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  جلنة الربنامج وامليزانية
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  وضع استخدام األموال االحتياطية
  األمانةمن إعدادثويقة 

ية" 1: "ثيرد يف هذه الويقة عرض ملا ييل .1 يا طوضع األموال الا ياطي( ورؤوس األموال العامةل حت عقب إقفال ) حتالا
نوية لعام 2011-2010حساابت الفرتة  ساابت ا سـ وا ية ادلوية للقطاع العام،  20111لحل ية واملعايري احملا لعىل أساس املزيا سبن

تارخي" 2" ياطي اخملصص مبوافقة ادلول األعضاء حىت هذا ا لووضع الا   .حت

رشوعات جدول ثيرد يف هذه الويقة أيضا اقرتاحو .2 متد من  رشوع  بقي من  يد األموال ا تخدام ر تعلق اب م  معم ت ص سـ ملي
ية  يةمنُممول (لتمنأعامل ا يا ط األموال الا ية ) حت رشوعات جدول أعامل ا متد آخر من  رشوع  لتمنمتويل  م معم ّتقرر متويهل (ل

ية العاديةمنأصال   ).ن املزيا

ية مدعوة إىل أن  .3 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بويات ادلولمجع تويص  : مبا ييلي األعضاء يف الو

اإلحاطة علام مبضمون هذه  "1"
 ثالويقة؛

 9 اعامتد الاقرتاح الوارد يف الفقرةو "2"
 .ثمن هذه الويقة

تخدام األموال [ سـتيل ذكل معلومات عن وضع ا
ية يا طالا ، مبا يف ذكل الاقرتاح اخلاص ابألموال حت
ية يا طالا  ]حت

                                                 

نوية لعام  1 ية ا ياانت املا سـالرجاء الاطالع أيضا عىل ا ل لب  ).WO/PBC/19/4ثالويقة  (2011ل
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تخدام األ يةسـمعلومات عن وضع ا يا طموال الا  حت

 مقدمة

ية يف  .1 نة ا نظمة عن ا ية  ياانت املا نهتأعدت ا سـ للم ل ملب ل سمرب  31ل ية ادلوية للقطاع 2011يد ل وفقا للمعايري احملا سب
ية اخلاصة هبا وفقا.  (IPSAS)العام ياانت املا نظمة ا تني أعدت ا متل أول فرتة  لوبذكل  ب لمل سـن ية املذكورةتك ، سب للمعايراحملا

بقا للقرار ا بو طو يات الو ثة واألربعني  ثا يذلي اختذته ادلول األعضاء يف ادلورة ا مجلع ل بو ) A/43/5(ل متد الو يوالقايض بأن  تع
ية . 2010تكل املعايري حبلول عام  متدهتا ا تحدة ا نظومة األمم ا بادرة شامةل  تذكري بأن الاتفاق يدخل مضن  مجلعوجيدر ا مل مل عل م ّ

تعاضةل) A/RES/60/283(IV) 1 (العامة تحدة سـال نظومة األمم ا ية  ية احلا مل عن املعايري احملا مل ل  يريابملعا) UNSAS(سب
ية ادلوية للقطاع العام لاحملا   لاملعرتف هبا دويا سب

يا .2 تامةشـومتا ية ا شفا ل مع العرض املقدم إىل ادلول األعضاء يف هناية العام املايض، وملواصةل ضامن ا يذ فل هم أثر  نف و تف
ية ادلوي لاملعايري احملا ها العامةل سب ية ورؤوس أموا يا نظمة الا لة عىل أموال ا ط ت ياطي(حمل  :ّ، تقرر ما ييل)حتالا

نوية لعام  )أ( ساابت ا ياطي عقب إقفال ا سم األول من الويقة وضع الا سـأن يعرض ا حل ت ث للق ، مع مراعاة 20112ح
ية ادلوية؛يت أجريت عىل أساس سوايت اللتأثر ا لاملعايري احملا  سب

سو )ب( تارخي؛لقأن يعرض ا ياطي اخملصص مبوافقة ادلول األعضاء حىت هذا ا ثاين وضع الا لم ا ت  حل

ثالث أن يورد و )ج( سم ا لا ياتسـتومل عرضا موجزالق ياطي بعد  معلايت الا يصحت  .لتخص ا

