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 موجز
 

  3102طلبت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين بعد المائة المنعقدة في نوفمبر/تشرين الثاني 
رأس المةا  العامةل والحسةا  اسةتعرا  اةامل للمبةالل الال مةة لصةندو  إجةرا  من األمانةة 

 ولموارد التمويل البديلة من أجل تغطية هذه االحتياجات. االحتياطي الخاص
  ًمةن أجةلالموصي بتحديةدها ت لمستويالو الصندوقينمن كل  ألهدافتوفّر هذه الوثيقة تحليال 

 األهداف. تحقيق هذه
 

 
 

 التوجيهات الُملتََمسة من لجنة المالية
 

  اسةةتعرا  المعلومةةات والتحاليةةل الةةواردة فةةي هةةذه الوثيقةةة وإعطةةا   إلةةىاللجنةةة مةةدعوة إن
 التوجيهات التي تراها مناسبة. 

 
 المشورة مسودة

 
 إن اللجنة:

 
 بالتحليذذل الذذوارد بشذذبن المبذذال  الدومذذة لاذذندوق رأس المذذال العامذذل والحسذذاب  خذذ ت ملمذذا  أ

 االحتياطي الخاص؛
   ذّكرت ببن المقترحات الرامية إلى تجديذد مذوارد المنةمذة سذترد رذي برنذامل العمذل المقتذر

وأشذذذارت إلذذذى أن اللجنذذذة سذذذترجر إلذذذى التقريذذذر منذذذد اسذذذتعراض  ذذذ    6302-6302للفتذذذرة 
 المقترحات.
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أاارت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين بعد المائة المنعقدة فةي نوفمبر/تشةرين الثةاني  - 0
دون  ، إلى أن مستويات كةل مةن صةندو  رأس المةا  العامةل والحسةا  االحتيةاطي الخةاص3102

مستواهما األمثل الذي يكفل االستقرار المالي للمنظمةة وكّكةرت بالتوصةيات السةابقة للجنةة الماليةة 
إلةى األمانةة إجةرا  اسةتعرا  اةامل للمبةالل  طلبةتو لة،أوالمؤتمر من أجل استعرا  هةذه المسة

 االحتيةةةةةةةةاطيين ولمصةةةةةةةةادر التمويةةةةةةةةل البديلةةةةةةةةة مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل تغطيةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةذين الال مةةةةةةةة
 هذه االحتياجات؛

 
بتحديةدها فةي  يالموصة كل مةن الصةندوقين وللمسةتويات ألهدافوتقّدم هذه الوثيقة تحليالً  - 3

 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبيل تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق
 .األهدافهذه 

 
 صندوق رأس المال العامل

 
إنشةةا  صةندو  رأس المةةا  العامةةل واسةةتخدامه.  6-6إلةةى  3-6وترعةى اللةةوائل الماليةةة مةن  - 2

 :  اآلتيالصندو  بـ أهدافوتتمثل 
 

تقةةةديب مبةةةالل للحسةةةا  العةةةام لتمويةةةل مصةةةروفات الميزانيةةةة ريثمةةةا يةةةتب تحصةةةيل  (0)
 االاتراكات في الميزانية؛

 تخصةةل لهةةاالتةةي لةةب  الطةةوار صةةروفات متقةةديب مبةةالل للحسةةا  العةةام لتمويةةل  (3)
 ية الجارية؛اعتمادات في الميزان

تقةديب قةةرو  واجبةةة السةداد لاغةةرا  التةةي قةد يةةرخل المجلةة  بهةا فةةي حةةاالت  (2)
 .معينة

 
مليةةون  32وكةةان المسةةتوى المةةرخل بةةه فةةي األصةةل لصةةندو  رأس المةةا  العامةةل هةةو  - 4

، ثةةب ارتفةةع بزيةةادة تقةةديرات رأس المةةا  العامةةل علةةى 02/10دوالر أمريكةةي، وفقةةا لقةةرار المةةؤتمر 
 مليون دوالر أمريكي.  32.8رّخل به يبلل اآلن المستوى المو  األعضا  الجدد.الدو  

 
كةان يمثّةل تقريبةاً الحالي لصندو  رأس الما  العامل،  المستوى المرخل بهوعندما ُحدد  - 2

 2.0، يمثّةل حاليةاً 3102 -3104 فتةرة السةنتيننفقات اهر من البرنامج العادي. وبنةا  علةى ميزانيةة 
مةةن الميزانيةةة السةةنوية ممةةا ال يكفةةي لتغطيةةة نفقةةات اةةهر واحةةد مةةن البرنةةامج العةةادي  فةةي المائةةة
 مليون دوالر أمريكي في الشهر(. 43)حوالي 

 
فةةي نهايةةة كةةل  معةةد  تحصةةيل االاةةتراكات المقةةررة الجاريةةة ويمثّةةل الجةةدو  الةةوارد أدنةةاه - 6

  فصل خال  السنوات العشر الماضية إلى جانب متوسط معد  التحصيل.
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 معدل تحايل االشتراكات المقررة الجارية

