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 جملس التنمية الصناعية
 الثامنة والعشرون الدورة 
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧-٢٥فيينا، 
     من جدول األعمال املؤقت٧ البند

 االنتقال إىل نظام أحادي العملة
 

 ن املدير العامتقرير م
 

يقـدم هـذا الـتقرير معلومـات عـن التطورات املستجدة، مبا فيها التطورات املترتبة على إقفال حسابات فترة السنتني،                 
 ٢٠٠٣/٦وكذلك عن إدارة مشاريع التعاون التقين املّمولة بالدوالر واليورو معا، امتثاال الستنتاج جلنة الربنامج وامليزانية                

 .٥-م/٢٧-صومقرر اجمللس م ت 
 

 مقدمة
دأبت األمانة على إبالغ اهليئات التشريعية على حنو  -١

منتظم باخلطوات اليت اختذهتا الستخدام اليورو كعملة وحيدة  
للميزنة وتقرير االشتراكات واحملاسبة واإلبالغ، اعتبارا من  

ويف اآلونة األحدث عهدا،   . ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة املالية  
م يف دورته العاشرة الوثيقة   ُعرضت على املؤمتر العا  

IDB.27/9-PBC.19/9 وكذلك مقرر جملس التنمية الصناعية ،
 .٦-م /٢٧-م ت ص

وطُلب إىل املدير العام، يف كل من استنتاج جلنة     -٢
-م/٢٧- ومقرر اجمللس م ت ص٢٠٠٣/٦الربنامج وامليزانية 

، أن يبلغ الدول األعضاء مبا ُيستجد من تطورات، مبا فيها      ٥
ت املترتبة على إقفال حسابات فترة السنتني، وكذلك التطورا

 .عن إدارة مشاريع التعاون التقين بالدوالر واليورو معا
 

   اخلربات املكتسبة واإلجراءات املُّتخذة-أوال
-IDB.26/4توقّعت اللجنة، حسبما ذكر يف الوثيقة   -٣

PCB.18/5  أن تتكون أثناء إعداد حسابات فترة السنتني ،
صورة أوضح عن املشاكل املصادفة     ٢٠٠٣-٢٠٠٢

وقد مت وضع الصيغة النهائية  . واإلجراءات الالزمة ملعاجلتها
، اليت تبّين كيفية ٢٠٠٣-٢٠٠٢حلسابات فترة السنتني  

 كانون ١استخدام املوارد املالية خالل الفترة املمتدة من  
وتقدم  . ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول٣١يناير إىل   /الثاين

علومات عن امليزانيتني العادية والتشغيلية،  تلك احلسابات م
وكذلك عن أنشطة التعاون التقين املُمّولة مبوارد من خارج 
امليزانية، وترد يف الفقرات التالية معلومات تتعلق بالنظام    

 . األحادي العملة
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 امليزانيتان العادية والتشغيلية    

-٢٠٠٢ظلـت امليزانـية العاديـة خـالل فـترة السنتني           -٤
تضـمن قـدرا معيـنا مـن اإلنفـاق الدوالري وهذا أمر        ت ٢٠٠٣

ال مـناص مـنه، حسـبما ذكـر يف تقاريـر سـابقة، نظـرا لوجود            
مثل (أشـكال مـن اإلنفـاق إمـا ترتكـز إىل اجلـداول الدوالرية               

بعـض مسـتحقات املوظفـني، أو مسامهة املنظمة يف الصندوق           
وإمــا ) املشــترك للمعاشــات الــتقاعدية ملوظفــي األمــم املــتحدة 

ــربنامج    جتــ ــتابع ل ري تســويتها مــن خــالل حســاب املقاصــة ال
، الـذي ُيشـغَّل بدوالرات   )اليونديـب (األمـم املـتحدة اإلمنـائي       

ــتحدة  ــات املـ ــمن    . الواليـ ــاق ضـ ــكل لإلنفـ ــم شـ ــل أهـ ويتصـ
السـيناريو األخـري بالـنفقات املتكـبَّدة يف املكاتـب امليدانية اليت             