ية ورؤوس األ يا طوضع األموال الا سمرب 31موال العامةل يف حت  2011ي د

سب لك احتاد يف هناية عام : 1اجلدول  ياطي  حبالا  2011حت
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

ية ادلوية لعىل أساس املعايري احملا  بس

عا���دا���دا���دا���دا����دات���ا


و� �����اآ�ت����ه�ي��ر��ا��اءاتا
��

 ا���
	��� ا��و���)��
��*، ا���� ا����
�� 2010 (��� أ	
س ا���
     278'208            210       380'2          103'54         335'128                 251'23 ا����

(���849'798710592'8336'041105'467443'36إ�ادات2010-2011 (��� أ	
س ا����ا

(���
ت2010-2011 (��� أ	
س ا����ا#$� 36'111436'293105'2619'7471'483588'895

954'3(773)(949'2)748572'3566 ا���ق(�� أ�
س ا����ا���)

2011-2010 ���
(955'41)(42)(108)(950'7)(248'29)(607'4)ا�.$#
ت ', ا+'&ال ا����

 ا���
	��� ا��و���2011-2010��
(748'7)(9)(166)411'3(523'13)538'2ا��/&�
ت ��� أ	
س ا���

(750'45)(825)(223'3)(967'3)(022'36)(712'1) ا��
��/ا���� (�� أ�
س ا���
��� ا���
���� ا��و���)

 ا���
	��� ا��و���)��

م2011 (��� أ	
س ا���� ��
�� �� ��
����� �� 529'162(615)(843)136'31250'53892'21ا��!�#ع ا�!�
ية ورؤوس األموال العامةل يا طاألموال الا  حت

ية نتيجةواكنت  .3 تني، ابملقارنة مع املزيا ن فرتة ا متدهتا ادلول األعضاء، فائضا قدره 2011-2010لسـن  مليون 3,9ع اليت ا
يجةّأما . يفرنك سورسي نفقات لنتا سوايت اليت أجريت عىل أساس  من األموال لبعد ا ية وا يا تالا ط لت ية ح سباملعايري احملا

مج فرنك سورسي، علام بأن مليون 45,8لادلوية فاكنت جعزا قدره  ّ تنيي هرت جعزا يف هناية فرتة ا نيع الاحتادات أ وبلغت . لسـظ
ية  يا نفقات من األموال الا طا ت  .ادلول األعضاءصصة مبوافقة ألموال اخمل مقابل اي فرنك سورسيمليون 41,9حل
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بو، يف هناية الفرتة  .4 ياطي الو يجة ذلكل بلغ ا يو حت  قدره وهو اخنفاضي فرنك سورسي، مليون 162,5، 2011-2010نت
تايح يف بداية عام ي فرنك سورسي ابملقارنة مع مليون 45,8 يد الا تالر بالغ 2010فص  .ي فرنك سورسيمليون 208,3ل وا

سو2ل ويورد اجلدو .5 ية ادلوية فامي خيص الفرتة ايت اليت أجريت عىل أساس للت عرضا  لاملعايري احملا ، 2011-2010سب
نوي  لمع عرض  سوايتسـ سوايت ت3يعرض اجلدول و، لتتكل ا يل تكل ا تفا سوايت وقد ُعرضت .  فامي خيص لك عاملص لتا

ية ادلوية فامي خيص عام اليت أجريت عىل أساس  لاملعايري احملا يحات ا2010سب تو ض، مع ا تعلقة ل ملخلاصة بلك مهنا، يف الويقة ا ث
ية  يا تخدام األموال الا طبوضع ا ت سوايت اليت أجريت عىل أساس وترد ). WO/PBC/18/7ثالويقة (حسـ املعايري لتأدانه ا

ية ادلوية فامي خيص عام  لاحملا  2011.3سب

ية ادلوية للعرض : 2اجلدول  لسوايت اليت أجريت عىل أساس املعايري احملا   2011-2010 الفرتة فامي خيصسبت
سورسية( يمباليني الفرناكت ا  )ل