 سبتمبر/أيلول يونيو/حزيران مارس/آذار 
ديسمبر/كانون 

 األّول
2004 20.8 39.6 47.9 88.9 
2005 24.9 45.7 50.1 74.7 
2006 28.2 34.5 39.5 88.4 
2007 24.3 56.0 63.9 91.2 
2008 30.9 44.8 70.3 81.6 
2009 22.6 59.3 70.9 90.7 
2010 27.9 45.2 72.5 93.3 
2011 27.9 60.2 73.4 82.5 
2012 25.4 45.4 55.9 89.2 
2013 23.1 52.6 71.4 83.9 

متوسط خم  
 87.9 68.8 52.6 25.4 سنوات

متوسط عشر 
 86.4 61.6 48.3 25.6 سنوات

 
 ويظهةر الجةدو  الةةوارد أدنةاه المعلومةات الخاصةةة بالسةنوات الخمة  الماضةةية علةى اةةكل - 7

متوسةط معةّد  النفقةات خةال  رسب بياني. ويسلّط الرسب الضو  على التباين بين معّد  التحصةيل و
 فتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنتين

 الربةةعفةةي المائةةة؛  72 -الثالةة  الربةةعفةةي المائةةة؛  21 -الثةةاني الربةةعفةةي المائةةة؛  32 -األو  الربةةع)
 .(في المائة من الميزانية السنوية 011 -األخير

 

   

المتحادت من االشتراكات  منالنسبة المئوية التراكمية 
 اريةجالمقررة ال

 ري البرنامل العادي

ة 
سب
الن

ية
ئو
لم
ا
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االلتزامةات وسةداد المةدفوعات  يتحمةلأن بةللمةدير العةام  6-4و 0-4وتسمل اللةوائل الماليةة  - 8
ضمن االعتمادات التي صّوت عليها المؤتمر وبما يتمااى مع الخطط المالية الةواردة فةي برنةامج 

مةن  معةّد  التحصةيل فةي الفصةلين األولةين العمل والميزانية. ويظهر التحليل أنةه فةي حةين يطةابق
تةةؤدي التةةأخيرات فةةي تحصةةيل ممهةةد خةةال  الفتةةرة عينهةةا،  نفةةا إ، وبشةةكل نمةةوكجي، معةةّد  السةةنة

االاتراكات خال  الفصلين األخيرين من السنة إلى نقل في االاةتراكات مقارنةة بمتوسةط معةّد  
فةي المائةة بحلةو   6.3. ويظهر التحليل خال  السنوات الخم  الماضية نقصاً متوسطاً قةدره إنفا 

 في المائة بحلو  الفصل الرابع.  03.0ونقصاً قدره  الثال نهاية الفصل 
 

وفقةةاً لةةذلن، مةةن اةةأن  يةةادة المسةةتوى المةةرخل بةةه لصةةندو  رأس المةةا  العامةةل مةةن  - 1
مليةون دوالر أمريكةي إلةى مةا يسةاوي علةى األقةل اةهراً  32.8المستوى المرخل به حالياً وقدره 

 واحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداً مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدفقات النقديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للبرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامج العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي
تيل التخفيف من ضعف المنظمةة المحتمةل فةي مةا يخةل تةأخيرات سةداد مليون دوالر(، أن ت 43)

االاةةتراكات مةةن قبةةل البلةةدان األعضةةا . وبشةةكل مماثةةل، مةةن اةةأن مسةةتوى مةةرّخل بةةه يغطةةي 
 أن يوفّر ابكة أمان أكبر للمنظمة. مليون دوالر(  84اهرين من التدفقات النقدية )

 
 حساب االحتياطي الخاصال

 
الصةادر عةن المةؤتمر، وتةب تغييةر  37/77أنشأ الحسا  االحتياطي الخاص بموجب القرار  - 01

 أهدافةهعةن المةؤتمر. وتتمثةل  ةواستخداماته على مر السةنين بموجةب عةّدة قةرارات صةادر أهدافه
 الرئيسية في:

تقةةةديب مبةةةالل للحسةةةا  العةةةام لتمويةةةل مصةةةروفات الميزانيةةةة ريثمةةةا يةةةتب تحصةةةيل  (0)
 ؛متى يكون صندو  رأس الما  العامل غير كاف   الميزانيةاالاتراكات في 

تمويةةل نفقةةات إضةةافية غيةةر مدرجةةة فةةي الميزانيةةة فةةي البةةرامج المعتمةةدة بسةةبب  (3)
اتجاهةةات تضةةخمية غيةةر متوقعةةة، بقةةدر مةةا ال يمكةةن مواجهةةة هةةذه التكةةاليف مةةن 

 ة؛وفورات الميزاني
 ي المنظمة.يراً نقدياً على احتياطالتي تملن أث أرباح وخسائر النقد األجنبيتغطية  (2)

 

فةي المائةة مةن ميزانيةة السةنة  2ُحدد المستوى المرّخل به للحسا  االحتياطي الخاص بـ  - 00
مليةون دوالر أمريكةي فةي  21.2الصادر عةن المةؤتمر وبمبلةل  02/80المالية التالية بموجب القرار 

 .3104/3102عامي 
 

وتقلّصت الميزانية الحالية للحسا  االحتياطي الخاص على مةر السةنين بسةبب الخسةارات  - 03
مليةةةون دوالر  07.6إلةةةى  3102الناتجةةةة عةةةن سةةةعر الصةةةرف ووصةةةلت فةةةي ديسةةةمبر/كانون األّو  

 أمريكي.
 

