
 

 

GC(63)/RES/3 

 ٢٠١٩ سبتمبر/أيلول
 

 عامتوزيع 
 عربي

نكليزيإصل: األ

 المؤتمــــر العـــــام

 الستونو الثالثة دورة العاديةال
  من جدول األعمال ١٠البند 

  )GC(63)/22 الوثيقة(

 

 ٢٠٢٠اعتمادات الميزانية العادية لعام 

 السابعةخالل الجلسة العامة  ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٩قرار اعتُِمد يوم 

 

  

  ،إن المؤتمر العام

  ٢٠٢٠،١توصيات مجلس المحافظين بشأن الميزانية العادية للوكالة لعام  إذ يقبل

رف قدره دوالر واحد لليورو الواحد، مبلغاً قدره يعتمد  -١ عر ص اس س يورو  ٣٨٠ ٥٦٣ ٠٦٥، على أس
عاً على النحو التالي: ٢٠٢٠الميزانية العادية للوكالة في عام للجزء التشغيلي من نفقات   ٢موزَّ

  

  

 

  .)63GC/(2الوثيقة  ١

  برامج الوكالة الرئيسية. ٦-١تمثِّل أبواب الميزانية  ٢



GC(63)/RES/3 
  ٢الصفحة 

 يورو    

القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم  -١
 النووية

٤١ ۲٤١  ٦٩١  

۲٤  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢  ١١٤ ۲٨۰   

٨٩۰ ٣٧  األمان واألمن النوويان -٣  ۰١٨   

٩۰٧ ١٤٨  التحقُّق النووي -٤  ۰٣٩   

  ٩٥٥ ٣٧٦ ٨١  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥

٦۲  إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦  ٤١٤ ٧٣١  

۲٧١ ٤٣٣ ٣٧٧  المجموع الفرعي للبرامج الرئيسية     

إيرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرين القابلة  -٧
  لالسترداد

٩ ٣۲١  ٣٥٣  

۰٣٨  المجموع    ٦٥ ٥٦٣۰   

  
ق على أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب الميزانية موضع  ـ ـ ي الملحـ ـ تسوية، وفقاً لصيغة التسوية الواردة فـ

  ، من أجل مراعاة تغيُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛١-ألف

ر  -٢ ل االعتماد السابق الذكر، بعد خصم ما يلي: يُقّرِ   أن يَموَّ
  ؛٧إيرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرين القابلة لالسترداد (باب الميزانية(  
 يورو؛ ٥٥٠ ٠٠٠أخرى بمبلغ  وإيرادات متنوعة  

شتراكات الدول األعضاء، المحسوبة على أساس سعر صرف قدره  لليورو الواحد، بمبلغ قدره  دوالر واحدمن ا
افة إلى  ٣٢٣ ٤٥٥ ١٥١يورو ( ٣٧٦ ٨٨٣ ٧١٢ دوالراً أمريكياً)، وفقاً للجدول  ٥٣ ٤٢٨ ٥٦١يورو باإلض

  ؛GC(63)/RES/6العام في القرار  النسبي ألنصبة االشتراكات الذي حدَّده المؤتمر

يورو  ٦ ١٠٢ ٠٠٠، على أساس سعر صرف قدره دوالر أمريكي واحد لليورو الواحد، مبلغًا قدره يعتمد -٣
عاً على النحو التالي٢٠٢٠للجزء الرأسمالي من نفقات الميزانية العادية للوكالة في عام    :٣، موزَّ

  

    

 
  .٢انظر الحاشية  ٣

 



GC(63)/RES/3 
 ٣الصفحة 

 

 يورو    

الوقود النووي والعلوم القوى النووية ودورة  -١
 النووية

-  

٣٤۰ ۲  التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢  ۰۰۰  
٥۰٣   األمان واألمن النوويان -٣  ۰۰١   
١٧۰ ١  التحقُّق النووي -٤  ۰۰۰  
۰۰٩ ٧٤٥ ۲  الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥   
  -  ألغراض التنميةإدارة التعاون التقني  -٦

۰۲١ ٦  المجموع    ۰۰۰  

 
ق  ـ ـ ي الملحـ ـ على أن تكون المبالغ المدَرجة في أبواب الميزانية موضع تسوية، وفقاً لصيغة التسوية الواردة فـ

  ، من أجل مراعاة تغيُّرات أسعار الصرف أثناء العام؛٢-ألف

ر -٤ عر  يقّرِ اس س وبة على أس اء، المحس تراكات الدول األعض ابقاً من اش ل االعتمادات المذكورة س أن تموَّ
يورو باإلضافة  ٦ ٠٦٢ ٦٧٤يورو ( ٦ ١٠٢ ٠٠٠صرف قدره دوالر أمريكي واحد لليورو الواحد، بمبلغ قدره 

