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 اإلطار المالى

 عرض عام لزيادة التكاليف

 المنهجية

ابقة        2007-2006تتبع منهجية حساب زيادة التكاليف في            .123 ة الس ذي   األسلوب الذي اتبع في الفترات المالي ، وال
ؤتمر           ة والمجلس والم ه في القسم الخاص             .  وافقت عليه آل من لجنة المالي ا أشير إلي دير المخاطر   وآم ، يظل من    بتق

ة والمستخدمة                        ة للغاي رغم من نظم المعلومات المتقدم العسير بوجه خاص التنبؤ بالزيادة في تكاليف الموظفين على ال
ديثها في              .  التجاهاتفي تحليل التكاليف الحالية والقياس الكمي ل       اليف وتح ادة التك يح حساب زي وسيجري مزيد من تنق

 .برنامج العمل والميزانية الكامل

ل               .124 امج العم وجز برن ي م اليف ف ادة التك ديرات زي إن تق ابقة، ف ة الس رات المالي ي الفت ادة ف رت الع ا ج وآم
ي      ة الت اليف الفعلي ديالت التك ى تع تنادًا إل ة توضع اس ة     والميزاني ة الجاري رة المالي ن الفت ى م نة األول ي الس دثت ف ح

 .التضخم وفترة السنتينوتقسم التعديالت المالية الناشئة إلى حساب .  وإسقاطات التكاليف خالل ُأفق التخطيط

تتحقق خالل                                .125 ي س ي حدثت أو الت ة الت رة المالي اليف للفت ادة التك أثير زي ويتضمن حساب فترة السنتين آامل ت
رة           الف نتين          . 2007-2006 شهرًا في      24ترة المالية الجارية، ولكنها ستحمَّل لكامل فت رة الس إن فت ذا النحو، ف ى ه وعل

ة             ذ ميزاني ل تنفي ي جرت بالفعل قب واالنعكاسات  .  2007-2006تعكس بصورة موضوعية التأثير المالي لألحداث الت
 .ينات أو تخطيط لمدى بعيدالمالية هي، في األساس، مسألة وقائع ورياضيات وليست تخم

رة   2007-2006ويمثل التضخم تأثير التكاليف في       .126  لتلك التعديالت التي يتوقع أن تتم في نقاط مختلفة في الفت
ة ة القادم وجز افتراضات التخطيط.  المالي اه م ي أدن تخدم .  ويل فافية، تس ة الحصيفة والش ة ضمان اإلدارة المالي وبغي

زة                       توقعات مستقلة يمك    ات المنشورة لألجه ة اإليكونوميست والبيان ا مستمدة من وحدة المعلومات لمجل ن التحقق منه
 .المرجعية، مثل لجنة الخدمة المدنية الدولية

 تحليل زيادة التكاليف

 45.7يقدم هذا القسم عرضًا عامًا لما يلزم من زيادات التكاليف للحفاظ على القوة الشرائية، والتي تقدر بنحو               .127
ة   رة المالي ي للفت ون دوالر أمريك ي الصفري  2007-2006ملي و الحقيق اس النم ى أس ادة  .   عل دل زي ذا مع ادل ه ويع

ادة      ( في المائة لبرنامج العمل      5.4التكاليف للسنتين بمقدار     ادل زي نوياً      3.6ما يع ة س ة من    6.1، أو   ) في المائ  في المائ
 18.). سنويًا في المائة4ما يعادل (مجموع صافي الميزانية 

ة،                            .128 ذه المرحل اليف، في ه ادة التك إن إسقاطات زي ابقة، ف واتفاقًا مع وثائق موجز برنامج العمل والميزانية الس
رة              2007-2006تفترض للفترة    د للفت ة الحالي المعتم امج العمل والميزاني ي ُطبقت في برن ة المدخالت الت  نفس توليف

ال    67أي   (2004-2005 اليف بخالف الموظفين          33يف الموظفين و      في المائة لتك ة للتك ومن الممكن أن     ).   في المائ
رة        اليف                   2007-2006تتغير تقديرات زيادة التكاليف للفت ادة التك ق زي ة جراء تطبي امج العمل والميزاني  في آامل برن

