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 موجز

 

 اللتزامات املنظمة يف ماا يتعلاق باا امل املت الة      االكتواريللجنة املالية عن نتائج التقييم  تقدم هذه الوثيقة حتديثًا

 . 2015ديسمرب/كانون األول  31باملوظفني )ا امل( يف 

 ا دمة أو نتيجاة ألماراأ أو    إمتامظفني سواء عند تتناول ا امل اليت توفر استحقاقات للمو مقدمة: األول القسم

 كتوارية السنوية.الإصابات مرتباة بالعمل. كما يشرح هذا القسم الغرأ من إجراء التقييمات ا

 ديسامرب/كانون   31جملماو  التزاماات ا اامل يف     ماوجزاً  عرضااً  يتضاّمن ، االكتواريةتائج التقييم  :القسم الثاةي

 2015الرئيساية املساتخدمة يف هاذه التقييماات. وعامل عاام        فرضايات ويعرأ ال، 2013و 2014و 2015 األول

ملياون   1 390.4 مان ملياون دوالر أمريكاي    265.7القيمة الكلية لملتزامات املتعلقة با امل مببلغ قدره  اخنفضت

انون األول ديسامرب/ك  31ملياون دوالر أمريكاي يف    1 124.7إىل  2014ديسامرب/كانون األول   31 دوالر أمريكي يف

 يف هذا القسم.ترد تفاصيل األسباب املختلفة هلذا االخنفاأ و .2015

 :الذي يعرأ جمماو  االلتزاماات املساجلة وااري املساجلة، وصاايف التزاماات         الوضع املالي اجلاري القسم الثالث

امات املمولة وااري املمولاة   االلتز جممو  عن كتوارية فضًماالإىل التقييمات  كشوف امليزانية ا اصة با امل استنادًا

ااري املمولاة    ت. وقد بلغ جمماو  االلتزاماا  يعلى التوال 2013و 2014و 2015 ديسمرب/كانون األول 31للخامل يف 

مليااون دوالر  952.3مليااون دوالر أمريكااي مقاباال  709.9مااا مقااداره  2015ديساامرب/كانون األول  31للخااامل يف 

 .2014ديسمرب/كانون األول  31أمريكي يف 

 جيري مقارنة بني تكاليف مدفوعات ا دمة اجلارية السانوية للخاامل لفارتة     ،: احملاسبة والتمويلالقسم الرابع

 2016. ويبلغ جممو  مدفوعات ا دمة اجلارية لسنة 2016ديسمرب/كانون األول  31السنوات الثمث املنتهية يف 

ر أمريكاي(. ويشامل هاذا القسام أيضاًا مقرتحاات       مليون دوال 46.9 – 2015مليون دوالر أمريكي ) 36.9ما قيمته 

للتمويل الكامل  ااة التغاياة الابياة بعاد انتهااء ا دماة، وصاندوا مادفوعات نهاياة ا دماة. وي ال مبلاغ             

 2040املدفوعات السنوية السابقة المزم إلهمك التزامات التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة بالكامل حبلاول سانة   

يبلاغ   2015و 2014الر أمريكي سنويًا، يف حني أن التمويال الاذي وافاق علياه املاعمتر لعاامي       مليون دو 20.3إىل 

ملياون دوالر أمريكاي سانويا. ويبلاغ إهامك       13.25مليون دوالر أمريكي سنويا، مما يعدي إىل عجاز قادره    7.05

مل لملتزاماات حبلاول عاام    متويل صندوا مدفوعات نهاية ا دمة ا اصة با دمة السابقة السنوية والتمويل الكا

 دوالر أمريكي وهو املبلغ الذي مل يوافق على متويله على اإلطما من قبل. مليون 6.9مقدار  2025
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

  ويال  والوضع املالي اجلااري واااسابة والتم   2015يرجى من جلنة املالية اإلحاطة بنتائج التقييم االكتواري لسنة

 . 2015ديسمرب/كانون األول  31يف ما يتعلق بالتزامات املنظمة يف جمال ا امل املت لة باملوظفني يف 

 مسّودة املشورة

 إّن اللجنة:

 

  قتتتد  2015ديستتتما/كاةون األول  31أحاطتتتل المتتتا  بتتتاّن زمتتتوا االلتزامتتتات املتعلقتتتة بتتتاملوظفني يف 