ــية   ــياهتا املال ــد بذلــ . تســتخدم اليونديــب يف عمل ــة وق ت األمان
جهـودا خاصة، ضمن نطاق فئات اإلنفاق اليت مل تتبع النمط           
املذكــور أعــاله لــلحد مــن تعرضــها اللــتزامات بعمــالت غــري  

 .اليورو

وكانت حتركات أسعار الصرف أثناء فترة السنتني      -٥
إجيابية بالنسبة للميزانية العادية، مما مكّن من إحالة موارد إىل 

 ).ناه انظر أد (احلساب االحتياطي 

أما امليزانية التشغيلية فقد عانت من اخنفاض القوة   -٦
الشرائية بسبب حتركات أسعار الصرف، إذ تتأتى إيراداهتا    
من نفقات التعاون التقين، اليت ُتحسب بدوالرات الواليات 

بيد أن غالبية النفقات الواردة يف امليزانية التشغيلية  . املتحدة
أدى إىل خســـارة قدرهـــا ظلت ُتحســـب باليـــورو، مما 

ومن مث، أظهر .  يـــورو خالل فترة السنتيـــن١ ١٧٣ ٠٠٠
احتياطي امليزانية التشغيلية عجزا طفيفا يف أواخر فترة    
السنتني، رغم ما أُبلغ عنه من زيادة يف حجم إجناز التعاون  
التقين ورغم االخنفاض امللحوظ يف استخدام املوارد، مقارنة    

وبالنظر إىل ما سبق، سوف   . ألصلية للميزانية بالتقديرات ا
 .تستكشف األمانة إمكانية تغطية تلك اخلسائر  

احلساب اخلاص بتقلبات أسعار الصرف يف إطار امليزانية      
 العادية  

أذن املؤمتر العام بإنشاء احتياطي حلماية امليزانية   -٧
العادية من تأثري تقلبات أسعار الصرف يف فئات اإلنفاق    

)). د(١٦-م /٨-م ع( على الدوالر حبكم طبيعتها القائمة
وهذه الفئات هي أشكال اإلنفاق ذاهتا اليت كانت سابقا    
ُتميَزن بالدوالر ومتثل اجلزء الدوالري من االشتراكات   

 .املقررة بعملتني 

. وقد أُنشئ احلساب اخلاص برصيد ابتدائي صفري -٨
،   ٢٠٠٣-٢٠٠٢ولدى إقفال حسابات فترة السنتني   

إطار إعداد البيانات املالية، حددت األمانة مقدار  وضمن 
األموال اليت توجب وضعها يف ذلك احلساب نظرا 

 .للتحركات اإلجيابية ألسعار الصرف أثناء فترة السنتني     

ولدى حتديد مكاسب سعر الصرف اليت ُجنيت  -٩
خالل فترة السنتني، اتُّبعت املنهجية اليت أفيد عنها سابقا  

وُحّددت . ١٦-م /٨-م ع ر العام يف مقرره واعتمدها املؤمت 
املبالغ الدوالرية الفعلية اليت أُنفقت على أوجه اإلنفاق 
املتكررة القائمة على الدوالر، واسُتخدم الفارق بني سعر    
الصرف املفترض وقت إعداد امليزانية وأسعار الصرف القائمة    

 .فعال لتحديد املكاسب اليت ُتحّول إىل احلساب اخلاص

كان رصيد ذلك احلساب عند إقفال احلسابات،    و -١٠
 . يورو ١ ٨٤٠ ٧٧٦حسبما ورد يف البيانات املالية،  

 
 إدارة أنشطة التعاون التقين بالدوالر واليورو معا    

 حتسينا لنظام مراقبة األداء املايل،     ٢٠٠٣شهد عام  -١١
أصبح بعده األسلوب اجلديد للميزنة بعمالت متعددة ُمتاحا     

ذت اليونيدو باليورو يف إجراءاهتا اخلاصة وأخ. لالستخدام
بإدارة دورة املشاريع، مما أتاح إمكانية تدوين حسابات أي    

واسُتعرضت مصادر األموال  . مشروع بالدوالر أو باليورو
اخلاصة باملشاريع اجلارية بغرض تصنيفها كمشاريع قائمة    

