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 موجز
 

    2017 كانون األّول/ديسعععععععععععمر 31تزود هذه الوثيقة جلنة املالية بآخر املعلومات عن الوضعععععععععععع املا  للمنظمة 
 (.2017-2016)هناية فرتة السنتني 

 الرصعععيد النقدي للرنامد العادي بلغ، 2017 كانون األّول/ديسعععمر 31   - وضعععع السعععيولة   الرنامد العادي 
 مليون دوالر أمريكي 113.3دوالر أمريكي ) ماليني 162.5 ،واإليععععداعععععات القصعععععععععععععع ة األجععععل ،ومععععا يعععععادلععععه

 (.هناية فرتة السنتني املاضية لدى ،2015 ديسمر/كانون األول 31  

 مبلغاً  2017 كانون األّول/ديسععععععمر 31إمجا  االلتزامات للخطط األربع    بلغ - االلتزامات املتعلقة باملوظفني
شعععععععكل التغطية الطبية يمليون دوالر أمريكي غ  ممّول ) 993.1 دوالر أمريكي، منه مبلغماليني  1 527.4قيمته 

مليون دوالر أمريكي من االلتزامات غ  املموًّلة،   حني أن صععععععععععععععندو  مدفوعات  935.0بعد انتهاء اخلدمة 
وال يزال نقص متويل التزامات (. مليون دوالر أمريكي 58.1 انتهاء اخلدمة يشعععععععععععكل املبلغ املتبقي غ  املمو ل أي

  .امالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة أحد األسباب اهلامة للعجز اهليكلي   احلساب الع

 دوالر أمريكي ماليني 534.3 بلغعععي قيمعععة االسععععععععععععععتثمعععارات الطويلعععة األجعععل - االسععععععععععععععتثمعععارات املتعععاحعععة للبيع 
ديسمر/كانون األول  31دوالر أمريكي    ماليني 414.3)مقارنة بععععععععععععمبلغ  2017 كانون األّول/ديسمر 31  

 اإلجيابية،معدالت صرف العملة إىل عوامل عدة منها مليون دوالر أمريكي  120.0. وتعزى الزيادة مببلغ (2015
  .إىل جانب متويل إضا  للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

 مليون دوالر  922.2 اخنفض العجز   احلسعععاب العام من- العجز   احلسعععاب العام وما يتصعععل به من حسعععابات
 ،2017كانون األّول /ديسمر 31 أمريكي   دوالرمليون  893.1 إىل 2015ديسمر/كانون األول  31أمريكي   

  .اليت كاني إجيابية االستثماريتمثل   عائدات الرئيسي  بوالسب
 

 من لجنة المالية المطلوبةالتوجيهات 
 

  حالة السعععععععيولة   املنظمة، ف ن سعععععععالمة تدفقها النقدي اسعععععععتقرار إن اللجنة مدعوة إىل أن تأخذ علماً بأنه رغم
بتسعععععديد االتعععععرتاكات املقررة   موعدها، وأن دّو مجيع الدول األعضعععععاء على سعععععداد اتعععععرتاكا ا  رهن اجلاري

 املقررة بالكامل و  موعدها؛

  مليون دوالر أمريكي 893.1 اخنفععععععاا عجز املنظمععععععة منبعععععع علمععععععاً إىل األخععععععذ كمععععععا أن اللجنععععععة مععععععدعوة 
 .2015 كانون األّول/ديسمر 31أمريكي    مليون دوالر 922.2إىل  2017ديسمر/كانون األول  31  

 
 مسودة المشورة

 
 إن اللجنة: 
 

  حثت جميع الدول األعضااااء علس تساااديد ااشاااترارات الماررة بالمامع وهي مواعيداا لضااامان ا اااتمرار
 هي الوهاء بااحتياجات النادية التشغيلية الالزمة لبرنامج العمع؛ المنظمة

   التزامات األعباء غير الممولة إلس  الذي يعود بجزئه األربر عجز الحساب العام بمبلغ وأخذت علما
 .التغطية الطبية للموظفين
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 والمحتويات المادمة
 
 املنتهيععة لفرتة السععععععععععععععنتنيالتقرير احملععّدع عن الوضععععععععععععععع املععا  للمنظمععة حملععًة عععامععة عن النتععائد غ  املراج عععة  ميقععد   -1
 :ويُنظم التقرير على النحو التا . 2017 األّولكانون /ديسمر 31  
 