مليون دوالر أمريكي قياسا  بتالتقييم   265.7قدره  اخنفاضا مليون دوالر أمريكي أي ما ميّثل  1 124.7بلغ 

فاا حساب معّدل ، وُيعزى السبب الرئيسي يف ذلك إىل ارت2014الذي ُأجري يف شهر ديسما/كاةون األول 

خلدمات الطبية وحركة معدالت صرف اليورو والتدوالر يف  اجتااات اواخنفاض املعدالت املفرتضة ال اخلصم

 ةهاية السنة.
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 مقدمة
 

حااالت األماراأ   ا دماة أو يف   إمتاام للمنظمة أربع عاامل )اا ااملا( لتقاديم مساتحقات إىل املاوظفني عناد        -1

   تلك ا امل:ل عرأ ما يلي املرتباة بالعمل. ويف اإلصابات أو
 

 ا دمات العامة يف املقر الرئيسي  تسري أحكام هذه ا اة فقمل على فئة -  عاة مدفوعات نهاية ا دمة

 ؛ُتدفع عند انتهاء ا دمة من املنظمة أو يف حال الرتقية إىل الفئة الفنيةو

 ملاوظفني عناد   ا صندوا مدفوعات نهاية ا دمة من استحقاقاتف يتأّل -  صندوا مدفوعات نهاية ا دمة

انتهاء عدمتهم، وهي تشمل حتديدًا منحاة العاودة إىل الاوطن، وسافر العاودة إىل الاوطن ونقال األمتعاة،         

  ؛املتجمعة، وتعويض إنهاء ا دمة، ومنحة الوفاة، عند االقتضاء جازاتاإلبدال رصيد واست

 هي عاة تأمني طيب للموظفني املتقاعادين وأسارهم الاذين يساتوفون      - التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة

تشافيات،  نة. وتوفر عاة التأمني الايب األساساي تساديدًا جزئياًا لابعض تكااليف املس     معايري أحقية معّي

، وتكاااليف املسااننيواألطباااء، وأطباااء األساانان، واألطباااء النفسااانيني، والعاامد الابيعااي، ودور رعايااة 

األساساي باني   ال احي  . وياتم تقاسام تكااليف التاأمني     شاتى  اساتثناءات قيود وب النظارات الابية، رهنًا

 ؛املوظف املتقاعد واملنظمة

 فئاات أعار   ذلك  يففر عاة التعويضات للموظفني )مبا تو -  عاة تعويضات املوظفني احتياطيصندوا و 

 تارتهن ت قاساتحقا ان على اتفاقات ا ادمات الشخ اية(   ون واألشخاص احلائزوا رباء االستشاري منها

 االساتحقاقات رمسياة. وتشامل    مهامحاالت اإلصابة، واملرأ أو الوفاة النامجة عن أداء  يفبقيود معينة، 

حالاة الوفااة    يف( عناد االقتضااء  من األمم املتحادة،   التقاعدياملعاش  قاتاستحقادفعات سنوية )تستكمل 

مان نفقاات   وماا يارتبمل بهاا     ياتة ونفقاات املستشاف  عقولا املابياة  النفقات التسديد كما تشمل  العجز، أو

  مباشرة.
 
بم  املاالي،  تتعامل املنظمة مع مجيع ا امل أعمه باعتبارها عامل استحقاقات حمددة. وللوفاء مبقتضيات اإل  -2

  :لألاراأ التاليةحت ل املنظمة سنويًا على تقييم جلميع عااها من شركة اكتوارية عارجية 
 

 ما يتعلق بتلك ا امل؛ حتديد إمجالي التزامات املنظمة يف )أ(

 حتديد النفقات السنوية املت لة بتمويل ا اة؛ )ب(

  زامات بالكامل؛حتديد معدالت االشرتاكات املوصى بها لتمويل االلت (د)

 .احل ول على املعلومات الضرورية للوفاء مبتالبات اإلبم  املالي (د)
 

 .3201و 4201و 5201( مجياع التقييماات االكتوارياة لألعاوام     www.aon.com) Aon Hewittوقد أجارت معسساة   

الوضاع املاالي احلاالي، وإىل    وإىل  2015ديسامرب/كانون األول   31وتشري هاذه الوثيقاة إىل نتاائج التقيايم االكتاواري يف      