ين ا         .  على توليفة المدخالت المقترحة في فترة السنتين       رات ب إن التغيي ال، ف امج    وعلى سبيل المث ة وبرن ة الحالي لميزاني
ديالت في           2007-2006العمل والميزانية للفترة     ى التع ل، أو حت امج العم  فيما يتعلق بنسبة الموظفين في مجموع برن

 .توزيع الوظائف في جميع المواقع، ستبدل من حسابات زيادة التكاليف

                                                      
 في المائة على برنامج 6.1يستخلص التخفيض الحقيقي العام في الموارد على أساس النمو اإلسمي الصفري بتطبيق زيادة تكاليف الفترة المالية قدرها    18

وينتج عن هذا تخفيض حقيقي في الموارد .  مليون دوالر أمريكي 749.1العمل المخفض، والتي تلزم للبقاء على مستوى مجموع صافي الميزانية وقدره 
 . مليون دوالر أمريكي43يقارب 
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   )بآالف الدوالرات (موجز زيادة التكاليف: 3الجدول 
  نامجرقم األساس لبر  

  العمل  والميزانية

 2005-2004 

نتين ترة الس خم ف اليف التض ادة التك وع زي   مجم

2007-2006للفترة   

و  ة النم   ميزاني

فرى  ى الص  الحقيق

ترة  للف

 2007-2006 

اليف    ادة التك د زي بع

المرتبات، االشتراآات : خدمات الموظفين
 في صندوق المعاشات التقاعدية والبدالت

539,7  17,6  18,1  35,7  575,4  

  12,4  2,3  0,0  2,3  10,1 التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة
  18,3  1,8  0,0  1,8  16,5 مستحقات أخرى لبعد نهاية الخدمة

  606,1  39,9  18,1  21,7  566,2 مجموع خدمات الموظفين
  280,7  5,8  5,8  0,0  274,8 مجموع السلع والخدمات

  886,7  45,7  24,0  21,7  841,0 برنامج العمل
)91,9( ناقصا االيرادات  - - - )91,9(  
  794,8        749,1 صافى الميزانية 

 

اليف                       .129 وان التك ا بحسب عن وترد أدناه التفسيرات لمعظم زيادات التكاليف الهامة واإلفتراضات التي تقوم عليه
 .الرئيسي

  خدمات العاملين

دمات ا      .130 ألف خ ندوق       تت ي ص تراآات ف ات واالش ك المرتب ي ذل ا ف وظفين، بم اليف الم ع تك ن جمي املين م لع
د          ا بع ا م الموظفين ومزاي ة ب المرتبات التقاعدية، وبدالت اإلعالة، والضمان االجتماعي وغيرها من المستحقات المتعلق

ة                   ة الخدمات العام ة وفئ ة الفني ة لكل من موظفي الفئ ادات في ت     19.نهاية الخدم ك           والزي املين هي تل اليف خدمات الع ك
ه                   ة ووافقت علي المستمدة، بوجه خالص، من النظام الموحد لألمم المتحدة حسبما استعرضته لجنة الخدمة المدنية الدولي

 . الجمعية العامة لألمم المتحدة

رة ا           7وتشير التقديرات إلى زيادة في خدمات العاملين بمقدار              .131 ة مع الفت ة مقارن ا       في المائ ابقة، وبم ة الس لمالي
درها    2007-2006 مليون دوالر أمريكي من رقم زيادات التكاليف الشاملة للفترة           39.9يعادل   ون دوالر    45.7 وق  ملي

أ في                   ).   في المائة  87(أمريكي   ي تنش أثير األحداث الت ام األول ت دورها، في المق التعديالت الهامة في التكاليف هي، ب
 .المضمنة تحت حسابات فترة السنتينالفترة المالية الجارية، و

دار       .132 نتين بمق رة الس ادل فت تأثر ع ع  21.7وتس ي ترج اليف، والت ى التك ة ف ادة االجمالي ن الزي ون دوالر م  ملي
ة                    ة الجاري رة المالي ا     20بصورة رئيسية إلى التقليل في الميزانية لمعدالت تكاليف الوحدة للموظفين في الفت  والناشئة عم

 :يلي
ة      5.2دة في االلتزامات المتعلقة بالموظفين بنحو       الزيا • ر في المنهجي  مليون دوالر أمريكي مردها إلى التغيي