  2017 ديسمر/كانون األّول 31 املنتهية   السنتني ةلفرت النتائد املالية: 
 

، 2017 كانون األّول/ديسععععععمر 31   واحلسععععععاباتاالحتياطيات أرصععععععدة كشععععععل األصععععععول وااللتزامات و  (1)
 – 2015ديسعععععععمر/كانون األول  31   املقابلةحبسعععععععب مصعععععععدر األموال، ومبا يشعععععععمل األرصعععععععدة مقّدمة 
 .1اجلدول 

 املنتهية لفرتة السعععععععنتنيكشعععععععل اإليرادات واملصعععععععروفات والتغ ات   االحتياطيات وأرصعععععععدة احلسعععععععابات  (2)
فرتة لحبسعععععب مصعععععدر األموال ومبا يشعععععمل األرصعععععدة املقابلة مقّدمة ، 2017 كانون األّول/ديسعععععمر 31  

 .2اجلدول  – 2015ّول كانون األ/ديسمر 31املنتهية    السنتني
  2017 كانون األّول/ديسمر 31   املنتهية تنيالسنتعليق موجز على النتائد املالية األولية لفرتة 
 2018ديسمر/كانون األول  31 حىت 2018لعام  التدفقات النقدية. 
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 1 الجدول
 

   والحساباتات يرشف األصول واالتزامات وأرصدة ااحتياط
   2017 ديسمبر/رانون األّول 31هي 

   )بآاف الدورات األمريمية(

 المجموع األموال  

 حساب األمانة العامة  
ديسمبر/رانون  31

غير ) 2017األّول 
 (مراجع

ديسمبر/رانون  31
 2015األّول 
 وذات الصلة   (مراجع)

وبرنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

     األصول

 561,885 680,203 517,721 162,482 النقدية ومكافئات النقدية

 519,974 509,278 509,278 - االستثمارات احملتع ف ظ هبا للتداول

االترتاكات قيد التحصيل من الدول األعضاء وبرنامد األمم 
 128,037 227,618 38,384 189,234 املتحدة اإلمنائي

 (19,587) (25,113) (8,832) (16,281) سداد االترتاكاتات للتأخ    يناقصاً: االحتياط

 108,036 42,984 2,088 40,896 احلسابات قيد التحصيل

 414,263 534,344  534,344 املتاحة للبيع -االستثمارات 

 1,712,608 1,969,314 1,058,639 910,675 مجموع األصول

     االتزامات

 795,083 797,791 752,468 45,323 االترتاكات املسددة مسبقاً 

 261,414 373,985 271,178 102,807 االلتزامات القائمة

 55,086 55,592 - 55,592 احلسابات مستحقة الدفع

 79,676 74,344 - 74,344 اإليرادات املؤجلة

 1,124,720 1,527,423 - 1,527,423 اخلطط املتصلة باملوظفني

 2,315,979 2,829,135 1,023,646 1,805,489 مجموع االتزامات

     ات وأرصدة الحساباتيااحتياط

 25,745 25,745 - 25,745 صندو  رأس املال العامل

 26,864 30,434 - 30,434 حساب االحتياطي اخلاص

 27,188 39,307 - 39,307 حساب اإلنفا  الرأمسا 

 19,403 18,263 - 18,263 حساب اإلنفا  األمين

 38,604 34,993 34,993 - اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلالصندو  

 11,109 52,234 - 52,234 أرباح غ  حمققة/ )خسائر(   االستثمارات

 169,897 (167,712) - (167,712) خسائر/اكتوارية)أرباح( 

 (922,182) (893,085) - (893,085) ات )العجز(، هناية الفرتةيأرصدة االحتياط

 (603,372) (859,821) 34,993 (894,814) والحساباتات يمجموع أرصدة ااحتياط

 1,712,608 1,969,314 1,058,639 910,675 والحساباتات يااحتياطو مجموع أرصدة االتزامات 
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 2 الجدول
 

   اإليرادات والمصروهات والتغيرات هي ااحتياطيات وأرصدة الحسابات  

   2017 ديسمبر/رانون األّول 31المنتهية هي  للسنة  
 )بآاف الدوارات األمريمية(

  المجموع   الصناديق      
      
 31 حساب األمانة العامة      

ديسمبر/رانون 
 2017 األّول

 (غير مراجع)