 أساالوب اااساابة املتبااع بالنساابة إىل التزامااات املنظمااة ومتوياال هااذه االلتزامااات مااع تااوفري املعلومااات املقارنااة يف   

   .2013و 2014ديسمرب/كانون األول  31
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 ةتائج التقييمات االكتوارية
 

 ديسامرب/كانون األول  31زامات حبسب كل عااة يف  مقارنة مف لة جملمو  القيمة االكتوارية لملت 1ترد يف اجلدول  -3

 .2013و 2014و 2015
 

 1اجلدول 

                     )مباليني الدوالرات األمريكية(

 الزيادة/     الزيادة/      
    

(النقصان)        (النقصان)     
    

 2015   اخلطة

مباليني 

الدوالرات 

 2014   % األمريكية

مباليني 

ت الدوالرا

 2013   % األمريكية
صندوا احتياطي عاة التعويضاات  

  18.5   %2.2 0.4  18.9   %4.2- (0.8)  18.1   للموظفني

  72.2   %10.7- (7.7)  64.5   %5.7- (3.7)  60.8   صندوا مدفوعات نهاية ا دمة

  69.3   %2.7- (1.9)  67.4   %16.7- (11.2)  56.2   عاة مدفوعات نهاية ا دمة

  1,037.4   %19.5 202.2  1,239.6   %20.2- (250.0)  989.6   التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة

 إمجالي القيمة

  1,197.4   %16.1 193.0  1,390.4   %19.1- (265.7)  1,124.7   االكتوارية لاللتزامات

                      
 

ملياون دوالر   265.7الباالغ   االخنفااأ أعامه أن صاايف    1يتضح من العارأ التف ايلي الاوارد يف اجلادول      

كابريًا. كماا أن التغايريات يف الفرضايات      كاان  2014و 2015أمريكي يف القيمة االكتوارية لملتزامات يف الفرتة باني  

 والارا كانت كاآلتي:
 

 )أ(1اجلدول 

 االختالفات 2015إىل  2014مصادر التغيريات يف اخلطط من 

 الرات األمريكيةمباليني الدو  

 45.8 *التغيري املتوقع من دون الداعلني اجلدد

 (80.4) الزيادة يف معدالت ا  م

 (95.2) الدوالر األمريكي -حركة سعر صرف اليورو 

 (21.3) التغيري يف حساب تقاسم الكلفة يف ضوء التجربة مع ا اة

 (12.1) جتربة املاالبات وامل روفات اإلدارية

 (74.5) عدالت املفرتضة الجتاهات ا دمات الابية اخنفاأ امل

 (17.3) التجربة الدميغرافية األعر 

 (10.7) اري ذلك

 زموا الزيادة الصافية
(265.7) 

 .وعات االستحقاقات الفعليةتعز  الزيادة املتوقعة إىل تكاليف ا دمة )االستحقاقات اإلضافية املكتسبة( وتكاليف الفوائد اليت يعادهلا االخنفاأ املتوقع يف مدف *
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إن التقييم االكتواري للخامل يقتضي من املنظمة وضع فرضيات معّينة لكي تقّدر على أفضل وجاه تكلفاة تقاديم     -4

هذه االستحقاقات ملوظفيها. وتشمل هذه الفرضيات فرضيات دميغرافية )مثل معدالت / تقديرات الوفيات، ومعدل تنقل 

عدل املاالبات يف إطار ا امل الابية، وماا إىل ذلاك( وفرضايات مالياة )مثال ساعر ا  ام،        املوظفني بني الوظائف، وم

واملرتبات واالستحقاقات املقبلة والتكاليف الابية املقبلة، وما إىل ذلك(. ونظرا للتغريات يف العوامل الداعلية وا ارجية 

تعراأ سانوي للفرضايات املساتخدمة يف التقيايم     على السواء، تقوم املنظماة وعارباء احلساابات االكتوارياة باإجراء اسا      

االكتواري وتعدهلا حيثما اعُترب ذلك ضروريًا إلجراء حسابات أدّا اللتزامات ا امل. وختضع عمليات التقييم السانوية،  

مثلها مثل معظم عمليات التقييم االكتواري، لقدر كبري من عدم اليقني وصعوبة التنبع. وعلى وجه ا  وص، فإن قيماة  

التزامات املنظمة إزاء ا امل تتأثر إىل حد كبري باالتغريات يف ساعر صارف اليورو/الادوالر األمريكاي، ومعادل ا  ام،        

، 2015ألااراأ التقيايم االكتاواري لسانة     وكانات هنااك،   واملاالبات الابية، والتضخم املتوقع يف التكااليف الابياة.   