ع       (31/12/2003في التقييم االآتواري في      م             4.2وآان من المتوق غ ول ذا المبل ون دوالر أمريكي من ه  ملي
 ؛)2005-2004ُيدرج في ميزانية 

أمين الطبي األساسية والتي ُأدرجت في الميزانية على أساس         الزيادة في نصيب المنظمة من أقساط خطة الت        •
 ؛2005 والتوقعات بزيادة مماثلة في 2004 في المائة في 20 في المائة سنويا، مقابل زيادة فعلية تقارب 12

 الزيادة في منحة التعليم ومستحقات السفر؛ •
 .اتب الميدانيةتأثير تخفيض قيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت المحلية في المك •

ى       18.1وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع حدوث زيادة اجمالية فى التكاليف قدرها                 .133 تنادًا إل  مليون دوالر، اس
 :تقديرات شتى مكونات التكاليف، بما في ذلك

ور        • ط األج اري لمتوس رقم اإلش إن ال ي، ف ر الرئيس ي المق ة ف دمات العام ة الخ وظفي فئ ور م بة ألج بالنس
ام              اإل ا لع ة    2.4 (2006سمية لوحدة المعلومات في مجلة اإليكونوميست، في إيطالي ام   )  في المائ  2007ولع
 ؛) في المائة2.3(

                                                      
 عن تحليل تكاليف أجور ومزايا الموظفين وصفًا تفصيليًا لمختلف المزايا والبدالت الممنوحة للموظفين الدوليين FC 108/11(b) تتضمن الوثيقة   19

 .وللموظفين المعينين محليًا

 FC 109/3 من الوثيقة 13-12تان الفقر   20
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ا                   • تهلكين في إيطالي وبالنسبة لمرتبات الفئة الفنية في المقر الرئيسي، فإن الرقم اإلشاري لتضخم أسعار المس
ى مسح        2مائة معدلة بالزيادة إلى      في ال  1.8 (2007ولعام  )  في المائة  1.9 (2006لعام   النظر إل ة ب  في المائ

 ؛)2005تكاليف المعيشة فيما بين مقار العمل المختلفة في أواخر عام 
ة        • ي اآلون اط ف عار الصرف واألنم ات أس ارية للتضخم، وتوقع ام اإلش ل األرق رى مث ل أخ ط عوام متوس

 .قع أخرىاألخيرة للزيادات، حسبما ُطبقت على تكاليف الموظفين في موا

وفيما يتعلق باألجور الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية، ُيطبق معدٌل أقل بعض الشئ من الرقم اإلشاري               .134
ة   2 في المائة و 3، على أساس 2007-2006لمتوسط األجور اإلسمية في الواليات المتحدة األمريكية لعامي       في المائ

درها      ويراعي هذا التعديل زيا   .  على التوالي  املة ق بتمبر        4.42دة ش ة في س ول   / في المائ  في جدول األجور       2004أيل
 .الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية للفئة الفنية والفئات العليا

اليف في                          .135 ادًا في التك أمين الطبي األساسية تصاعدًا ح ام         200421وقد شهدت خطة الت ع نفس الشئ لع  ويتوق
درها         بيد أنه ُيفترض بعض     . 2005 د              11التباطؤ في الفترة المالية القادمة بزيادة ق نة، نظرًا ألن العق ة لكل س  في المائ

ام        ينتهي في ع ة س دابير           2006الخاص بالخطة الطبي اد الت ة طرح العطاءات، إيج ع، من خالل عملي ا من المتوق ، آم
 .الحتواء التكاليف

ة،        ومن المفترض لتمويل مستحقات الموظفين بعد نهاية          .136 ة الخدم د نهاي ة بع ة الطبي ك التغطي  الخدمة بما في ذل
 .31/12/2003أن يبقى على ذات المستوى الذي حدده التقييم االآتواري في 

 السلع والخدمات

دات                       .137 ات، المع ة، األثاث يشمل هذا العنوان تكاليف الموارد البشرية األخرى، السفر، مصروفات التشغيل العام
 .والمرآبات

وارد البشرية بخالف الموظفين في                .138 ألف من الم وتشير التقديرات إلى أن الموارد البشرية األخرى، والتي تت
دار      ا بمق د عموم ود، أن تزي اريين وعق راء استش ة، وخب ة مؤقت كل معاون ة   2.4ش ة نتيج رة المالي ي الفت ة ف ي المائ  ف