31 
 ديسمبر/رانون األّول

 (مراجع) 2015
      

 وذات الصلة

وحساب برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

      اإليرادات:

 1,014,517 957,124 - 957,124  اترتاكات البلدان األعضاء

 1,514,125 1,613,218 1,475,563 137,655 املسامهات الطوعية

 5,048 3,139 2,806 333 ما بني املنظمات األموال احملصلة مبوجب تداب   

 35,536 38,500 - 38,500 األنشطة ذات التمويل املشرتك

 12,584 22,791 7,893 14,898 متنوعات

 4,853 66,621  66,621  طويل األجل –العائد على االستثمار 

 21,973 19,761 - 19,761 صا  إيرادات النثرية األخرى

 (23,314) 18,892 - 18,892  )اخلسارة(/الربح على فرو  صرف العمالت

 2,585,322 2,740,046 1,486,262 1,253,784    مجموع اإليرادات

     المصروهات:

 1,118,204 1,138,495 - 1,138,495 الرنامد العادي

 1,387,517 1,478,369 1,478,369 - املشاريع

 2,505,721 2,616,864 1,478,369 1,138,495    مجموع المصروهات

 79,601 123,182 7,893 115,289 عن المصروهات هائض اإليرادات

 (812) (3,898) - (3,898)  اخلسائر االكتوارية األرباح أو

 (88,546) (70,276) - (70,276)  تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملوظفني

 5,337 2,746 - 2,746 اعتماد اخلدمة السابقة عن االلتزامات اخلاصة باملوظفني

 (968) (5,310) - (5,310)  اعتماد االترتاكات املستحقة واألصول األخرى

 (3,793) 5,099 - 5,099 اإليرادات املؤجلة

 (16,056) (12,119) - (12,119)  صا  احلركة   حساب اإلنفا  الرأمسا 

 (10,860) 1,140 - 1,140  صا  احلركة   استخدام حساب اإلنفا  األمين

 (36,097) 40,564 7,893 32,671 عن المصروهات صاهي الفائض/)الناص( هي اإليرادات

 (1,415) (7,893) (7,893) -  دويل الفوائد إىل حسابات اجلهات املاحنة

     صا  التحويالت من/)إىل( االحتياطيات

 - - - - صندو  رأس املال العامل

 (9,305) (3,570) - (3,570) حساب االحتياطي اخلاص

)كما سعععععععععععبق و   أرصعععععععععععدة احلسعععععععععععابات،   بداية الفرتة
 عنها(اإلبالغ 

(922,186) - (922,186) 875,365 

 922,182 (893,085) - (893,085) أرصدة الحسابات، نهاية الفترة
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 المنتهية السنتينتعليق موجز علس النتائج المالية األولية لفترة 
 2017 ديسمبر/رانون األّول 31هي 

 
 وضع السيولة وااشترارات غير المسددة

 
دوالر  ماليني 162.5 ،عادهلايوما نقدية بالغ الاملاملتمثل    احلسععععععععععععععاب العام  السععععععععععععععيولة   املنظمة  بلغ إمجا  -2

ديسععمر/كانون األول  31 دوالر أمريكي   ماليني 234.3وهذا مقارنة مببلغ  ،2017 ديسععمر/كانون األّول 31 أمريكي  
  .لسابقة(ا)أي هناية فرتة السنتني  2015ديسمر/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي    113.3و 2016

 
 اا تثمارات المحتَاَفظ بها للتداول

 
 ماليني 509.3 قدره مبلغاً  2017 ديسعععمر/كانون األّول 31   "احملتفظ هبا للتداول –االسعععتثمارات "قيمة  بلغي -3

وما النقدية املبالغ دوالر أمريكي )املكشعععوف عنها ضعععمن  ماليني 381.6البالغة  "الودائع ألجل"إىل جانب  دوالر أمريكي
ديسععععععععععععععمر/كععانون األول  31مليون دوالر أمريكي    1 0.026) 1دوالر أمريكي ماليني 1 052.3 جمموعععه(، مععا يعععادهلععا
 حساب األمانة. مشاريععلى  بشكل رئيسي رصدة غ  املنفقةاأل من (2015

