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 (، QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
  منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من 

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

A 

 المالية لجنة

 والستون بعد المائة السادسةالدورة 

 2017 آذار/مارس 31-27روما، 

 2016 كانون األول/ديسمبر 31حالة االشتراكات المقررة والمتأخرات حتى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن 
 

 أيمن أبو الهيجاءالسيد 
 مدير شعبة الشؤون المالية وأمين الخزانة

 4676 5705 3906+الهاتف: 
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 موجز
 
وتبّين ، 2016 كا ون األول/ديسرترترترترترترترترترترترترترتمىت 31تعرض هذه الوثيقة حالة االشرترترترترترترترترترترترترترتجاكات د الىت ام  العادي ح   

 املتحصالت من االشجاكات اجلارية واملتأخرات على النحو التايل:
 

 ؛2016 كا ون األول/ديسمىت 31موجز عن حالة االشجاكات د الىت ام  العادي ح   - املرفق ألف 
 ؛2016 كا ون األول/ديسمىت 31اشجاكات الىت ام  العادي ح   - املرفق باء 
 ؛2016ديسمىت/كا ون األول  31األعضاء اليت عليها اشجاكات متأخرة ح   الدول - املرفق جيم 
 ؛2016ديسمىت/كا ون األول  31ح   2016املتأخرات اليت ُدفعت بالكامل خالل السنة التقوميية  -املرفق دال 
 ؛2016ديسمىت/كا ون األول  31ح   2016املتأخرات اليت ُسدند جزء منها خالل السنة التقوميية  -املرفق هاء 
 من مترترترترترترترتأخراحرترترترترترترتا املسرترترترترترترترترترترترترترتتحقرترترترترترترتة  2016الرترترترترترترتدول األعضرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاء اليت   تسرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتدد أيرترترترترترترتة مبرترترترترترترتال  د  -املرفق واو 

 ؛2016ديسمىت/كا ون األول  31ح  
 ديسرترترترترترترترتمىت/كا ون األول  31الدول األعضرترترترترترترترتاء اليت قد تواجه مشرترترترترترترترتاكل د حقو  التصرترترترترترترترتويت ح   - املرفق زاي

 ؛2016
 سداد الدول اخلمس عشرة اليت تدفع أكىت االشجاكات؛ أمناط -املرفق حاء 
 2016ديسمىت/كا ون األول  31الدول اخلمس والعشرون اليت تدفع أكىت االشجاكات ح   -املرفق طاء. 
 
 النقاط الرئيسية اليت متن تسليط الضوء عليها هي:و  
 

دولة  124، بل  عدد الدول األعضاء اليت دفعت اشجاكاحا بالكامل 2016ديسمىت/كا ون األول  31ح   (1)
 من الدول األعضاء ال تزال مدينة باشجاكات مقررة جارية )بالكامل أو جزء منها(  70عضواً، د حّي كا ت 

 مليون يورو )املرفق ألف/املرفق باء(. 16.78مليون دوالر أمريكي و 31.37مبا جمموعه 
 د املائة. 89.86بل  معدنل التحصيل لالشجاكات املقررة اجلارية  (2)
  مليون دوالر أمريكي 19.80من الرترترترترتدول األعضرترترترترترترترترترترترترترترترترترتاء ال تزال مرترترترترتدينرترترترترتة مبترترترترترتأخرات قرترترترترتدرهرترترترترتا  44كرترترترترتا رترترترترتت  (3)

 وهو مرترترترترتا يعرترترترترتادل  2016 كرترترترترتا ون األول/ديسرترترترترترترترترترترترترترتمىت 31مليون يورو )املرفق برترترترترتاء/املرفق جيم( ح   5.50و
 د املائة من االشجاكات املقررة اجلارية. 5.51 سبة 

 من الدول األعضاء إىل مبال  تعرنضها لفقدان حقها د التصويت طبقاً ألحكام املادة 17وصلت متأخرات  (4)
 من الدستور )املرفق زاي(. 3-4

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  باملعلومات الواردة د هذه الوثيقة. أخذ العلممدعوة إىل  املاليةإنن جلنة 
  اللجنة خالل الدورة وثيقة عمل تتضمنن آخر املعلومات عن حالة االشجاكات. علىسُتعرض 
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 المرفق ألف
  2 1موجز عن حالة االشتراكات في البرنامج العادي

 )للمقارنة( 2015 2016 العملة
 يناير/ كانون الثاني 1المبالغ المستحقة في  -1

   
        

