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 وجزامل

   عليااه الالئ ااة املاااليااة للريبااة اافرفبيااة ملكاااي ااة ائمى القالعيااة زانيبااةدا تة    املي ا يااة ا  ار ااة    نصتعماًل مبااا
  حاطة. غ   اللريبة على جلنة املالية ل

 هاذه الوثيقاة م لوماات عن املي ا ياة ا  ار اة للريباة زقام   فتMTF/INT/011/MUL د فعن حساااااااااااااااا  ااماا اة
 .د كذلكMTF/INT/004/MULزاملت م  ااط اف  

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 يف هاااذه الوثيقاااة فاملت لقاااة  ملي ا ياااة ا  ار اااة للريباااة قااامماااة  ّن جلناااة املاااالياااة مااامعول إىل ألاااذ ال ل   مل لوماااات امل
 .اال ى اليت تتوىل انيبة إ ارهتاااما ة  تد فحبسا MTF/INT/011/MULز

 مسودة املشورة 
 إّن اللجنة:

   ا يمليزانيذة اإلداريذة للهيئذة حسذذذذذذذذذذذايت  عن  قذدمذة  ويملعلومذات امل دMTF/INT/011/MULزأخذذت علمذ 
 األمانة األخرى اليت تتوىل اهليئة إدارهتا.

 

  



FC 188/INF/4 3 

 

 معلومات أساسية 

ذ ة من  سااااتور منظمة اا   14مبوجب املا ل أ شاااا     اانيبة اافرفبية ملكاي ة ائمى القالعية زانيبةد جرازً  ت ترب -1
ساااام هاا تساااانو ة  اشااااتاكات    فنا ااعضااااا  من لال اليت تقممرا  سااااا اتامل   لكامل من  جي ي متو ل أما ترا  افال راعة

  . ت  االتفاق على مبلغرا يف المفرات ال امةف 
  فرهتا ال امةانيبة يف  عليرا فايقت    فاليت  MTF/INT/011/MUL  ئسااااااااا  ااما ة املي ا ية املقتحةأ انه  ت  ف  -2

 ةالثالثمفرل يف ال  سااااااااااااا اتاملإق ار فيف أعقا   .  2021أب  ل/ يسااااااااااااان  بشااااااااااااكل إلكتف  يف اليت عةقمت  ال اب ة فاارب ني  
مبقياس   ااملساااا ات يباتكل مساااتوى  إىل   لنسااابة   ايتل السااانتنيمي ا ية يف   المف  ااعضاااا   فاارب نيا مت ربط مساااا ات

االسااترال  مرشاا  أساا ار  لبلمان منطقة اليورف ف أساا ار االسااترال   بتطبيق  قطة الوسااط بني مرشاا   فذلك للتضاا، ا  موحم 
 منظمة الت افن فالتنمية يف امليمان االقتصا ي. هسجلتعلى حنو ما اافرفبيةا   للبلمان

دا MTF/INT/011/MUL  ارل ااما ة ز  حسا ت أما ةمخسة  على    ا ش افا  ايلتوىل انيبةا يف الوقت ائفت -3
صاااااااااااااايال  للطوارئ فالتامر اب مت يياه  حسااااااااااااااا   دا ف GCP/GLO/026/ECب انمج أ شااااااااااااااطاة وو  من اال اا  اافرف  زف 
لتنفيذ  فرات تمر بية يف الوقت ائقيقي حساا   دا ف MTF/INT/004/MULز يةتمر ب فرات اتحة  ساا ات إااايية  م

مع مرساااساااة بيل فميلينما املرب   د فاالتفاق االري MTF/GLO/016/TEX-F لشااا اكة مع جام ة تكسااااس إ ه   م إ  ز
أ شااااااااااااااااااااأت   اليت  أماااااااا اااااااة يتسا  ل  حسااااااااااااااااااااا   الكفاااااااا ل  على  القاااااااائ   اللتااااااامر اااااااب  شاااااااااااااا لبيط  فاااااااائااااااامل  املرنيني ني  باااااااه 

 د.MTF/INT/610/BMGز

انف  -4 يف  فرهتاااااااا   ظ ت  فاارب نييباااااااةا  ال اب اااااااة  عمااااااال    اال ااااااااماااااااة  فلطاااااااة  مي ا ياااااااة  ااماااااااا اااااااة  يف  حساااااااااااااااااااااا  
MTF/INT/004/MUL  لمع  إ ارل  2023  ساااااااامرب/كا ون ااف    31تت مى ممهتما اتر خ   اا على أاّل مففايقت علير
سااااياسااااات ال تماشااااى مع رات املاحنة  جم م مت م  اجلحسااااا  أما ة  يتح انيبة على  مل تفساااا . فتنفيذ اا شااااطة التمر بية

يف أ شطة متسقة مع اخلطة االستاتيجية للريبةا مبا يف ذلك االستجابة ئاالت الطوارئ ا الست،مامه  اليت ت تممها  ائالية
 .النامجة عن م   ائمى القالعية أف لمع  ب امج بنا  القمرات

مع اال ا  اافرف  من لال  املفواااااااااية اتفاق مايل فضاااااااال  متو ل قساااااااا  كبري من ب انمج عمل انيبة بفقم ج ى  -5
 2009ف 2005مّت إب امرا يف الساااانوات    تاليةمتاافرفبية زاملم   ة ال امة للصاااا ةد فبمع  مسااااتم  من لال  اتفاقات مالية  

  .2019ف 2015ف 2013ف

"اا شااااااااااطة املمولة من املفواااااااااااية اافرفبية زامل حلة ال اب ة:   MTF/INT/003/EECمت اال ترا  من مشاااااااااا فع  ف  -6
 . فسااااااااااااااينتري اتفااق2019  أ لو /ساااااااااااااابتمرب  30" يف انيباة اافرفبياة ملكااي اة ائمى القالعياة  فاذهتاا  يتد ال2015-2019

 قاامرهااابكلفااة إمجاااليااة لل ماال    GCP/GLO/026/ECد الااذي ماامتااه أربع ساااااااااااااانوات  2023-2019امل حلااة اخلااامسااااااااااااااااة ز
 .2023 أ لو /سبتمرب 30 ورف يف  000 200 11

ف يفااة  ز  5-ف  على الن و التااايل:فاتفقاات اللجنااة التنفيااذ ااة على النفقااات املوايق عليرااا فعلى عاام  الو ااائ    -7
ناذه   ادالحقاً ركام  د ت1زف يفاة فاحامل ز  2-فف دد1زف يفاة فاحامل ز  3-فف دد1زف يفاة فاحامل ز  4-د ففد1فاحامل ز
  الفتل.
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 MTF/INT/011/MUL 904200حساب األمانة 
 نو واألربعرابعة أقّرته الدورة العامة ال على حنو ما  2023و 2022عامي  ا تميزاني

 

 2023 2022 العنصر رمز النفقات
 097 472 097 472 مو فو الفبة الفنية 5300

 200 188 200 188 االستشار ون 5570

 000 30 000 30 مرا  رمسيةالسف  يف  5900

 297 690 297 690 اجملموع 

  مسا ات ا   ا ات املتأتية من
 المف  ااعضا 

 656 600 656 600 