 
ل الفائدة املستمر الذي كاد معد ، فضالً عناملخاطرة باالستثمارات القليلةاحلذر واملتسم  املنظمةوأّدى أسلوب  -4

منخفضععة  تع ف ظ هبا للتداول، إىل إبقاء العائدات على حافظة االسععتثمارات احمل2017و 2016 عام على امتداديناهز الصععفر 
  2016ة عععام   املععائعع 0.63مععة د عععائععدات بقيقععد ولععّ  إال أن تزايععد معععدالت الفععائععدة تععدرجييععًا   الواليععات املتحععدة جععداً،

 2017  املائة عام  0.80و 2016عام  املائة   0.21البالغ  إال أن ذلك جتاوز العائد املرجعي .2017  املائة عام  1و
  .  املائة تباعاً  0.20و املائة   0.42بنسبة 

 
 للبيع المتاحة اا تثمارات

 
 املنظمةوضععععوعة جانباً لتمويل خطط املسععععتثمارات اال قيمة حافظات االسععععتثمار املتاحة للبيع، واليت متثل ارتفعي -5

3.534 إىل 5201ديسععععععععععععععمر/كعععانون األول  31مليون دوالر أمريكي    3.414 املتعلقعععة بعععاملوظفني، من
دوالر  ماليني 2

ويُعزى . 2017دوالر أمريكي حصلل يف ع ما   ماليني 90.7ومنها زيادة قيمة  2017 ديسععمر/كانون األّول 31أمريكي   
                                                 

 FC 170/3مليون دوالر أمريكي الوارد   الوثيقععة  1 0.147خيتلل عن مبلغ  FC 170/2دوالر أمريكي الوارد   الوثيقععة  ماليني 1 052.3مبلغ  إن 1
مسامهات  إدراج( 2التحصيل و) قيداحلسابات  بند   املدرجة( إيرادات الفوائد املرتاكمة 1ة اخلاصة مبا يلي: )يتصنيفات احملاسبالبسبب االختالفات   

 واحلافظات الدولية التسععععويات بنك لدى ألجل الودائعاملبالغ النقدية وما يعادهلا من و ( NT Government Select Fund) االسععععتئمانيةتععععركة الشععععمال 
 .بند النقدية ومكافئات النقدية ،  HFT لع االستثمارية

بسعععععبب   3/170FCمليون دوالر أمريكي الوارد   الوثيقة  536.7خيتلل عن مبلغ   170/2FCمليون دوالر أمريكي الوارد   الوثيقة  534.4مبلغ إن   2
 قيداحلسعععععععععععابات  بند  ة إليرادات الفوائد املرتاكمة اليت   التبليغ عنها يتصعععععععععععنيفات احملاسعععععععععععبالاالختالفات   معاي  التقييم احملاسعععععععععععبية وكذلك بسعععععععععععبب 

 التحصيل.
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باملعدالت اإلجيابية لصعععععععرف ،   األسعععععععهملالسعععععععتثمارات  جيايباإلداء األ اقرتان إىل عدة عوامل منها اإلمجا  االرتفاع هذا
  العمالت األجنبية، وال سيما:

 
   مع توليعد ععائعد 2017لععام   املعائعة  19.56نسععععععععععععععبعة  العذي بلغ الطويلعة األجعل للحسعععععععععععععععابعاتاألداء اإلمجعا ، 

 ؛  املائة  22.92بنسبة  االستثمارات   األسهم على

  ديسععععععععععععمر/كانون األول  31الدوالر األمريكي. ففي  مقابلأثر األداء بشععععععععععععكل إجيايب جراء ارتفاع قيمة اليورو تو
 .2017  املائة مقابل الدوالر األمريكي   عام  14.15 قدار فا مب قد ارتفع اليوروكان   2017

  احلافظة لصعععععا   و خالل فرتة السعععععنتني  ماليني يور  7.5مليون دوالر أمريكي و 4.2توف  متويل إضعععععا  بقيمة و
 .التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمةالتزامات 

 
 الخطط ذات الصلة بالموظفين

 
عند إهناء  سععععععععوى باملوظفني )"اخلطط"( تقدم مسععععععععتحقات إىل املوظفني تعتمد املنظمة أربع خطط ذات الصععععععععلة -6

 :  ما يليهذه اخلطط ترد و  اخلدمة أو   حاالت املرا أو اإلصابة املرتبطة بالعمل.
 