خم ديرات الزي     .  التض رجح لتق ط الم ى المتوس اب إل تند الحس ى      ويس ق عل ا المطب ي إيطالي مي ف ر اإلس ي األج ادة ف
ادة            ديرات زي ق بالسلع والخدمات، وتق ا يتعل تهلكين فيم المصروفات في المقر الرئيسي، والرقم اإلشاري ألسعار المس

 .أقل للمصروفات الميدانية

ى المستوى ال  0.9وزيدت تكاليف السفر بمقدار       .139 ادة في رسوم      في المائة للفترة المالية بالنظر إل نخفض للزي م
ورات        اءة  السفر وبدل المعيشة اليومي، بافتراض تطبيق تدابير احتواء التكاليف المذآورة تحت وف ادة الكف تند  .  زي وتس

تهلكين       1الزيادة التضخمية وقدرها   رقم اإلشاري لتضخم أسعار المس ى ال  في المائة في مصروفات التشغيل العامة، إل
وفي إطار   .  لمصروفات في المقر الرئيسي، ومعدالت تضخم أقل لما تبقى من المصروفات       في إيطاليا المطبق على ا    

د                ة والتي ُتع تتم في نطاق شروط العطاءات الدولي ات، افُترض أن معظم المصروفات س األثاثات والمعدات والمرآب
 .معدالت التضخم للدوالر األمريكي هي األنسب

  التغطية الطبية بعد نهاية الخدمةاهتالك االلتزامات المستحقة المتعلقة ب

وافقت األجهزة الرياسية على معالجة المنظمة إللتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمة            .140
ابات من             . 1998السابقة للموظفين في     رة اهتالك      1/1/1998وانطوى هذا على مستحقات سنوية في الحس  وخالل فت

 . إضافة إلى ذلك، فإنه يحسب تكاليف الخدمة الحالية للموظفين وتمويلها من الميزانية العادية.  مًامدتها ثالثين عا

ة                   2003ووافق المؤتمر، في دورته في            .141 ل اهتالك التزامات التغطي دء في تموي ى اشتراآات إضافية للب ، عل
ة، والتي     خيارات عديFC 109/17وتقترح الوثيقة .  الطبية بعد نهاية الخدمة ة الخدم دة لتمويل التغطية الطبية بعد نهاي

 .ال تشكل جزءًا من برنامج العمل الحالي، أو المقترح، للمنظمة

 عامل انقضاء الوقت

وفمبر                       .142 ة فى ن د المائ ابعة بع ه الس انى   / اتبعت المنهجية التي أقرها المجلس، في دورت ا  1994تشرين الث ، فيم
امج          ).  عامل انقضاء الوقت  ( الموظفين بالنسبة لدوران الموظفين      يتعلق بالتخفيض في تكاليف    ا هو الحال مع برن وآم

                                                      
ترتبط هذه الزيادة بصورة مباشرة بالمزايا التي تدفع من الخطة في آل عام، جنبا إلى جنب مع اإلسقاطات في تضخم التكاليف الطبية للسنة القادمة وواقع    21

 .2002 آانت أعلى بكثير عن مثيلتها في 2003أن المتطلبات في 
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ة        رة المالي دره          2005-2004العمل والميزانية للفت ة ق ق تخفيض شامل في الميزاني ة و   2.52، ُطب  في  1.63 في المائ
والي، للتوصل إل                  ى الت ة عل رة         المائة، على تكاليف الفئة الفنية وفئة الخدمات العام ة للفت ة البرامجي ديرات الميزاني ى تق

رة       . 2006-2007 ة الكامل للفت امج العمل والميزاني ي برن ة ف ذه النسب المئوي ين  2007-2006وستعدل ه ، لألخذ بع
 .االعتبار المهلة التمهيدية المعيارية للتقاعد ومعدالت دوران الموظفين

 التحليل المالي للصندوق العام والصناديق المتصلة به

املة                     .143 يتألف الصندوق العام والصناديق المتصلة به من ثالثة عناصر مستقلة هي التي تميز السالمة المالية الش
 :فى المنظمة

تراآات     • ن االش رادات م ع اإلي راآم جمي ة لت ائج التاريخي ذي يعكس النت ام ال و الصندوق الع م عنصر ه أه
راآم المصروفات        المقدرة على األعضاء، ومن اإليرادات المتنوعة وغي      ه ت ذي ُيقابل رادات، وال ا من اإلي ره