وسوف يستمر استخدام  . على الدوالر أو قائمة على اليورو
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ر كأساس للتمويل املقدم من اليونديب ومرفق البيئة الدوال
العاملية والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   

ومن مث، فإن املشاريع املرتبطة بذلك التمويل    . مونتريال
واألساس الذي يستند إليه يف   . ستظل قائمة على الدوالر

تقرير ماهية املشاريع القائمة على اليورو هو عملة     
ات، مبا فيها مسامهة الربنامج العادي للتعاون التقين،  املسامه

فضال عن املشاريع اليت تكون اليونيدو ملزمة باإلبالغ عنها   
 .باليورو

وفيما يتعلق باملشاريع املوجودة احملددة كمشاريع   -١٢
 حتويل الرصيد   ٢٠٠٣قائمة على اليورو، جرى يف هناية عام    

، باستخدام سعر الصرف     املايل املتاح بالدوالر إىل يوروهات
ومن أجل . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين ٣١الساري يف 

استعادة القوة الشرائية للمشاريع اليت ُينفق فيها باليورو، 
جيري حبث خيارات لتخصيص املبالغ الالزمة مما تراكم ومل  
يوزع بعد من مكاسب حتويل األرصدة النقدية واالستثمارية 

 . القائمة على اليورو

، كانت مجيع   ٢٠٠٣-٢٠٠٢أثناء فترة السنتني  و -١٣
أنشطة التعاون التقين ُتدار بالدوالر، يف حني كانت ُتدار 

وبغية تقدمي بيانات   . امليزانيتان العادية والتشغيلية باليورو   
، ٢٠٠٣اليونيدو املالية املوحدة لفترة السنتني املنتهية يف عام     

 تقرير مراجع  سترد تفاصيلها يف  (اُتخذت اإلجراءات التالية 
 الذي )١(،٢٠٠٣-٢٠٠٢احلسابات اخلارجي لفترة السنتني  

 ):سيتضمن مالحظات ملحقة بالبيانات املالية

أعد بيان موحد باإليرادات والنفقات والتغريات   •
يف االحتياطيات واألرصدة املالية للسنة املنتهية يف  

، بالدوالر  ٢٠٠٣ديسمرب   / كانون األول  ٣١
 -ات امللحقة بالبيانات املالية املالحظ(وباليورو 

 ؛  )١املرفق الثاين، اجلدول 

______________ 

سيقدم إىل اجمللس يف دورته التاسعة والعشرين عن طريق    (1) 
 .جلنة الربنامج وامليزانية

أعد بيان موحد باملوجودات وااللتزامات    •
 كانون   ٣١واالحتياطيات واألرصدة املالية يف   

، بالدوالر وباليورو  ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
 املرفق  -املالحظات امللحقة بالبيانات املالية (

 ؛ )٢الثاين، اجلدول 

انات املذكورة أعاله، ُحّولت إىل  فيما خيص البي •
اليورو مجيع بنود اإلنفاق غري القائمة على تلك  

 :العملة، باستخدام النهج التايل

ُحّولت االحتياطيات واألرصدة املالية       • 
 إىل ٢٠٠٢الدوالرية القائمة يف بداية عام  

 يورو    ١,٢٣: يوروهات بسعر صرف قدره 
 ؛)١٥-م/ ٩-م ع(للدوالر الواحد 

نت اإليرادات والنفقات والتغّيرات يف   ُبيِّ • 
االحتياطيات واألرصدة املالية باملبلغ املعادل       
من اليوروهات بسعر الصرف املعمول به  
يف التاريخ املرتأى لعملية التحويل، 
باستخدام سعر الصرف املعمول به يف 
األمم املتحدة يف ذلك التاريخ، أي سعر  

 الصرف الشهري الساري؛

يم املوجودات وااللتزامات أُعيد تقي • 
واالحتياطيات واألرصدة املالية القائمة يف   

 إىل   ٢٠٠٣ديسمرب   / كانون األول  ٣١
يوروهات باستخدام سعر الصرف املعمول   

 كانون   ٣١به يف األمم املتحدة يف 
-وفقا للمقرر م ع (٢٠٠٣ديسمرب   /األول

 ).١٥-م /٩
ت ُبّينت اخلسارة النامجة عن إعادة تقييم املوجودا   •

وااللتزامات واالحتياطيات واألرصدة املالية  
  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول ٣١القائمة يف 