 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

  ةاخلدم هنايةخطة مدفوعات 

 الصندو  االحتياطي لنظام تعويض املوظفني 

  اخلدمة اهناءصندو  مدفوعات 

 
املتعلقة  واملسعععائلواالحتياجات  2017ديسعععمر/كانون األول  31را نتائد التقييم االكتواري األخ  حىت تم عي -7

 اخلاصععععةالتقييم االكتواري لاللتزامات " بعنوان  FC 170/5بعد املائة   الوثيقة السععععبعنيبالتمويل على جلنة املالية   دور ا 
 ."2017 سنة  باملوظفني 

 
 ماليني 1 527.4 قدره مبلغاً  2017ديسععععععععععععععمر/كانون األول  31للخطط    وقد بلغ جمموع االلتزامات العائدة -8

يد الذي بلغ  مقارنةً  دوالر أمريكي ماليني 402.6دوالر أمريكي، بزيادة قدرها   دوالر أمريكي ماليني 1 124.7بالرصعععععععععععععع
  .2015ديسمر/كانون األول  31  
 
مليون دوالر  993.1باملوظفني  اخلاصعععة، بلغي قيمة االلتزامات غ  املمولة 2017ديسعععمر/كانون األول  31و   -9

 اهناءمليون دوالر أمريكي، ويشكل منها صندو  مدفوعات  935.0اخلدمة  هنايةأمريكي، تشكل منها التغطية الطبية بعد 
 حبسعععععب اخلطة وحبسعععععب ليل جممل االلتزامات االكتوارية مفصعععععالً د 3ويعرا اجلدول  مليون دوالر أمريكي. 58.1اخلدمة 

 .حالة التمويل
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 3 الجدول

 
 

 الحساب العام والحسابات ذات الصلة رصيد
 

 2015ديسععععععععععععععمر/كععععععانون األول  31مليون دوالر أمريكي    922.2من  عجز احلسععععععععععععععععععععاب العععععععامتراجع  -10
، ويعزى ذلععك بشععععععععععععععكععل رئيسععععععععععععععي إىل عععائععدات 2017ديسععععععععععععععمر/كععانون األّول  31   كيمليون دوالر أمري 893.1إىل 

 االستثمارات اليت اتسمي ب جيابيتها.
 

 مصروهات برنامج التعاون التاني واإليرادات المؤجلة
 

املنتهية  ل فرتة السنتنيخال، 2017-2016 اعتمادات الفرتة بلغي مصروفات برنامد التعاون التقين املخصومة من -11
  حني أن املصعععروفات املخصعععومة من اعتماد  ،دوالر أمريكي ماليني 58.6، ما قيمته 2017 ديسعععمر/كانون األّول 31  

متوسععط املصععروفات الشععهرية لرنامد التعاون التقين  وتواصععل ارتفاع مليون دوالر أمريكي. 79.4 بلغي 2015-2014الفرتة 
مليون دوالر  5.2 توسععطمب ،2017ديسععمر/كانون األّول  31دوالر أمريكي    ماليني 5.8 ليبلغخالل هذه الفرتة بانتظام 
 ، 2017ديسععععععععععععععمر/كععانون األّول  31و   .2015ديسععععععععععععععمر/كععانون األول  31املنتهيععة    فرتة السععععععععععععععنتني خاللأمريكي 

 الفرتةمن فرتة السعععععععععععععنتني السعععععععععععععابقة ومن  وصعععععععععععععل إمجا  اإليرادات املؤجلة لرنامد التعاون التقين )أي االعتمادات املتاحة
دوالر أمريكي باعتمادات  ماليني 74.3ومن أصععععععععععععل هذا املبلغ، اتصععععععععععععل  دوالر أمريكي. ماليني 74.5 إىل (2016-2017
 ت الفرتةمليون دوالر أمريكي املتصععععععععععععععععععل بعععععاعتمعععععادا 0.2فيمعععععا أن مبلغ  ،2018و  ترحيلعععععه إىل  2017-2016الفرتة 
 .قد أدرج   بند "املتنوعات" 2014-2015