 264,024,500.00 277,276,000.00 دوالر أمريكي  3االشجاكات املقررة اجلارية 

 190,730,500.00 192,083,000.00 يورو   

 48,963,246.72 63,506,352.01 دوالر أمريكي 4االشجاكات املتأخرة 

 27,095,401.19 37,899,273.58 يورو   

 312,987,746.72 340,782,352.01 دوالر أمريكي المجموع

 217,825,901.19 229,982,273.58 يورو  

    االشتراكات المقررة الجارية لألعضاء الجدد -2
 - - دوالر أمريكي 
 - - يورو 
 يمممنمممممايمممر/ كمممممانمممون المممثمممممانمممي 1المممممممتمممح مممممممممممم ت ممممن  -3

    كانون األول/ديسمبر 31إلى 

 217,004,222.26 245,910,059.03 دوالر أمريكي االشجاكات املقررة اجلارية

 155,893,134.77 175,301,952.35 يورو  

 32,596,848.49 43,708,365.47 دوالر أمريكي  االشجاكات املتأخرة

 24,009,735.91 32,397,968.87 يورو  

 2,480.72 3,703.78 دوالر أمريكي األقساط املستحقة د السنوات املقبلة

 - - يورو 

 دوالر أمريكي المجموع
289,622,128.28 249,603,551.47 

 يورو  
207,699,921.22 179,902,870.68 

     كانون األول/ديسمبر 31المبالغ المستحقة في  -4

 47,020,277.74 31,365,940.97 دوالر أمريكي  االشجاكات املقررة اجلارية

 34,837,365.23 16,781,047.65 يورو  

 16,366,398.23 19,797,986.54 دوالر أمريكي  املتأخرةاالشجاكات 

 3,085,665.28 5,501,304.71 يورو  

 دوالر أمريكي  المجموع
51,163,927.51 63,386,675.97 

 يورو  
22,282,352.36 37,923,030.51 

 1,235,741.55 1,112,361.73 دوالر أمريكي األقساط المستحقة في السنوات المقبلة -5

 1,027.82 24,784.76 يورو  

 دوالر أمريكي  مجموع االشتراكات المستحقة
52,276,289.24 64,622,417.52 

 يورو 
22,307,137.12 37,924,058.33     

 الحواشي:
 .2016 األولكا ون /ديسمىت 31إىل  2016يناير/كا ون الثاين  1( يتضمن املرفق باء التفاصيل الكاملة للمتحصالت خالل الفجة من 1)
 ( تشمل االشجاكات املرتتأخرة املبال  املستحقة الدفع حالياً مبوجب خطط التقسيط اليت أجازها املؤمتر.2)
 .2016عام دوالر أمريكي ل 4 250 000مبل  و  2015دوالر أمريكي يتعلق بصندو  التسويات الضريبية لعام  4 600 000( منها مبل  3)
يناير/ كا ون الثاين،  اقصا أية خطط تقسيط جديدة  1يناير/كا ون الثاين رصيد هناية السنة السابقة املرحنل زائدا أقساط املتأخرات املستحقة د  1( تشمل االشجاكات املتأخرة د 4)

 أقرها املؤمتر واشجاكات األعضاء اجلدد، حيثما ينطبق ذلك.
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 االشتراكات الجارية
 
 اإلحصاءات التاليرترتة النسرترتبة الجاكميرترترتة للمتحصالت مرترترتن االشجاكات اجلارية خالل السنوات اخلمس املاضية.تُبّين  -1

 

 

 
 أرقام المتح  ت هي مجموع المتح  ت بالدوالر األمريكي وباليورو وجميع األرقام هي لنهاية الشهر.

 
مقار ة  2016 األولكا ون /ديسرترترترترترترترتمىت 31د  2016يلي حالة االشرترترترترترترترتجاكات املقررة للدول األعضرترترترترترترترتاء لعام  د ما -2

 د  فس التاريخ خالل السنوات اخلمس السابقة: بنظريحا
 

 عدد الدول األعضاء
 

  

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

دوالر 
 يورو أمريكي

دوالر 
 يورو أمريكي

دوالر 
 يورو أمريكي

دوالر 
 يورو أمريكي

دوالر 
 يورو أمريكي

دوالر 
 يورو أمريكي

 140 148 127 132 131 137 125 129 132 137 132 131 دفعت بالكامل

 13 7 22 19 18 18 19 16 10 10 10 14 دفعت جزئيا

 38 36 42 40 45 39 50 49 52 47 52 49   تدفع شيئا

 191 191 191 191 194 194 194 194 194 194 194 194 المجموع
 
من بّي األرقام املذكورة أعاله، بل  عدد الدول األعضاء اليت قامت بدفع مستحقاحا بالدوالر األمريكي وباليورو  