 لتنفيذ برنامج العمل؛
وال       25صندوق رأس المال العامل المرخص به بمستوى         • ديم أم  مليون دوالر، والغرض األولي منه هو تق

ة   ي الميزاني درة ف تراآات المق أتي االش ا ت ل المصروفات ريثم ام لتموي دمًا للصندوق الع ًا .  مق ن أيض ويمك
 جوء إلى هذا الصندوق لتمويل عمليات الطوارئ التي لم تكن متوقعة في الميزانية؛الل

د مستوى            • ه عن اطي الخاص، المرخص ب ة       5حساب االحتي ة العمل الفعلي ة من ميزاني وهو في   ( في المائ
اليف   ).  مليون دوالر37,5الوقت الحاضر   أثيرات التك والغرض األساسي منه هو حماية برنامج العمل من ت

ة في أسعار الصرف وعن اتجاهات                   ا ر مؤاتي ات غي ة والناشئة عن تقلب إلضافية غير المدرجة في الميزاني
ة ي الميزاني ر واردة ف ال العامل . تضخمية غي ى صندوق رأس الم ّدم إل ذا الحساب أيضًا أن ُيق ويستطيع ه

 .سلفًا واجبة الرد

أي من   (2003آانون األول   / ديسمبر 31المرتبطة به في    وفيما يلي موجز لتقسيم الصندوق العام والصناديق             .144
 ):آخر حسابات متوافرة تمت مراجعتها

31/12/2003مرآز أصول الصندوق العام والصناديق المرتبطة به فى : 4الجدول  
دوالرات   ن ال  بماليي

 )90,1( )العجز المتراآم/ (رصيد الصندوق العام
 25,2 صندوق رأس المال العامل

 23,0 تياطي الخاصحساب االح
 )41,9( 31/12/2003فى ) العجز/(مجموع أرصد االحتياطيات والصناديق

 

ر        2003آانون األول   / ديسمبر 31وهذا العجز الكبير المتراآم في الصندوق العام في              .145 در آبي  يمكن تفسيره بق
 :بما يلي
 معالجة المتأخرات في االشتراآات المقدرة على الدول األعضاء؛ •
 .عتراف بتكاليف الرعاية الطبية بعد الخدمة في حسابات المنظمةاال •

درة               .146 الغ       . وال تتضمن الحسابات المبالغ المتبقية من االشتراآات المق راآم الب ون دوالر    90,1والعجز المت  ملي
ة على األعضاء  وهذا العجز تغطيه المتأخرات المستحقة من االشتراآات المقدر 22 2003آانون األول   / ديسمبر 31في  

 . مليون دوالر في نفس التاريخ97,7والبالغة 

ة       .147 ابية الدولي ايير الحس ل المع ة تماث د الخدم ة بع ة الطبي ق بالرعاي ا يتعل ة فيم ي المنظم بية ف ة المحاس والسياس
ة   وفي الوقت نفسه فهي سياسة      . الجارية والسياسة التي تسير عليها بعض منظمات األمم المتحدة األخرى          تتميز بالحكم

ا         ها وعدد آخر من وآاالته م    . أآثر من السياسات المتبعة في الوقت الحاضر لدى األمم المتحدة نفس ثًال تعترف األم فم
ا بالفعل في                  ي تتحمله دفوعات الت المتحدة في الوقت الحاضر بمسؤولياتها عن الرعاية الطبية بعد الخدمة في حدود الم

اء خدمتهم     آل فترة مالية عند تقاعد الموظف      ألة هي موضع بحث اآلن بمساعدة من شرآة                   . ين أو انته ذه المس ولكن ه
 .اآتوارية معترف بها، للتأآد من آيفية تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال

 : على المنهج التالي1998وفي حالة المنظمة فإن األجهزة الرئاسية وافقت منذ عام      .148

                                                      
 ،) مليون دوالر41,4(لفترة واحدة التي رخص بها المؤتمر مقابل دفع متأخرات أآبر مساهم في الميزانية يشمل تأثير المصروفات    22
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ا                  تكاليف الخدمات الطبية الجاري    • ة وتتحمل به ة العادي واري، ُتخطط في الميزاني ة، آما ُيحددها التقييم االآت
 الحسابات؛