 ا���
�	 ا������ 2011-2010  

201020112011-2010

292.5300.3592.8ا���ادات

289.4299.5588.9ا��
	�ت

3.10.83.9ا����
� ا�������� 

(41.9)(36.2)(5.7)ا����و��ت ا����� �� ا���ال ا�������

 ا��و�����(7.8)3.2(11.0)ا��+���ت ا��* أ'��& �%$ أ��س ا��!����   ا����

�
 (45.8)(32.2)(13.6)ا����

ية ادلوية يف الفرتة : 3اجلدول  سوايت اليت أجريت عىل أساس املعايري احملا لملخص ا سبت  2011-2010ل
سورسيةالفرناكتمباليني ( ي ا  )ل

ا���
�	 ا������ 2011-2010 

201020112011-2010

 ا���
	��� ا��و�����

ت ا��� أ��� �� ا��ادات ��� أ	
س ا�������ا�
      (20.4)                                                 (14.7)                   (5.7)����� ا���ادات  ا����ّ� دون أن �ُ����

 ا���
	��� ا��و�����

ت ا��� أ��� �� ا�"!�
ت ��� أ	
س ا�������ا�
*�       (13.3)                                                   (8.1)                   (5.2)ا"ه��ك وا"!���ك وا��

$�%& '          2.6                                                    1.3                     1.3.�$زة ا��+)ات وا��(

27.9                                                  26.8                     1.1!�� 123$ت ا�0%$ء        

3.6                                                    1.7                     1.9!�� 8$7(ة �6ض ا�0%$ء          

          2.8                                                    1.4                     1.4!(اد ا��1ض ا��9��7

       (11.0)                                                   (5.1)                   (5.9)�<���ات 98 ا=��$دات &���1$ت ا��>;�2:

          -                                                   (0.1)                     0.1إ�6ار ا�?�د

 ا���
	��� ا��و�����

ت ا��� أ��� �� ا�"!�
ت ��� أ	
س ا��������ع ا��$%12.6                                                   17.9                   (5.3)       

 ا���
	��� ا��و�����
�� ا�����
ت ا��� أ��� ��� أ	
س ا���
�(11.0)                3.2                                                    (7.8)       

 
باين واملعدات واألصول غري امللموسة *  ملفامي خيص ا
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ياطي  حتخمصصات الا

سم  .6 هاعرض عام لألموال الالقيرد يف هذا ا ية املوافق عىل  ختصيصيا طح تذكري بأن مثة عددا من . ت ّوجيدر ا ل
نة يف اجلدول  ها وا متدة  بالغ ا نفق بعد ا يذها واليت مل  رشوعات اجلاري  يّا ل ملُبنف ُملع مل ُت ت  . أدانه4مل

ناء اجلدي .7 رشوع ا متويل  تخداهمام  بلغني املرصح اب تذكري كذكل بأن ا بوجيدر ا سـ مل لل م ل ّ وقاعة املؤمترات اجلديدة، وهام د ُّ
ييون فرنك سورسي و 20 يظالن مض24مل توايل،  يون فرنك سورسي عىل ا سـ  ل نظمةيمل ية  يا للمن األموال الا ط تربان، حت ُيع و

تايل،  ته اترصحيلاب يض  ياطي دون  تخدام الا مياب ت قسـ ختف  عىل أصول املفروضة الرسومّ اجلدير ابملالحظة هو أن ّغري أن. ح
يضات احلاصةل يف تكل األصولأو (نظمة ملا ساب )لتخفا هر يف  ح  تلاكت عىل مدى الفرتة الاسـتظ تكل ا تعلق  ملمتالك ا ب مل ه

سابه ية املطلوبة  حلالز بىن املعين100 عاما إىل 30(من سب ا باين،  مل عام فامي خيص ا ح  .4مل

تخداهما حىت هناية عام : 4اجلدول  ياطي وا سـعرض خملصصات الا  2011حت
سورسيمباليني الفرناكت ( يا  )ةل

ا������ت 
ا�����
ة 

ا����ت  
  ����� ���
��م  2009

ا����ت ��   
ا����ة  2010-

2011


 ا����ح  ��ا��
 ����� ��
��م  2011

 ا�����د 

(MAPS) و��آ����	و 

ر�
�� ���م ا���ق �� ����� � �2007 و2009              0.3               3.3                  3.6-ا������ ا�و�

(MAPS) و��آ����	و 

ر�
�� ���م ا���ق �� ����� �2009              1.6               0.3                  1.9-ا������ ا�!���� 

(MAPS) و��آ����	و 

ر�
�� ���م ا���ق �� ����� �2009              8.3              --                  8.3- ا������ ا�!��!� 

2009              0.2               1.0                  1.2 -+��
ة 	����ت ا�'�& وا�%
�ت ا��#"���

2008              0.2               1.6             2.4                  4.2 -و�
ات ��,�	�� ����0م ا����/ وا��.���� ا����,"�� ا�
و���


ة�
2008              0.8              --             3.4                  4.2 -ا���6وع ا��.��ري وا�3#0/-  +��� ا�����2ات ا�1

��2008              6.5               0.9             0.3                  7.6 -ا

 ا�دارة ا������ 2008/2009              2.9               4.3                  7.2-"����;ت" �6و��ت 9
ول أ���ل ا����03���

2010             21.8               3.2                25.0-ا+�3اح ���م ا�3%<�= ����ارد ا��2,'��

�6وع ا@,3!��ر ��9���0B� /C ا��.���ت وا@��A@ت- 2011              5.2              --                  5.2

 �����            47.8             14.6             6.0                68.4#+�"ع ا��(�و��ت #�'& ا������ت #% ا$#"ال ا���

ا��(�و��ت ا$>�ى (9/& إ�7اء ا��5"��ت ��4 أ�0س ا������� ا��0�1/�� ا�
و��ــ�)
 
�
�3�� -ا�"�0ء ا�1 ��E8.1               


ة�
�3��-+��� ا�����2ات ا�1 ��E19.3             

 :2011-2010 ) ��G��3�@ال ا��� ا ����-ا�%'��K ا���9�0 �� �Jف ا�.�;ت وا����"<� 	��6ر�& ُ
17 أ�L��C M ,��'�ي)

0.0               

�� ��4��ة   2010-2011 9/&  إ�7اء ا��5"��ت �4ـ�  ���#+�"ع ا����ت #% ا$#"ال ا���
  ��أ�0س ا������� ا��0�1/�� ا�
و�

41.96          

 ����وق ��� ��� ا������ ����� ��� ��� ��  *  

ية رشوعات جدول أعامل ا بالغ اخملصصة  منا لتمل  مل

بلغ قدره  .8 يص  تذكري بأن ادلول األعضاء وافقت عىل  مجيدر ا ختص يون فرنك سورسي من فائض الفرتة 7,2ّل ي  مل
ية للفرتة 2008-2009 ية ضامن أن واكن الغ. 2009-2008ل يف إطار اعامتد تقرير اإلدارة املا نا ئرض من تكل املوافقة الا سـتث

يةرشوعاتملموال اخملصصة تظل األ متدةلتمن جدول أعوامل ا ية ُملع ا نفق مضن الربانمج واملزيا ن، واليت مل  تاحة 2009-2008ُت م، 
رشوعاتإجنازحىت  رشوع5وترد، يف اجلدول . مل تكل ا تكل ا يص األموال  يجة  بدة  نفقات ا مل أدانه، ا ل ختص تل نتك ّ ُ  .اتمل

رش .9 رشوعات أن بعض ا يذ ا تعراض ورصد  تظام ال يات اليت جترى اب ملوبني من ا ّمل تنف سـ ن لعمل ُت ُوعات املدرجة مضن القرار ّ
يد اإلجاميل األول سـىن إجنازها ابلر توقعا، و تطلب أموالا أقل مما اكن  ية  يا تعلق ابخملصصات من األموال الا ص ا ت ط ت يمل سـح م ّت س

نحو  تاح واملقدر  بقي ا با مل ييون فرنك سورسي  1,0ملت سمرب (مل يد اإلجاميل يف هناية د ياكن الر بني يف 2011ص نحو ا ّ، عىل ا مل ل
بلغ 5 اجلدول يةي فرنك سورسيمليون 2,9ي أدانه،  يا ط مقابل اخملصصات من األموال الا يه ولضامن مواصةل . )حت علوناء  ب