أدنااه الفرضايات    2. وترد يف اجلادول  مبعدالت اجتاهات ا دمات الابيةأساس الفرضيات ا اصة تغيريات كبرية يف 

 .2013و 2014و 2015 الرئيسية املستخدمة يف تقييم عامل السنوات
 

  2 اجلدول
 

 الفرضيات الرئيسية  
2015 2014 2013 

 االقتصادية  
      

 معدل اخلصم →
      

 %4.3 %2.9 %3.3 التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة  

 عاة مدفوعات نهاية ا دمة  
1.8% 1.4% 3.0% 

 صندوا مدفوعات نهاية ا دمة  
3.1% 2.8% 3.7% 

  
 صندوا االحتياطي  اة تعويضات املوظفني

4.2% 3.7% 4.6% 
          
إىل  2016يف املائة من  4.5 معدل التضخم يف التكاليف الابية →

أي باخنفاااااااااأ  2020

 يف املائاااة يف 0.1نسااابته 

السنة عمل فارتة ا ما    

سنوات التالية إىل أن تبلغ 

يف املائااة يف  4.0املعاادالت 

 .2041عام 

يف املائاااة اعتباااارًا مااان     5

 4.5، و2024وحتااى  2015

- 2025يف املائااة يف الفاارتة 

يف املائة يف سانة   4، و2044

 وما بعدها 2045

يف املائااة اعتبااارًا ماان    5

، 2024وحتاااااى  2014

الفاارتة  يف املائااة يف 4.5و

يف  4، و2044- 2025

 2045املائااااة يف ساااانة  

 وما بعدها

          
 يف املائة يف السنة 2.5 يف املائة يف السنة 2.5 يف املائة يف السنة 2.5 معدل التضخم العام →

          
 1.38 1.22 1.09 سعر ال رف الفوري للدوالر/اليورو يف نهاية العام →
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 احلاليالوضع املالي 

 

أدناه جممو  االلتزامات املسجلة واري املسجلة للخامل استنادا إىل عملياات التقيايم االكتاواري     3يبني اجلدول  -5

اويلاة األجال   العن جممو  االلتزامات املمولة واري املمولة جلميع ا امل مقابل القيماة الساوقية العادلاة لألصاول      فضًم

 على التوالي. 2013و 2014و 2015 ديسمرب/كانون األول 31املخ  ة يف 
 

 3اجلدول 

 

  2015 
 

2014 
 

2013   

   مباليني الدوالرات األمريكية   مباليني الدوالرات األمريكية   مباليني الدوالرات األمريكية  

 اخلطة
            

    18.5    18.9    18.1 صندوا احتياطي عاة تعويضات املوظفني

    72.2    64.5    60.8 صندوا مدفوعات نهاية ا دمة

    69.4    67.4    56.2 عاة مدفوعات نهاية ا دمة

  1,239.7    989.6 التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة
 

1,037.4    

 زموا االلتزامات احملددة اكتواريا
1,124.7   1,390.5   1,197.5   

خم وما منها: االستثمارات املخ  ة الاويلة 

   (431.6)   (438.2)   (414.8) السوقية العادلة(األجل )بالقيمة 

**زموا االلتزامات غري املمولة 
 

709.9   952.3   765.9   
              

             منها: **

   72.2   64.4   60.8 صندوا مدفوعات نهاية ا دمة

   693.7   887.9   649.1 التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة

 اللتزامات غري املمولةزموا ا
709.9   952.3   765.9   

  
            

 

 :أدناه بالتف يل جممو  االلتزامات حبسب ا اة وحالة متويلها 1ويتناول الشكل البياني  
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 1 الشكل البياةي

 

 
 

للخاامل   القيمة اااسبية لمستثمارات الاويلة األجل اليت ع  اتها املنظماة   اخنفضت، 2015عمل سنة و -6

ملياون   414.8إىل  2014ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  438.2مليون دوالر أمريكي من  23.4مببلغ 