تراكات الذي حدَّ  ٣٩ ٣٢٦إلى  بة االش بي ألنص ده المؤتمر العام في القرار دوالراً أمريكياً)، وفقاً للجدول النس
GC(63)/RES/6؛  

  بتحويل الجزء الرأسمالي من الميزانية العادية إلى صندوق االستثمارات الرأسمالية الرئيسية؛ يأذن -٥

ل المدير العام فيما يلي: -٦   يخّوِ
روفات المعتمدة في الميزانية العادية لعام  -أ افة إلى المص روفات باإلض ، ٢٠٢٠أن يرتبط بمص

ل المخصصات ذات الصلة ألّيٍ من الموظَّفين المعنيِّين وجميع التكاليف األخرى ش ريطة أن تُموَّ
اء أو  اب الدول األعض طلَع بها لحس ورة كلِّية من إيرادات المبيعات أو األعمال الُمض بص
ادر  ة، أو من مص اهمات الخاص المنظَّمات الدولية، أو من الهبات المقدَّمة للبحوث، أو من المس

  ؛٢٠٢٠أخرى خارجة عن الميزانية العادية لعام 
افظين، تحويالت بين مختلف األبواب  -ب ة مجلس المح ول على موافق د الحص أن يُجري، بع

    أعاله. ٣و ١المدَرجة في الفقرتين 



GC(63)/RES/3 
 ٤الصفحة 

  الملحق

  االعتمادات المخصصة للجزء التشغيلي من -١-ألف
  ٢٠٢٠الميزانية العادية في عام 

  باليورومعادلة التسوية 

    

   دوالر أمريكي   يورو      

٨٥۰ ١٥٦ ٣٥   القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم النووية -١   ) +٥٦ ٦۲  ٦۰٦ س)/    

٩۰٦ ٣٤٤ ٣٧    التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية البيئة -٢ س)/  ٤٧٣ ٧٦٩ ٤+ (    

۰٣    األمان واألمن النوويان -٣  ٣٧٥ ۰٣٤   ) +٧١٣ ٦ ۰٨٤ س)/    

٥۲١    التحقُّق النووي -٤  ٩۰٣  ٣+ (  ٨٩٥۲ س)/  ٤٩٥ ٣٩٩   

۰٣۰ ٧٣    الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم واإلدارة -٥  ١۰٦ س)/  ٣٥٤ ٣٤٦ ٨+ (    

١۲٦ ٧٨٨ ۲۲    إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦   ) +٣ ۲٩٤ س)/  ٧٩٣   

٤۲٣    الرئيسيةالمجموع الفرعي للبرامج     ٥۰۰  ٨ ٥٣+ (  ١٥١۲٤ س)/  ٥٦١   

إيرادات األعمال المنفَّذة لحساب آخرين القابلة  -٧

  لالسترداد

  
٩ ٣۲١ س)/  -+ (  ٣٥٣   

٧۲٣    المجموع    ٤ ١٣٤۰٥   ) +٨ ٥٣۲٤ س)/  ٥٦١   

  
  .٢٠٢٠األمم المتحدة خالل عام س = متوسط سعر صرف الدوالر مقابل اليورو الذي سيُطبَّق على نطاق   مالحظة:
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 ٥الصفحة 

 

  الملحق

  االعتمادات المخصصة للجزء الرأسمالي من -٢-ألف
  ٢٠٢٠الميزانية العادية في عام 

 
  معادلة التسوية باليورو

              

   دوالر أمريكي   يورو      

القوى النووية ودورة الوقود النووي والعلوم   -١
 النووية

  
س)/  - + (  -  

التقنيات النووية من أجل التنمية وحماية  -٢
  البيئة

  
٦ ٣٩  + (  ٦٧٤ ٩٩٤ ١۲٣   

س)/  

٥۰٣     األمان واألمن النوويان -٣  ۰۰١ س)/  - + (    

١٧۰ ١    التحقُّق النووي -٤ س)/  - + (  ۰۰۰   

الخدمات الخاصة بالسياسات والتنظيم  -٥
  واإلدارة

  
۲ ٧٤٥ ۰۰٩   ) + -  

س)/  

س)/  - + (  -    إدارة التعاون التقني ألغراض التنمية -٦  

۲٦۰ ٦    المجموع    ٦ ٣٩  + (  ٦٧٤۲٣ س)/    

 

يُطبَّق على نطاق األمم المتحدة خالل عام   مالحظة: رف الدوالر مقابل اليورو الذي س عر ص ط س س = متوس
٢٠٢٠.  




