـى خــالف الكيانـات األخــرى، جيـري متويــل هيئـة        - ١٧

أيضا بأنصبة مقررة من خالل امليزانية العادية، وهو ما ميثل مبلغا سنويا تصل قيمتـه علـى وجـه           
 تـشملها امليزانيـة   إذا كانت املهام الـيت    يف ما     دوالر، ومثة حاجة للبتّ    اليني م ٧,٢التقريب إىل   

  .العادية ينبغي اعتبارها جزءا متمماً ملنهجية استرداد التكلفة
  

  هنج منسق السترداد التكلفةإىل لهيئة يف االنتقال لاخلطوات املقبلة   -سادسا  
للمـرأة نفـسها يف وضـع يتـيح هلـا طـرح              املتحـدة    األمـم يف هذا املنعطف، ال جتـد هيئـة           - ١٨

ائمة أو معـدل متـوائم السـترداد التكلفـة، علـى حنـو مـا طلـب اجمللـس          اقتراح بشأن منهجية متو   
، وذلــك يف ضــوء الوضــعية احلاليــة للنــهج املنــسق الســترداد       ٢٠١١/٥التنفيــذي يف مقــرره  

ــه يف   ــامجالتكــاليف املعمــول ب للــسكان  املتحــدة األمــموصــندوق  األمــم املتحــدة اإلمنــائي  برن
  .للطفولة املتحدة األممومنظمة 

 املنخرطـة يف وضـع هنـج منـسق السـترداد التكـاليف،            ألخرىتوازي مع الكيانات ا   وبال  - ١٩
للمرأة استخدام املعدل احلايل السترداد التكاليف وتطبيـق املنـاهج           املتحدة   األممستواصل هيئة   

ديــد اجلنــهج الالراهنــة حــىت هنايــة فتــرة الــسنتني احلاليــة، واضــعة نــصب عينيهــا هــدف اعتمــاد   
  .، رهنا مبوافقة اجمللس التنفيذي٢٠١٥-٢٠١٤ة للفترة للميزانية املتكامل

للمــرأة العمــل مــع هــذه الكيانــات  املتحــدة األمــمويف األجــل القــصري، ستواصــل هيئــة   - ٢٠
مـن جمالـسها التنفيذيـة، وسـتتوىل إجـراء التحليـل الـالزم لتقـدمي                إضـافية    تلقّيها توجيهـات     لدى

ج اجلديـد والـتمكن مـن تنفيـذه يف فتـرة الـسنتني              التفصيالت الضرورية لتأمني املوافقة على النه     
تطـرأ  االقتـراح املقـدم     يف  وسوف ُتطلع اهليئة جملسها التنفيذي على أي تغيريات رئيسية          . املقبلة

  .للكيانات الثالثةنتيجة لإلجراءات اليت تتخذها اجملالس التنفيذية 
 يف ةكيانـــات الثالثـــوبـــالنظر إىل التوقعـــات احلاليـــة بـــشأن التقـــدم الـــذي ســـتحرزه ال   - ٢١

 املتحــدة األمــماســتكمال حتليالهتــا والــدعم الــذي ســتتلقاه مــن جمالــسها التنفيذيــة، تعتــزم هيئــة  
، جمموعـة مبـادئ   ٢٠١٣للمرأة أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورهتـا العاديـة األوىل يف عـام               

ملتأتيـة مـن اسـترداد      واستخدام اإليرادات ا  لالسترشاد هبا يف حتصيل     ومعايري وإجراءات مقترحة    
  .ة الثالثكياناتالتكلفة، تكون متوائمة مع النهج الذي تأخذ به ال
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  االستنتاجات  -سابعا   
ارتكازا إىل املناقشة الواردة أعاله، تقترح هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن يقـوم اجمللـس                    - ٢٢

  :التنفيذي مبا يلي
ني حاليا يف هيئة األمـم      تاملنطبقومنهاجية استرداد التكاليف    سياسة  يالحظ أن     )أ(  

 ومنهاجيـة منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج األمـم            ياسـة تـسقان مـع س    تاملتحدة للمرأة   
  ؛سكاناملتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة لل