18 19 18 18 21 85 67 56 49 52 

344 352 340 377 
461 

694 

887 649 

816 

935 

72 

64 

61 

60 

58 

1,213 

1,391 

1,125 

1,319 

1,527 

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

$1,600

2013 2014 2015 2016 31 Dec 2017

كية
ألمري

ت ا
والرا

 الد
يني

مبال

تاريخ التاييم 

إجمالي االتزامات بحسب الخطط وحالة التمويع: االتزامات المتعلاة بالموظفين
هي السنوات الخمس األخيرة

ممول-صندو  املدفوعات التعويضية  ممولة-خدمة مدفوعات هناية اخلدمة  ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 
غ  ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  غ  ممول-صندو  مدفوعات انتهاء اخلدمة  االلتزامات االكتوارية

المبلغ 
غيراإلجمالي

الممول البالغ 
مليون 993.1

دوار أمريمي
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 :مجيع االعتماداتبالنسبة إىل متوسط املصروفات الشهرية لرنامد التعاون التقين أدناه  4يبنّي اجلدول و  
 

 4 الجدول
 

متو ط المصروهات 
 الشهرية

 متو ط المصروهات الشهرية لبرنامج التعاون التاني 

 الفترة الزمنية 

2016-2017 2014-2015 2012-2013 2010-2011 2008-2009 2006-2007 

 تهراً  24 تهراً  24 تهراً  24 تهراً  24 تهراً  24 اً تهر  24
      
5.8 5.2 4.1 4.0 4.9 2.5 

 
مجيع فرتات االعتمادات إىل مصروفات برنامد التعاون التقين )مبا   ذلك املستحقات( بالنسبة  5يبنّي اجلدول و  -12

  2006ينععععععاير/كععععععانون الثععععععا   1واالعتمععععععاد املتععععععاح )أي اإليرادات املؤجلععععععة( لرنععععععامد التعععععععاون التقين لكععععععل عععععععام من 
 الفرتة اتاعتماد مقابل 2017-2016الفرتة  خاللومتثل املصععععععععععععععروفات املتكبدة  .2017 ديسععععععععععععععمر/كانون األّول 31إىل 

 الفرتة  ومتثل املصععععععععععععععروفات املتكبدة . العتماداتاألرصععععععععععععععدة املرّحلة املتاحة ل مناملائة    99.7نسععععععععععععععبة  2014-2015
  حني سععععععيكون  ،تلك احلصععععععة مناملائة    44.1نسععععععبة من االعتمادات  2017-2016 حصععععععة عام مقابل 2016-2017

 .2019ديسمر/كانون األول  31حىت لإلنفا   اً متاحدوالر أمريكي  ماليني 74.3املبلغ املتبقي بقيمة 
 

 5الجدول 
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االعتمادات غير المنفقة 0 0 0 0 0.2 74.3

مصروفات السنة الرابعة 35 21.7 29.3 29.9 29.3 0

مصروفات السنة الثالثة 33.6 32.4 35.2 46 50.059608 0

مصروفات السنة الثانية 18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 44.7

مصروفات السنة األولى 8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.907553

اعتمادات فترة السنتين 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9
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المصروهات السنوية لبرنامج التعاون التاني اعتمادات رع هترة  نتين

:  مالحظات
قرار المؤتمر بشأن الميزانية للفترة المالية ذات الصلة: مصدر اعتمادات هترة السنتين

2017؛ والمشوف المالية غير المراجعة لسنة 2016و نة 2015-2014إلس 2007-2006المشوف المالية المراجعة للفترات من : مصدر المصروهات



FC 170/2 10 

 
 الناتجة عن هروق أ عار الصرف المما ب

 
  صعععرف الدوالر  اً افيصععع رحباً ، سعععجلي املنظمة 2017ديسعععمر/كانون األول  31نتهية   امل فرتة السعععنتنيخالل  -13

 منه:  مليون دوالر أمريكي 18.9 قيمته ي بلغياألمريك
  ؛(قديةفوار  الصرف بني اليورو والدوالر )غ  ن أمريكي ناجم عندوالر  ماليني 15.3مبلغ 

  اسعععععب الصعععععافية لصعععععرف العمالت املبالغ النقدية الفعلية املدعومة من املك ر أمريكي ميّثلماليني دوال 3.6مبلغ و
 .حساب االحتياطي اخلاصلي إىل األجنبية اليت ترتبي على املنظمة، واليت حوّ 