 دولة. 124بالكامل عند إعداد هذا التقرير 

يناير فىتاير مارس أبريل ماي يو يو يوليو أغسطس سبتمىت أكتوبر ديسمىت وفمىت
2012 8.57 18.51 25.36 33.65 40.31 45.43 53.35 53.94 55.89 67.71 69.27 89.20

2013 12.86 22.44 23.10 31.85 47.93 53.46 58.96 70.27 71.38 72.04 77.61 83.90

2014 16.42 26.75 30.74 34.43 39.01 55.55 66.26 68.98 69.37 70.21 70.59 86.96

2015 9.56 23.55 28.44 40.78 41.99 62.05 64.32 64.68 69.18 69.45 69.90 81.97

2016 8.17 20.49 23.12 37.56 48.70 52.97 62.35 68.18 68.26 68.62 79.77 89.86
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ة للمتح  ت من النسبة التراكمية للمتح  ت من االشتراكات الجارية في البرنامج العاديالنسبة التراكمي
االشتراكات الجارية في البرنامج العادي
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 االشتراكات المتأخرة

 
 2016 األول كا ون/ديسمىت 31كا ت حالة الدول األعضاء اليت عليها اشجاكات متأخرة مستحقة د  -3

 على النحو التايل:
 

 عدد الدول األعضاء
 

  72 2016يناير/ كانون الثاني  1 الدول التي عليها متأخرات مستحقة في
 28  )املرفق دال(ُدفعت املتأخرات بالكامل 
 16  )املرفق هاء(دفعت املتأخرات جزئيا 

 28  )املرفق واو(  تدفع شيئا 
  44 )املرفق جيم( 2016 كانون األول/ديسمبر 31الدول التي عليها متأخرات مستحقة في 

 
 2016 كانون األول/ديسمبر 31معلومات إضافية تتعلق بالمتأخرات المستحقة في 

 
  دوالرًا أمريكيرترتاً  19 797 986.54مرترتا مقرترتداره  2016 كرترتا ون األول/ديسرترترترترترترترترترترترترترتمىت 31بل  جمموع املترترتأخرات د 

 د املائة من االشجاكات املقررة اجلارية. 5.51يورو )املرفقان باء وجيم( أي ما يعادل  5 501 304.71و
  تركما سرترترترترترترترترترترترترترتتان و هورية إيران من الدول األعضرترترترترترترترترترترترترترتاء تزيد متأخراحا عن مليون دوالر أمريكي ) سرترترترترترترترترترترترترترتتن هناك

ضرترترتافة إىل ذلك، ما زال . إ(األمريكيةاإلسرترترتالمية و هورية فنزويال البوليفارية وكولومبيا وليبيا والواليات املتحدة 
 دوالر أمريكي مسرترترترترترترترترتتحقاً على  هورية يوغوسرترترترترترترترترتالفيا االقادية االشرترترترترترترترترتجاكية سرترترترترترترترترتابقاً. ووفقا ماليّي 8.4مبل  

ملا درجت عليه العادة د الفاو، سرترترترتيتم سأ مسرترترترتألة املتأخرات املجاكمة املسرترترترتتحقة على  هورية يوغوسرترترترتالفيا 
 ع األخذ بعّي االعتبار القرار النهائي )الذي   يصرترترترترترترترترترترتدر بعد( ل مم املتحدةاالقادية االشرترترترترترترترترترترتجاكية سرترترترترترترترترترترتابقاً م

 هبذا الشأن )املرفق جيم(.
  د املائة من إ ايل املتأخرات املستحقة. 86.77 أمريكي اليت تتجاوز املليون دوالر املتأخراتتعادل 
  من الدول األعضرترترترترتاء متأخرات مسرترترترترتتحقة مببال  تعرنضرترترترترتها لفقدان حقها د التصرترترترترتويت وفقا  سرترترترترتبع عشرترترترترترةلدى

 من دستور الفاو )املرفق زاي(. 4-3ألحكام املادة 
  والبال  عددها 2016 كا ون األول/ديسرترتمىت 31مسرترتتحقة د  متأخراتإنن جمموع الدول األعضرترتاء اليت عليها 

 .دولة عضواً  42والبال  عددها  2015 كا ون األول/ديسمىت 31أقلن من العدد املقابل د  دولة عضواً  44