. ولمطام  علاى التعليقاات بشاأن االساتثمارات، يرجاى الرجاو  إىل        2015ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف 

 .(FC 161/3)الوثيقة  2015التقرير عن االستثمارات يف سنة 

 

 احملاسبة والتمويل

 

1اجلارياة  السنوية تكاليف ا دمة أدناه 2والشكل البياني  4ن اجلدول يبّي -7
    ة اسانوات الاثمث املنتهيا   اللفارتة 

 لساانوات السااابقة ل الاايت أجريااتالاايت تسااتند إىل عمليااات التقياايم االكتااواري   2016ديساامرب/ كااانون األول  31يف 

  على التوالي. 2013و 2014و 2015 األولديسمرب/ كانون  31 يف

  

                                                 
 تكاليف ا دمة اجلارية عن ر معياري يف تكاليف املوظفني يظهر يف كل عام حيث يقدم املوظفاون العااملون عادماتهم مقابال االساتحقاقات الايت        1

 االستئمانية. وتشمل التكاليف أعمه كًم من الربنامج العادي وال ناديقستدفع هلم يف املستقبل. 
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االلتزامات الكلية  سب اخلطة وحالة التمويل يف السنوات الثال  األخرية: االلتزامات املتعلقة باملوظفني
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 4اجلدول 

 

 تكاليف اخلدمة احلالية
            

 2016 اخلطة
 

2015 
 

2014 
 

  

مباليتتتتتتتتتتتني 

التتتتتتتتتدوالرات 

 األمريكية

% 
من إمجالي 

 اإلةفاق

 مباليتتتتتتتتتتتتتتتتتتني

 التتتتتتتتتتتتتتتدوالرات

 األمريكية

% 
من إمجالي 

 اإلةفاق

 مباليتتتتتتتتتتتتتتتني

التتتتتتتتتتتتدوالرات 

 األمريكية

% 
من إمجالي 

 اإلةفاق

 صندوا احتياطي عاة تعويضات املوظفني
0.4 1.1% 0.5 1.1% 0.4 1.0% 

 صندوا مدفوعات نهاية ا دمة
6.5 17.6% 6.9 14.7% 7.9 20.6% 

 عاة مدفوعات نهاية ا دمة
3.3 8.9% 4.2 9.0% 4.4 11.5% 

 التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة
26.7 72.4% 35.3 75.3% 25.6 66.9% 

 اجملموا
36.9 100.0% 46.9 100.0% 38.3 100.0% 

              
 

  2الشكل البياةي 

 

 
 

 كااان دوالر أمريكااي مميااني 10.0 مبقاادار 2016يف  اتكلفااة ا اادم، اخنفضاات بشااكل ملحااوظ باإلمجااالو -8

فاة  كليف  ا االخنفااأ هاذ وترجاع أساباب    مليون دوالر أمريكي منها  دمات التغاية الابية بعد انتهااء ا دماة.   8.6

 التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة إىل ما يلي:عدمات 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2016

2015

2014

مباليني الدوالرات األمريكية

التكاليف السنوية لل دمة اجلارية: اخلطط املتعلقة باملوظفني
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 يف املائة؛ 3.3إىل  2.9معدل ا  م من  ارتفا مليون دوالر أمريكي الناجم عن  3.5البالغ  االخنفاأ 

    مليااون دوالر أمريكاي الناااجم عان اخنفااأ املعاادالت املفرتضاة الجتاهااات      3.1االخنفااأ الباالغ

 ا دمات الابية؛

  بسبب حركة سعر صرف اليورو والدوالر يف نهاية السنة؛  مليون دوالر أمريكي  2.6 البالغاالخنفاأ 

  اجلادد والكلفاة املتوقعاة نتيجاة      للاداعلني مليون دوالر أمريكي مبا يف ذلك  0.6يقابلها زيادة صافية قدرها

 .تغري شروط ا دمة واريها من املعايات الدميغرافية وتغري تقاسم الكلفة اااسبية
 
 على استخدام االستثمارات الاويلة األجل وأي إيرادات تادرها أوالً  10/2001و 10/1999ينص قرارا املعمتر  -9

لضمان كفاية متويل عاة مدفوعات نهاية ا دمة وال اندوا االحتيااطي  ااة تعويضاات املاوظفني. ويانص القاراران        