املديرة التنفيذيـة أن مجيـع مـصادر        /يؤكد مطلبه بأن تضمن وكيلة األمني العام        )ب(  
 العـادل مـن التكـاليف التنظيميـة، وأنـه جيـري جتنـب دعـم املـوارد مـن                     التمويل تتحمـل نـصيبها    

  التربعات غري األساسية مبوارد من التربعات األساسية؛
ــل      ُيطلــب إىل   )ج(   ــق العام ــا إىل الفري ــضمام رمسي ــرأة االن ــم املتحــدة للم ــة األم هيئ

  التكاليف؛املشترك بني الوكاالت هبدف الوصول إىل وضع إطار ومنهجية منسقني السترداد 
املـديرة التنفيذيـة أن تقـدم إىل اجمللـس يف دورتـه           /يطلب إىل وكيلة األمني العام      )د(  

السترشــاد هبــا يف ، مبــادئ ومعــايري وإجــراءات لأن، مقترحــات بــش٢٠١٣العاديــة األوىل لعــام 
 بالتنـسيق مـع    ُتعـد عملية إدارة اإليرادات املتأتية من استرداد التكاليف، يف ورقة عمل مشتركة            

  ؛ةالكيانات الثالث
 بــشرح للترتيبــات االنتقاليــة الالزمــة إذا لــزم األمــريطلــب إرفــاق املقترحــات،   )هـ(  
  .٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة ةإدماج النهج املنسق اجلديد يف مقترحات امليزانية املتكامللضمان 
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  املرفق األول
  سترداد التكاليفالملنسق اعدل املحساب     

ستخدم يف وضع املعدل املنـسق احلـايل السـترداد التكـاليف            حتسب النهج التحليلي امل   أُ  
  :على النحو التايل

  .جمموع املبالغ الالزمة للميزانية املؤسسية  - ١  
  .مطروحا منه جمموع التكاليف الثابتة غري املباشرة  - ٢  
 يـساوي التكـاليف املـتغرية غـري املباشـرة الـيت جيـري               ٢املبلغ الناتج يف اخلطوة       - ٣  
  .ااسترداده
 وتقسيمه تناسبيا، حسب مستويات املـوارد       ٣أخذ املبلغ احملسوب يف اخلطوة        - ٤  

  .املوارد غري األساسية املخططةواألساسية 
 الـذي سيـسترد مـن املـوارد غـري األساسـية             ٤أخذ املبلغ احملـسوب يف اخلطـوة          - ٥  

  .وحسابه كنسبة مئوية من املوارد الربناجمية غري األساسية املخططة
 يساوي املعدل املطلوب السترداد التكـاليف غـري    ٥املبلغ احملسوب يف اخلطوة       - ٦  
  .األساسية
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  املرفق الثاين
  

تفــصيالت اإلطــار املفــاهيمي املنــسق املقتــرح لتعريــف وإســناد التكــاليف      
  التنظيمية

-DP-FPA/2012/1يلـــــــي مـــــــن الوثيقـــــــة    يف مـــــــا اقتبـــــــست املـــــــادة الـــــــواردة    

E/ICEF/2012/AB/L.6) .٢٤ إىل ٢٠ والفقرات ١ل الشك.(  
  

  اإلطار املفاهيمي املنسق املقترح لتعريف وإسناد التكاليف التنظيمية    
 

 

 

 األنـشطة ، مثـل    غـري قابـل للمقارنـة     تتـسم بطـابع     الـيت   تكـاليف   ما يرتبط هبـا مـن       باستثناء األنشطة و   *ملحوظة   
 األمـم   يمتطـوع برنـامج   (ة واألنـشطة ذات األغـراض اخلاصـة         األمم املتحـد  التنمية اليت تضطلع هبا     تنسيق  باملتعلقة  

  ).املتحدة وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية
    

األساسية

غري   فعالية التنمية
 األساسية

  التنظيم

األغراض اخلاصة

  الربامج

*جمموع التكاليف

  األساسية

  استرداد التكاليف
  غري األساسية
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  : أعاله اآلثار التاليةوضَّحتترتب على اإلطار املفاهيمي املنسق املقترح امل  
، واألنـشطة   ة الثالثـ  كيانـات من حيث املبـدأ، متـول مجيـع أنـشطة التنظـيم يف ال               )أ(  