وإضةةافة إلةةى تقلّةةل الحسةةا  االحتيةةاطي الخةةاص بسةةبب الخسةةارات الناتجةةة عةةن سةةعر  - 02
متوقعةة ال غيةر لتسةديد جةز  مةن الزيةادةمليون دوالر علةى الحسةا   6.4 الصرف، تب تحميل مبلل

  3116/3117للسةةةنة الماليةةةة  مدرجةةةة فةةةي الميزانيةةةة فةةةي مرتبةةةات مةةةو في الخدمةةةة العامةةةةوغيةةةر ال
أرجةةأ . وقةةد والمترتبةةة علةةى نتةةائج الدراسةةة االستقصةةائية لمرتبةةات فئةةة الخةةدمات العامةةة فةةي رومةةا

هةذا المبلةل  يعةاد بمةا  لى تجديةد مةوارد الحسةا  االحتيةاطي الخةاصالمقترحات الرامية إ المؤتمر
 .إلى فترة السنتين القادمةكجز  من المقترحات الواردة في برنامج العمل والميزانية 

 

مرتبةةات فةةي  مدرجةةة فةةي الميزانيةةةغيةةر ال الزيةةادةوفةةي مةةا يخةةّل التضةةخب، وباسةةتثنا   - 04
 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو في الخدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

، لب تواجه المنظمة أي نفقات كبيرة وغير متوقّعة في السةابق، اضةطّرت 3116/3117للسنة المالية 
بسببها اللجو  إلى الحسا  االحتياطي الخاص بصفته مصدر تمويل. ونظةراً إلةى هةذه االتجاهةات 
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الناتجةة عةن العوامةل المرتبطةة بالتضةةخب،  مدرجةة فةةي الميزانيةةالتاريخيةة، تُقةّدر التكةاليف غيةر ال
 خطةةةةةةةةةةةةةراً محةةةةةةةةةةةةةدوداً نسةةةةةةةةةةةةةبياً فةةةةةةةةةةةةةي إدارة الميزانيةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةى أنهةةةةةةةةةةةةةا تشةةةةةةةةةةةةةّكل

 العادية للمنظمة. 
 
وفي ما يخّل العوامل المرتبطة بسةعر الصةرف، يتمثّةل الخطةر األساسةي المتعلّةق بسةعر  - 02

، عالجةت 3114الصرف والماثل أمام المنظمة في الفر  بين سعر صرف الدوالر واليةورو. ومنةذ 
وضةةع ميزانيةةة  فةةي إطةةاره الةةذي يةةتبقسةةيب االاةةتراكات ترتيةةب تالمنظمةةة هةةذا الخطةةر مةةن خةةال  

تحديةةةد المبةةةالل المترتبةةةة علةةةى البلةةةدان األعضةةةا  بكةةةل مةةةن الةةةدوالر البرنةةةامج العةةةادي للمنظمةةةة و
إلةةى تةةوفيره )أي تحديةةد  ترتيةةب تقسةةيب االاةةتراكات األمريكةةي واليةةورو. وبقةةدر مةةا تسةةعى و ةةائف

لصةةحيحة فةةةي كةةل مةةن الةةدوالر األمريكةةةي المبةةالل المترتبةةة علةةى األعضةةةا  ودفةةع المسةةتويات ا
واليةةورو لتلبيةةة التزامةةات هةةاتين العملتةةين(، يةةتب التخفيةةف مةةن الخطةةر المتمثّةةل فةةي سةةعر صةةرف 
الةةدوالر واليةةورو وبالتةةالي ال حاجةةة إلةةى معالجةةة هةةذا الخطةةر عةةن طريةةق الحسةةا  االحتيةةاطي 

ثالثةين بعةد المائةة المنعقةدة فةي وإدراكاً لذلن، وافقت لجنة المالية في دورتها الخامسةة والالخاص. 
علةةى إيقةةاف ممارسةةة تحويةةل المبةةالل غيةةر النقديةةة مةةن اليةةورو إلةةى  3101أكتوبر/تشةةرين األو  

 .1فقط كات األثر النقدي والخسائرالدوالر إلى الحسا  االحتياطي الخاص ونقل األرباح 
 
مليةةون دوالر  2.6إنشةةا  االاةةتراكات المجةةزأة، تةةب تحميةةل مبلةةل وخةةال  الفتةةرة مةةا بعةةد  - 06

علةى الحسةا  االحتيةاطي الخةاص.  فرو  العمةالت األجنبيةة المدعومةة بالنقةد الفعلةي أمريكي من
وعلةى هةذا األسةاس، يُعتبةر المسةتوى الحةالي للحسةا  االحتيةاطي الخةاص كافيةاً للتصةدي للخطةر 

 ر اليورو. المتبقي المتعلّق بمعامالت الصرف بغي
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