تسويات أخرى لالحتياطيات  "حتت عنوان 
يف البيان املوحد القائم على " واألرصدة املالية 
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اليورو لإليرادات والنفقات والتغّيرات يف 
املالحظات امللحقة (االحتياطات واألرصدة املالية  

). ١ املرفق الثاين، اجلدول -نات املالية  بالبيا
إعادة التقييم هذه أي آثار     /وليس لعمليات التسوية

فيما خيص اجلهات املاحنة، ألن البيانات الدوالرية   
تقدم املعلومات الصحيحة عن حالة األموال اليت 
قدموها، وعن األنشطة اليت ُيضطلع هبا بواسطة 

ملاحنة أال ومن مث، ميكن للجهات ا. تلك املوارد
 . تعري اهتماما للبيانات القائمة على اليورو 

واستلزم عرض أنشطة التعاون التقين بالدوالر إعادة    -١٤
تقييم املوجودات وااللتزامات املالية غري الدوالرية القائمة يف   

 باستخدام سعر الصرف  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول  ٣١
كسب غري وال يدّون أي م. املعمول به يف األمم املتحدة

مسيَّل ناجم عن ذلك كإيرادات يف تلك الفترة بل يوضع     
جانبا، لدواعي االحتراس، كحساب مستحق الدفع إىل حني  

 . تسييله 

أما املكسب الذي ينشأ من إعادة تقييم األرصدة    -١٥
النقدية واالستثمارية القائمة على اليورو، فُيوضع جانبا أيضا  

احنة دون أن ُيوّزع كحساب مستحق الدفع إىل اجلهات امل 
ونظرا الرتفاع قيمة اليورو، فإن املبلغ االمجايل    . عليها

  ٧,٧ يساوي   ٢٠٠٣-٢٠٠٢املوضوع جانبا لفترة السنتني  
 ٢٠٠٤وسوف ُتستخدم هذه املبالغ يف عام  . مليون دوالر

يف املقام األول الستعادة القوة الشرائية للمشاريع اليت تقوم     
هاج امليزنة هبذه العملة، نفقاهتا على اليورو عقب انت

 .وسيجري بعد ذلك توزيع أي مبالغ متبقية

ويف تلك املرحلة، ميكن للجهات املاحنة اليت مّولت  -١٦
أنشطة باليورو أن تصرف النظر عن البيانات الدوالرية، ألن    
البيانات القائمة على اليورو ستزّود تلك اجلهات باملعلومات 

قدموها واألنشطة املضطلع الصحيحة عن حالة األموال اليت 
 .هبا بواسطة تلك املوارد

وسيتواصل إبالغ اهليئات التشريعية بالتطورات   -١٧
املستجدة عقب األخذ باليورو يف إدارة برامج التعاون التقين،     
واستعادة القوة الشرائية، واإلقفال النهائي حلسابات فترة    

، وكذلك املناقشات مع مراجع  ٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 
 . ابات اخلارجياحلس

  
   اإلجراء املطلوب من اجمللس-ثانيا

 
 :إن جملس التنمية الصناعية -١٨

حييط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة   )أ"( 
IDB.28/9  بشأن االنتقال إىل نظام أحادي العملة، خصوصا 

 ؛ ٢٠٠٣-٢٠٠٢فيما يتعلق بإعداد حسابات فترة السنتني  

ه املدير العام من يالحظ بارتياح ما اختذ )ب"( 
 خطوات لضمان تنفيذ التعامل باليورو؛ 

يطلب إىل املدير العام أن ُيعلم الدول  )ج"( 
األعضاء مبا ُيستجد من تطورات بشأن االنتقال إىل نظام    
أحادي العملة، وكذلك بشأن إدارة مشاريع التعاون التقين 

 بالدوالر واليورو معا؛

 ....." )د"( 
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