 
 المساامات الطوعية

 
وعية من خالل مشاريع، طتشمل "حسابات األمانة وبرنامد األمم املتحدة اإلمنائي" أنشطة ممولة من مسامهات  -14

 .مبا   ذلك تلك املمولة من برنامد األمم املتحدة اإلمنائي
 

ر أمريكي دوال ماليني 752.5 بلغي املسعععامهات احملصعععلة مقدماً حلسعععابات األمانة وبرنامد األمم املتحدة اإلمنائي -15
وميثل  .2015ن األول ديسععععمر/كانو  31دوالر أمريكي    ماليني 755.7قياسععععاً إىل  2017ديسععععمر/كانون األول  31  

 .لى تنفيذ املشاريعنفق بعد عيُ مل  الذيهذان املبلغان رصيد املسامهات الطوعية احملصلة من اجلهات املاحنة 
 
 املنتهية  تنيالسعععععععن فرتة من اجلهات املاحنة خالل 3دليالً لالتعععععععرتاكات   حسعععععععاب األمانة الواردة 6يوفّر اجلدول  -61
ويتضععععمن هذا اجلدول تفاصععععيل عن أكر املسععععامهني اخلمسععععة والعشععععرين خالل هذه  .2017ديسععععمر/كانون األول  31  

 .2015ديسمر/كانون األول  31الفرتة إضافًة إىل مقارنات مع السنوات املاضية حىت 
 

سعععتوى أنشعععطة املشعععاريع مبقدر متناسعععب مع  من املسعععامهات الطوعية ُدتسعععب 2الواردة   اجلدول  إن اإليرادات -17
 املنجزة حسبما يقاس من حيو املصروفات.

 
 املنتهية السععععععععععععععنتنيفرتة لحسععععععععععععععاب األمانة ومشععععععععععععععاريع برنامد األمم املتحدة اإلمنائي  درجة دياإليرادات املإن  -18
دوالر  ماليني 1 387.5 مببلغ مقععارنععةً دوالر أمريكي  ماليني 1 478.4بلغععي قععد  ،2017ديسععععععععععععععمر/كععانون األول  31  

 .2015ديسمر/كانون األول  31 حىت نيفرتة السنتلأمريكي 
  

                                                 
   هناية الفرتة. ترتاكاتلال ستحقدويل الرصيد امل لدىوكذلك  ترتاكاتتلقي اال عندر  العمالت األجنبية فوا تنشأ  3
ب حني تتم املوافقة على حسععععععابات األمانةشععععععامل للموافقة على التتبع الأيضععععععا   املنظمة واصععععععلغراا تشععععععغيلية، تأل  4  املسععععععامهات الطوعية، واليت ُدت سعععععع 

جزءاً من هذه األموال وليس مجيعها   غالب األحيان.  املنظمةمن الشععركاء   املوارد وأصععبحي ناتععطة من الناحية التشععغيلية. و  ذلك الوقي، تلّقي 
ر الفروقات بني األرقام الواردة   هذه الوثيقة املتعلقة "باالتععرتاكات الواردة" واألرقام املتعلقة "باالتععرتاكات املوافق  والنموذج التدرجيي لتلقي األموال يفسععّ

 عليها" املنشورة   وثائق أخرى.
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 المساامات الطوعية الواردة تحليع - 6 الجدول
 السنة المنتهية هي 

 2017ديسمبر/رانون األول  31
بآاف الدوارات 

 األمريمية
 السنة المنتهية هي  

 2015ديسمبر/رانون األول  31

بآاف 
الدوارات 
 األمريمية

            
       

 242,877 االداد األورويب  (1)   312,889 االداد األورويب (1)

 139,407 املتحدةالواليات  (2)   192,199 الواليات املتحدة (2)

 128,852 اململكة املتحدة (3)   110,330 اململكة املتحدة  (3)

 97,221 مرفق البيئة العاملية (4)   104,290 مرفق البيئة العاملية  (4)

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون  (5)
 اإلنسانية 

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  (5)   77,020
73,116 

(6) 
حساب األمانة املشرتك بني املاحنني 

  األمم املتحدة اإلمنائي برنامدب دارة 
48,558   (6) 

حساب األمانة املشرتك بني املاحنني ب دارة 
 برنامد األمم املتحدة اإلمنائي

60,322 

 45,171 النرويد  (7)   43,042  أملانيا (7)