ت ذات ال لة بها للتغاية الابية بعاد انتهااء ا دماة    كذلك على أن خت ص بعد ذلك أية استثمارات إضافية واإليرادا

كان كل من التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة  2015ديسمرب/كانون األول  31ثم ل ندوا مدفوعات نهاية ا دمة. ويف 

(. 1والشاكل البيااني    3وصندوا مدفوعات نهاية ا دمة يعانيان من نقص يف التمويل )يرجى الرجو  أيضا إىل اجلدول 

 أدناه خت يص االستثمارات الاويلة األجل وسلف عاة مدفوعات نهاية ا دمة للخامل. 5ويبّين اجلدول 
 

 5اجلدول 
 

   االستثمارات الطويلة األجل امل صصة مقارةة باخلطط 

 2015   اخلطة
 

2014 
 

2013   

   مباليني الدوالرات األمريكية   يةالدوالرات األمريك مباليني   مباليني الدوالرات األمريكية   ممولة بالكامل

   18.5   18.9   18.1   صندوا االحتياطي  اة تعويضات املوظفني

   69.4   67.4   56.2   عاة مدفوعات نهاية ا دمة

               ممولة جزئيا

   343.7   351.9   340.5   التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة

               اري ممولة

   0.0   0.0   0.0   صندوا مدفوعات نهاية ا دمة

   431.6   438.2   414.8   زموا االلتزامات املمولة

               ممولة ان طريق:

   431.6   438.2   414.8   استثمارات طويلة األجل خم  ة
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 لت األمانة من ا ارباء االكتاواريني للمنظماة علاى املباالغ      لتوجيهات جلنة املالية وجمل  املنظمة، ح وفقًاو -10

السنوية املالوبة للتمويل الكامل لملتزامات للتغاية الابية بعد انتهاء ا دماة وصاندوا مادفوعات نهاياة ا دماة ماع       

 توالي.كتارخيني مستهدفني على ال 2025ديسمرب/كانون األول  31و 2040ديسمرب/كانون األول  31استخدام تارخيي 

 

، وبغياة تاوفري التمويال الكامال     2015ديسامرب/كانون األول   31إىل أحدث تقييم اكتواري أجري يف  استنادًاو -11

مليون دوالر أمريكي )باستخدام فرتة   60.8اللتزامات ا دمة السابقة املت لة ب ندوا مدفوعات نهاية ا دمة والبالغة 

دوالر أمريكاي   مميني 6.9(، حتتاد املنظمة إىل أن تسهم مببلغ 2010بدأت يف عاما واليت  15االهمك األصلية البالغة 

 .مليون دوالر أمريكي يف الفرتة املالية( 13.8إضايف سنويا )

 

، فإن التمويل الكامل للقيمة بالدوالر 2015ديسمرب/كانون األول  31إىل آعر تقييم اكتواري أجري يف  واستنادًا -12

ملياون دوالر أمريكاي    649.1دمة السابقة للتغاية الابية بعد انتهااء ا دماة والاذي تبلاغ قيمتاه      األمريكي اللتزام ا 

ملياون دوالر أمريكاي يف    20.3( يتالب اشارتاكات بقيماة   2010عاما اعتبارا من سنة  30)باستخدام فرتة إهمك تبلغ 

ة، فإن اشرتاكات الدول األعضاء لتمويال التزاماات   مليون دوالر أمريكي يف الفرتة املالية(. وألاراأ املقارن 40.6السنة )

 دوالر أمريكااي ساانويا مياانيم 7.05 تبلااغ حاليااًا 2015-2014التغايااة الابيااة بعااد انتهاااء ا دمااة لفاارتة الساانتني 

. وكاان هاذا   2013مليون دوالر أمريكي لفرتة السنتني( على النحو الذي وافق عليه املعمتر يف يونياو/حزيران   14.1)أي 

، قد اعتماد  2027ديسمرب/كانون األول  31و  من التمويل، الذي يقوم على أساس التاريخ املستهدف األصلي وهو املست

، وظل من دون تغيري عمل 2005-2004لفرتة السنتني  2003يف البداية من قبل املعمتر يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني 

 ملمول من تكاليف التغاية الابية بعد انتهاء ا دمة.الفرتات املالية التالية، رام الزيادة يف املبلغ اري ا