 سنة  30االلتزامات غير المسجلة عن فترات الخدمة السابقة والتي ُيحددها التقييم االآتواري ُتستهلك خالل               •
 .من الرعاية الطبية بعد الخدمة

راآم في            .149 ان / ديسمبر  31وآان العجز المت ة            2003ون األول   آ د الخدم ة بع ة الطبي اء إهالك الرعاي  يشمل أعب
ي بلغت  غ 49,5الت نفس المبل راآم ب ادة العجز المت ى زي ي أدت إل ل، وهي الت ون دوالر دون تموي ي .  ملي ن ف  31ولك

ى               2003آانون األول   /ديسمبر د تصل إل م ُتسجل بع ي ل ة الت د الخدم ة بع ون  ملي 202,9 آانت التزامات الرعاية الطبي
 .دوالر

، 2003آانون األول   / ديسمبر 31وإذا آانت اإليضاحات السابقة تبرر العجز المتراآم في الصندوق العام في                 .150
 وسيستمر في الزيادة ما لم ُتتخذ       2005-2004فالعجز المتراآم سوف يزيد في فترة       . فإن الصعوبة هي صعوبة حقيقية    

ة                     فمثًال سيستمر إهالك االل   . إجراءات أخرى  رات المالي ة في الفت د الخدم ة بع ة الطبي ر المسجلة عن الرعاي تزامات غي
 .الجارية والمقبلة، وفقًا للقرارات سالفة الذآر التي صدرت عن األجهزة الرئاسية

غ               .151 رة             14,1وقد وافق المؤتمر العام على تمويل إضافي بمبل ة في فت ذه الرعاي ون دوالر له  2005-2004 ملي
ام               2003وذلك عام    ك في ع د ذل د أن            2004 وُقّدمت معلومات للجنة المالية والمجلس بع واري يفي ر اآت أن آخر تقري  ب

ة       ك الرعاي ات تل ة التزام رة لتغطي ة آبي ه بدرج ب زيادت اري يج ل الج ذه    . التموي ل ه ة تموي ارات معالج تقدم خي وس
 23..االلتزامات في وثيقة مستقلة إلى األجهزة الرئاسية

 عن أن التأخيرات  في تلقي االشتراآات المقدرة ستسيء إلى الوضع    24قدم لألجهزة الرئاسية معلومات   آما ستُ      .152
اطي الخاص                         ال العامل وحساب االحتي ه من صندوق رأس الم وال إلي ديم أم ا يتطلب تق النقدي في الصندوق العام مم

ا     . بصورة أآثر تكرارًا وبصفة مستمرة     ًا ع رة      2005م وسيستدعي األمر اقتراضًا خارجي م تصل اشتراآات آبي ا ل ، م
 .2004من البلدان األعضاء في وقت مبكر عما حدث عام 

ى          .153 ام، أو عل ولهذا يجب على المنظمة أن تبحث عن الحلول لقلب اتجاه زيادة العجز المتراآم في الصندوق الع
ية، وهو         وهناك حل جزئي ممكن، والتوجي    . األقل تثبيته، وتحسين حالة التدفق النقدي      ه هنا مطلوب من األجهزة الرئاس

 .آيفية معالجة اإليرادات المتنوعة عند التوصل إلى تقدير االشتراآات في ميزانية السنتين

ادة      .154 ة4-7فبموجب الم ة المالي ن الالئح در  م ة7.4يجب أن تق رة مالي ل فت ة لك رادات المتنوع ي . اإلي ا يل وفيم
ثالث                      جدول ُيلخص التقديرات التي ُوضع     ة ال رات المالي ا في الفت الغ الخاصة به ة والمب امج عمل والميزاني ت لكل برن

 :السابقة
  )بآالف الدوالرات(االيرادات المتنوعة : 5الجدول 

ف  2001-2000 الوص  2002-2003  2004-2005  

 100 100 196 تأجير مرافق المؤتمر ومرافق المكاتب
 4.500 4.500 4.000 عائدات االستثمارات

 )600( )600( )1.200( صًا حسومات مستحقة الدفعناق
 5.000 2.500 3.700 انقضاء االلتزامات المستحقة
 100 100 100 أعضاء منتسبة/اشتراآات من أعضاء ُجدد