 44,110 اليابان (8)   42,243 البنك الدو   (8)

 42,044  أملانيا (9)    39,422 النرويد  (9)

 23,140 سويسرا (10)   36,792  كولومبيا (10)

 27,015 كندا (11)   35,764  هولندا (11)

 26,667  اململكة العربية السعودية (12)   33,228 السويد  (12)

الصندو  اخلاص ألقل البلدان منوا  (13)
 للتكّيل مع تغ  املناخ 

 إيطاليا (13)   28,882
25,304 

 21,277 الرازيل  (14)   28,036 سويسرا  (14)

 21,075  السويد (15)   23,828  بلجيكا (15)

 20,693  بلجيكا (16)   22,487 إيطاليا  (16)

 20,462  املشرتك للعمل اإلنسا    السودانالصندو   (17)   22,030  اليابان (17)

 19,525 البنك الدو   (18)   16,980 كندا  (18)

 18,402  هولندا (19)   14,990  الوكالة اليابانية للتعاون الدو  (19)

 15,798  أفغانستان (20)   13,106 اململكة العربية السعودية  (20)

(21) 
غايتس برنامد مؤسسة بيل وميلندا 

 للتنمية العاملية
12,218   (21) 

الصندو  اخلاص ألقل البلدان منوا للتكّيل مع 
  تغ  املناخ

12,123 

 12,105  كولومبيا (22)   11,461 املكسيك (22)

 11,140 املكسيك (23)   10,340  اليونيسل (23)

 11,075  اليونيسل (24)   10,096 باكستان (24)

(25) (25)  10,000 الصني   10,250  الصني 

 1,300,231 جهة مانحة 25أربر  
 

 1,169,170 جهة مانحة 25أربر    

 
 

 
     

 

 111 امن مع أفريقياأمانة التض  حساب  مسامهات       

 139,500 ماحنون متعددون آخرون    115,587 ماحنون متعددون   

 226,197 ماحنون آخرون    241,880 ماحنون آخرون  

 1,415,818 المجموع 
 

 1,534,978 المجموع   
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 ()البرنامج العادي 2018توقعات التدهق النادي لعام 
 

الرنامد العادي املوحد للمنظمة   األجل القصعع  عند هناية الشععهر  سععيولة احلا  وضعععالأدناه  7اجلدول يعرا  -20
  املتوقعالوضععععععععععععععع و  ،2018 مععارس/آذار 31إىل  2018 ينععاير/كععانون الثععا  1( من املبععالغ النقععديععة ومععا يعععادهلععا)ويشععععععععععععععمععل 

 . ويُعر  عن مجيع األرقام مباليني الدوالرات األمريكية. 2017، مع أرقام مقارنة لعام 2018ديسمر/كانون األول  31حىت 
 

قد  2018 مارس/آذار 31   اليت سععدد ا الدول األعضععاء للمنظمة 2018كاني نسععبة االتععرتاكات املقررة لعام  -21
املزيد  ويرد .جلي   العام املاضعي  املائة اليت سعُ  25.41 من نسعبة بقليل دىنأ  املائة، وهو معدل دصعيل  24.47بلغي 

   الععوثععيععقعععععععة 2018 آذارمعععععععارس/ 31واملععتعععععععأخععرات احلعععععععالععيعععععععة    االتعععععععععععععععرتاكعععععععاتمععن الععتععفعععععععاصعععععععععععععععيعععععععل عععن حعععععععالعععععععة 
FC 170/INF/2. 

 
  ،2018 آذار/مارس 31إىل أمناط الدفع املاضعععععععععية لتعضعععععععععاء ومسعععععععععتوى النقدية   الرنامد العادي    واسعععععععععتناداً  -22

 وتعكس التوقعات احلالية .2018من املتوقع أن تكون سععععععيولة املنظمة كافية لتغطية االحتياجات التشععععععغيلية حىت هناية عام 
وبالتا ،  .تلقي تأكيد من األعضاء بشأن تواريخ الدفع املتوقعةألكر املسامهني وهي قد تتغ  بعد  2017أمناط الدفع لعام 

 .2018بالتوقيي الفعلي لتحصيل أكر االترتاكات   عام  أدناه ستكون رهناً  7ف ن دقة التوقعات   اجلدول 
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