األغــراض اخلاصــة املقارنــة مثــل امليزانيــات الرأمساليــة، مبــستوى مــن التناســب عــن طريــق    ذات 
وجيري متويل هـذه األنـشطة مبـستوى تناسـيب يتـوزع بـني املـوارد األساسـية                 . استرداد التكاليف 

  واملوارد غري األساسية؛
لع نظرا للطابع الفريد املستمر الذي تتسم به أنشطة تنـسيق التنميـة الـيت تـضط                 )ب(  

برنامج متطوعي األمم املتحـدة وصـندوق   (هبا األمم املتحدة، واألنشطة ذات األغراض اخلاصة   
. ة الثالثـ يانـات ، لن يكون ممكنا إجراء مقارنة كاملة بني الك     )األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   

  يفة علـى حـد  يـان بناء على ذلك يقترح استبعادها من اإلطار املفاهيمي ومعاجلتـها يف كـل ك           و
  قدمها؛يسياق اقتراحات امليزانية املتكاملة اليت س

ســيلزم مــن حيــث املبــدأ، متويــل أنــشطة الفعاليــة اإلمنائيــة ومــا يــرتبط هبــا مــن     )ج(  
وسـيتطلب ذلـك فتـرة انتقاليـة     . تكاليف مـن املـوارد األساسـية واملـوارد غـري األساسـية مباشـرة            

  . مالئمةإلتاحة إمكانية وضع وتنفيذ آليات متويل
يتعلــق باســترداد  يف مــا جيابيــةعكــس هــذا اإلطــار املفــاهيمي عــددا مــن العناصــر اإل  وي  

إال أنــه يرتــب آثــارا كــبرية تتعلــق ). التنــسيق والبــساطة والــشفافية وزيــادة التناســب(التكــاليف 
وبنـاء علـى   . بالتغيري التنظيمي واجلوانب املالية، تلزم دراستها مجيعها بدقة والتخطيط هلا مقدما       

  .غي النظر يف التنفيذ املرن لإلطار املفاهيمي اجلديد على مدى فترة انتقالية ينب،ذلك
ويف ضــوء مــا ورد أعــاله، يقتــرح حــساب املعــدل املنــسق الســترداد التكــاليف علــى       
  : التايل النحو

  نة؛قاَرُمـحساب جمموع تكاليف التنظيم وتكاليف األغراض اخلاصة ال  )أ(  
وتقــسيمه تناســبيا حــسب مـــستويات    ) أ(وة أخــذ املبلــغ احملــسوب يف اخلطــ      )ب(  

  جمموع النفقات األساسية والنفقات غري األساسية املخططة؛ 
الذي سيسترد من املوارد غـري األساسـية        ) ب(أخذ املبلغ احملسوب يف اخلطوة        )ج(  

  وحسابه كنسبة مئوية من جمموع النفقات اإلمنائية غري األساسية املخططة؛
يــساوي املعــدل االمســي الســترداد التكــاليف يف ) ج(طــوة املبلــغ النــاتج يف اخل  )د(  

  .املوارد غري األساسية
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كعنـصر يف   حـساب املعـدل املنـسق السـترداد التكـاليف املقتـرح             أيـضا إدخـال     وينبغي    
مستوى مضمون من املوارد األساسية يتاح لكل منظمة مـن أجـل كفالـة متويـل املهـام                  حساب  

ــة احلامســة والــش   املة لعــدة قطاعــات الــيت تــشكل أســاس ســالمة منــاذج    واألنــشطة ذات األمهي
  .أعماهلا ووالياهتا

املنـسقة   املفاهيمي املنسق ومنهجيـة حـساب اسـترداد التكـاليف            ف يكون لإلطار  وسو  
 على مدى إمكانية تنسيق معدالت اسـترداد التكـاليف وحتقيـق إسـناد تناسـيب منـسق                  تأثري مهم 

  .األساسية  واملوارد غريللتكاليف التنظيمية بني املوارد األساسية
  
  
  