يلسـا تاحة من هذا ا لقبتخدام أرصدة  يةم رشوعات جدول أعامل ا متويل  لتمن  م بقي مضن ل يد ا تخدام الر ت يقرتح ا ص ملسـ ُ
ية فامي بني بدل ية الفكرية وا تعاون يف جمايل ا رشوع تعزيز ا متويل  ية  يا مناخملصصات من األموال الا ل ط لتت مللك م ل نوب ح جلان ا

ية ندرج مضن جدول أعامل ا ية مهنا واألقل منوا، ا نا منا مل لتل ُ رشوع . م هذا ا متدة  ية ا ملوبلغت املزيا ل ملع ينك سورسي  ألف فر958ن
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ية للفرتة 2013-2012يف الفرتة  ن، وتقرر متويهل مضن الربانمج واملزيا يضمن. 2012-2013ّ ية  حتوسـو متويل من املزيا نيل ا ل
ها لألغراض احملد إىلالعادية تخدام تكل األموال بأ ية ا ية اخملصصة جلدول أعامل ا يا ّ األموال الا مكل سـ من ط لتت هاح يمت . لدة  سو
نا ابعامتد اكذكل متويل ه، ر بدة حىت اترخي حتويل ذكل ا نفقات ا هذا الاقرتاح، حتويل لك ا لدلول األعضاء  ّ تك ُل مل يف جمرى (ل

ية) 2012 عام يا طإىل اخملصصات من األموال الا  .حت

يد عىل أن الاقرتاح املذكور أعاله لن يؤثر بأي شلك من األشاكل و .10 تأ ّجيدر ا ّ ك ياطي ل توى اإلجاميل لال تعىل ا حسـ مل
تاح  .ملا

ية : 5ل اجلدو لتمنرشوعات جدول أعامل ا يةم يا ية من األموال الا نا طاملموةل مضن اخملصصات الا ت حئ سـتث ُ 
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل

 (2 ــ�     ( ا����ـــــــ��  #    ــاض ا���
�ــــ ــ�ارد ��ــــ ــ� ا�
ــــ ���1
ـــــ �ـــــ�ل ��ــــ 9 8              1 9 ����ــــ�                -                 -           8

 (5 ــ�� #    I)   ( ا����ـــــ P -T A D ــ�     (  ــ� ا����ــــ ���ــــ
ــ�ل ا� ــ� !ــــــ� ��ــــ ــ�$�ة ا��"��ــــ 
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يصأرص يات ا ياطي بعد  تخصدة الا معل لت  ح

ياطي 6يورد اجلدول  .11 نظمة بلغ، يف . لك احتادسب حبحت عرضا ألرصدة الا ياطي ا تصار، أن ا ملومن املالحظ، اب حت ّ خ
 ).1انظر كذكل اجلدول (ي ماليني فرنك سورسي 162,5، 2011ية عام هنا

 .6ُويالحظ ما ييل فامي خيص اجلدول  .12

متدتقد ّتذكري بأن ادلول األعضاء لجيدر ا • متويل  عا تلفة مضن مرشوعاتلخمصصات  ياطي خم  انظر (حتالا
بني اجلدول أ).  أعاله4اجلدول  يه  ّوناء  ي عل تمدت فعالب ُن اخملصصات اليت ا ع نفق بعد، ّ ُ، ومل  ميهتات قبلغ   ت

ياإل ياطيمليون 47,8 ةلجام بل مضن الا حت فرنك سورسي ميكن إنفاقه يف ا تقسـ مل  .ي

ية  • متد يف الربانمج واملزيا بلغ  سـهتدف  ياطي ا توى الا نويرد  مك مل ت معسـ ح  مليون 120,6  قدره2013-2012م
مي% 18,6 حنو أييفرنك سورسي،  بالغة  متدة ا ية ا قمن مجمل املزيا لملع . ي فرنك سورسيمليون 647,4هتا ن

بلغ ال وذكل  بانملا تلكفة كفاءة وفورات حلسـيأخذ يف ا تجابة لطلب  لا ها ا سعى األمانة إىل  سـاليت  حتقيقت
ميهتا ادلول األعضاء  بالغة  قوا يون فرنك سورسي 10,2ل ي  سـهتدف واليتمل ياطي ا تخفض الا مل  ت حسـ ّ