 95 95 100 نثرية
 9.195 6.695 6.896 مجموع اإليرادات المنوعة المقدرة

 

ادة      .155 ترا ) أ(2-5وبموجب الم دير اش دل تق ة    ُيع رة مالي ل فت ن آ بة ع اء المنتس اء واألعض دول األعض آات ال
ى        . بمراعاة اإليرادات المتنوعة للفترة المالية التي ُتحدد لها االشتراآات         وعلى ذلك فعند حساب االشتراآات المقدرة عل

 .يزانيةاألعضاء فإن قرار ربط اعتمادات الميزانية يخصم اإليرادات المتنوعة المقدرة في برنامج العمل والم

ذا الشكل                   .156 رادات المتنوعة به ررات معالجة اإلي ادة     . ومن المناسب التذآير بمب  من الالئحة     4-7فبموجب الم
المالية إذا زادت اإليرادات المتنوعة الفعلية عن هذا التقدير أو نقصت فإن هذه الزيادة أو العجز تصبح جزءًا ال يتجزأ                      

ادة        .  الفترة المالية  من الفائض أو العجز اإلجمالي لهذه      إن الم ة تنص     ) ب(1-6وباإلضافة إلى ذلك، ف من الالئحة المالي

                                                      
 FC 109/17الوثيقة    23

 FC 109/4الوثيقة    24
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إن   . أيضًا على أن  أي فائض نقدي في االعتماد العام يتبقى عند نهاية أي فترة يوزع بين الدول األعضاء      ك، ف وعلى ذل
اد        ي االعتم ر ف ائض المنتظ ع الف ى توق دف إل ة ته رادات المتنوع دير اإلي ة تق ة   طريق رة مالي ة أي فت ي نهاي ام ف . الع

ى  ي القضاء عل د ف تراآات يفي رادات المتنوعة من االش إن خصم اإلي امًال، ف ذًا آ امج العمل تنفي ذ برن افتراض تنفي وب
 .ضرورة رفع االشتراآات بالنسبة التي سيجب توزيعها على أي حال بين األعضاء بعد دورة التنفيذ

رادات            والواقع أن األجهزة الرئاس        .157 ية اعترفت بالفعل بالخطر الذي ينطوي عليه هذا األسلوب إذا لم تتحقق اإلي
ل امج العم ليم برن ى تس لبي عل أثير س ون النتيجة هي ت ًا، وتك ان متوقع ذي آ در ال ذا السبب . المتنوعة بالق طلب "وله

د مستوى د                د تحدي دان       المجلس من المدير العام وضع تقديرات متحفظة لإليرادات المتنوعة عن ع االشتراآات من البل ف
 25."األعضاء

ام                     .158 اد الع د في االعتم وافر   . والحقيقة اآلن هي أن المنظمة لديها عجز آبير متراآم وآخذ في التزاي ذلك ال يت ول
ائض           ديها ف أساس لتخفيض االشتراآات المقدرة لتصل إلى رقم أقل من صافي االعتمادات، بزعم أن المنظمة سيكون ل

دي ي. نق افي   وف ل ص ي بتموي ة تقض ة الحكيم ية أن اإلدارة المالي زة الرئاس رى األجه د ت روف ق ذه الظ وء ه  ض
 .المخصصات تمويًال آامًال

رة                           .159 امًال في فت ويًال آ ادات تم ـي االعتم ـل صافـ زة الرئاسية لتمويـ والخيارات التي يمكن أن تنظر فيها األجه
 : هي2006-2007
ديالت في                      ) أ(2-5وقف تطبيق المادة     • ي تتطلب إجراء تع ادة الت ة وهي الم ة بصفة مؤقت من الالئحة المالي

 االشتراآات استنادًا إلى تقديرات اإليرادات المتنوعة، لحين أن يقترب االعتماد العام من تحقيق فائض؛
ط                                • دير رمزي فق ديم تق ة تق ل، يمكن أن ُيطلب من األمان دمها المجلس من قب ي ق إلى جانب اإلرشادات الت

 .لإليرادات المتنوعة إلى حين أن تعود المنظمة إلى وضع مالي أقوى وإلى وضع أحسن في التدفق المالي

                                                      
 .278، الفقرة اCL 91/REPالوثيقة    25




