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 من الفرنسية( ترجمة)

 العنوان: تمويل منظمة األمم المتحدة
 

 

 الموارد المالية لمنظمة األمم المتحدة -1

 

 الميزانية العادية -ألف 

 456 5 (4102)بعد تنقيح الميزانية في كانون األول/ديسمبر  4102-4102دوالر لفترة السنتين  ماليين 

 لفترة السنتين.  اعتمدتها الجمعية العامة 

  باألساس التي تغطي مصروفات األمانة العامة والتكاليف اإلدارية لبعض  ميزانية التشغيلهذه الميزانية هي

 الصناديق والبرامج )برنامج األمم المتحدة للبيئة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وغيرها(

لعادية منذ فترة السنتين  ر الميزانية ا ّ  4110-4111تغي
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 عمليات حفظ السالمميزانية  -باء 

 644 8 4102حزيران/يونيو  01إلى  4102تموز/يوليو  0دوالر من  مليون 

  اإللزامية )باستثناء  االشتراكاتتمّول كل عملية من عمليات حفظ السالم من حساب خاص يجري تزويده من

ول األعضاء جدول يحّدد نصيب كل دولة ويُطلب من الديعتمد مبلغ اشتراك الدول األعضاء على  قبرص(.

 الدائمين في مجلس األمن دفع نصيب أكبر من سائر الدول. 

ر ميزانية عمليات حفظ السالم منذ فترة السنتين  ّ  )بآالف الدوالرات(   4111-0111تغي

المفتاح: المدّرج التكراري األزرق: ميزانية مختلف عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم اللوجستي/ الخط األحمر: الميزانية 

 إلجماليةا

 

 

 

 مساهمات فرنسا -4

 

A. مساهمات فرنسا في الميزانية العادية 

 

 4116-4115 وبلغ نصيبها  المرتبة الرابعة من بين الدول المساهمة في الميزانية العادية: احتلت فرنسا

5555 % 

 4115 مليون يورو 145: بلغت مساهمة فرنسا 

 المبلغ )باليورو(  السنة
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4115 022052 120 22 

4111 201020 110 015 

4101 111021 222 11 

 4100 412002 214 012 

4104 420022 104 012 

4100 411011 222 012 

4102 011024 025 012 

4102 402051 112 041 

 

لعادية )لفترة السنتين   (4102-4102المساهمون الرئيسون في الميزانية ا

  

 % 44الواليات المتحدة األمريكية:  -

 %11.81اليابان:  -

 %4516ألمانيا:  -

 %5555فرنسا:  -

 %5518المملكة المتحدة:  -

 

 باء( المساهمات الفرنسية في ميزانية عمليات حفظ السالم      

 4102-4102 المرتبة الثالثة من بين الدول المساهمة في ميزانية عمليات حفظ السالم: تحتل فرنسا 

 % 4.41ويبلغ نصيبها 

 

 (4102-4102المساهمون الرئيسون في ميزانية عمليات حفظ السالم )لفترة السنتين 

 المساهمون الخمسة األوائل: 

 %48514االتحاد األوروبي:  -

 %11581اليابان:  -

 %4541فرنسا:  -

 %4516ألمانيا:  -

 %4548المملكة المتحدة:  -
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 أولويات فرنسا -1

 

 ( ضمان االستدامة المالية لمنظمة األمم المتحدة ألف      

لئن كانت الميزانية العادية وميزانية عمليات حفظ السالم ال تنفك ترتفع منذ زهاء خمسة عشر عاما، تؤيد فرنسا تحسين 

 مراقبة اإلنفاق من خالل ما يلي:

 وضع جدول أنصبة لالشتراكات يتالءم مع قدرة الدول األعضاء على التسديد ، 

  ،إصالح إجراءات إقرار الميزانية 

 .ترشيد القدرات المدنية في عمليات حفظ السالم  

 

 باء( تكيف السياسات الخاصة بالعاملين في المنظمة مع تحديات القرن الحادي والعشرين           

وجبان تكيف السياسات %(. وثمة ضرورتان تست24يمثل العاملون في المنظمة بند اإلنفاق الرئيس في الميزانية العادية )

الخاصة بالعاملين مع تحديات القرن الحادي والعشرين وهما: االستدامة المالية وكفاءة عمل منظمة األمم المتحدة. وتتوخى 

 فرنسا في هذا الصدد ما يلي:

 مراجعة سياسة المرتبات والمزايا في إطار النظام المّوحد  

 محقّقةتكييف عدد الموظفين مع المكاسب اإلنتاجية ال  

 تنشيط إدارة الموارد البشرية  

         

  جيم( توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق الكفاءة في عمل المنظمة           

 على منظمة األمم المتحدة االستمرار في تكييف نهوج عملها بغية زيادة كفاءتها وفعاليتها. 

 أدوات العمل )المعايير المحاسبية الدولية وإدارة الموارد البشرية( تحديث  

 رسم سياسة حقيقية فيما يخص المباني  

 اتباع سياسات مشتريات أكثر اقتصادا واستدامة 

 

 

http://www.franceonu.org/la-france-a-l-onu/l-organisation-des-nations-unies/le-financement-des-nations-unies/article/priorites-de-la-france-dans-les#tdm