يون فرنك سورسي2,1 بنحو ي  بان مل  .حلسـإذا أخذت يف ا
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سب لك احتاد: 6اجلدول  تاطي  حبعرض لال  ح
سورسية( يبآالف الفرناكت ا  )ل
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تا، يف عام  .13 ييت احتاد مدريد واحتاد الهاي وا تذكري بأن  فقوجيدر ا مجع تب ادل2009ّل ويل خبصوص ملك، عىل اقرتاحات ا
ية ثا تني ا نيذ املر ل حل يا املعلومات والاتصاالت اتنف نولو ثة من برانمج حتديث  ثا ت وا ل عل ج ناير تك يف . 2010يبارا من  لوقدرت تاك ّ ُ

نحو  ثة  ثا ية وا ثا تني ا باملر ل ل ن ل يون فرنك سورسي، عىل أن ميول احتاد الهاي حوايل 10,2حل  ّ ي ي فرنك سورسي من مليون 3مل
بلغ  تني (ملذكل ا  ).H/A/28/2 وMM/A/42/2ثيقانظر الو

سامه هبا صة احلوفامي خيص متويل  .14 رشوع، ذيفاحتاد الهاي ياليت  ثكرت الويقة مل ا ّH/A/28/2 سليب يد ا ل ابلر ص
ياطي تندوق احتاد الهاي الا ية ّرصح بأن تت، واقرتح5حلص شأن مجع  تعاون  باحتاد معاهدة ا نح قرض ل مبالرباءات 

ياطي الصندوق لاي فرنك سورسي الحتاد الهاي من مليون 3 قدره شأن الرباءات حتالا تعاون  بحتاد معاهدة ا صة احلتغطية لل
سامه هب يا املعلومات والاتصاالت املذكور احتاد الهايا ياليت  نولو ثة من برانمج حتديث  ثا ية وا ثا تني ا ج يف متويل املر تك ل ل ن ل حل

شأن الرباءات مبجرد أن . آنفا تعاون  بلغ الحتاد معاهدة ا سدد احتاد الهاي ذكل ا ّواقرتح كذكل بأن  ب ل مل ّي األموال بلغ تُ
ية يا طالا ياطيل حت تندوق احتاد الهاي الا سمح بذكلحص توى  ي   .مسـ

ية ظلت، 20116-2010ويف هناية الفرتة  .15 يا طاألموال الا توىحتاد الهاي ال حت سداد القرض ي ال مسـعىل  بسمح 
شأن الرباءات،  تعاون  بالحتاد معاهدة ا يات احتاد مدريد عىل أنل يا ط ا ياسة  فاقتحت سـهتدف اذلي حددته  توى ا سـا مل ّسـ مل

ية يا نظمة اخلاصة ابألموال الا طا ت ية احتاد مدريدو. حمل يقرتح عىل  مجعناء عىل ذكل  سـ ، تعديل 2012م ، يف دورهتا لعا7ُب
سدد احتاد الهايف .تالرتيب ّبدال من أن  شي تعاون  ب القرض الحتاد معاهدة ا توىخ أصالكام(أن الرباءات ل يتوىل احتاد ، )م اكن 
يا املعلومات والامتويل مدريد  نولو جسامهة احتاد الهاي يف برانمج حتديث  تك نظم يل لتصاالت  للتسجايم مدريد والهاي 

شأن الرباءاتادلويل،  تعاون  بعوضا عن احتاد معاهدة ا  .ل

ية  .16 يا بلغ األموال الا بلغ الحتاد مدريد مبجرد أن  سدد احتاد الهاي ا طو ت ت مل حي ّس سمح بذكلالّ توى  يحتاد الهاي  . مسـ
بني اجلدول  ّو ّ أثر هذا الاقرتاح، علام بأن الاقرتاح ال يؤثر ب6ي ياطي ّ توى اإلجاميل لال تأي شلك من األشاكل يف ا حسـ مل

تاح  .ملا

 ]ثهناية الويقة[

                                                 

 .H/A/28/2ث من الويقة 44الرجاء الاطالع عىل الفقرة  5
نوية لعام ا 6 ية ا ياانت املا سـلرجاء الاطالع عىل ا ل لب  ).WO/PBC/19/4ثالويقة  (2011ل
تني  7  . HA/31/1 وMM/45/3ثيقالرجاء الاطالع عىل الو


