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 موجز
 

   8302        حزيران /     يونيو    03                                                               د هذه الوثيقة جلنة املالية بآخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف      تزو    .  

  الرصععععععععععععععيد النقدي لل نام  العادي     بلغ  ،     8302        حزيران /     يونيو    03   يف   -                              وضععععععععععععععع السععععععععععععععيولة يف ال نام  العادي  و                             
           والر أمريكي     اليني د م   5 .  28 0             دوالر أمريكي )      مليون    0 .   808   ،                     واإليععععداعععععات القصعععععععععععععع ة األجععععل   ،          ومععععا يعععععادلععععه

           ، املزيد من                      حالة السععععععيولة يف املنظمة        بعنوان   ،FC 173/3          يف الوثيقة    رد  ي  و    . (    8302                  ديسععععععم /كانون األو     00  يف 
                                   املعلومات والتحليالت لوضع السيولة.  

  قيمتععه        مبلغععا        8302        حزيران /     يونيو    03                             إمجععايل االلتزامععات للخألر األربع يف      بلغ   -                          االلتزامععات املتعلقععة بععاملو فني  و      
                   شععععععععععععععكل التغألية الألبية  ت                     دوالر أمريكي غ  ممو   )    اليني  م   0       30030                       دوالر أمريكي، منه مبلغ     ماليني    0   0 .   550

                                ًّ                          دوالر أمريكي من االلتزامات غ  املموًّلة، يف حني أن صععععععععععععععندو  مد وعات     اليني  م   5 .   020                 بعد انتهاء اخلدمة 
                          وال يزا  نقص متويل التزامات    (.            دوالر أمريكي    اليني  م   4   523                                             انتهاء اخلدمة يشعععععععكل املبلغ املتبقي غ  املمو   أي

   .                                         د األسباب اهلامة للعجز اهليكلي يف احلساب العام                                  التغألية الألبية بعد انتهاء اخلدمة أح

  دوالر أمريكي      ماليني   4 .   580                                   بلغعععي قيمعععة االسععععععععععععععتثمعععارات الألويلعععة األجعععل   -                        االسععععععععععععععتثمعععارات املتعععاحعععة للبيع  و              
  .  (    8302                 ديسم /كانون األو      00              دوالر أمريكي يف       ماليني    30   504               )مقارنة بععععععععععععمبلغ       8302        حزيران /     يونيو    03  يف 
      معدالت                      األداء السععععععععععل  ل سععععععععععوا  و      منها    ،            إىل عوامل عدة                  مليون دوالر أمريكي     00     مببلغ            هذا االخنفاض     عزى  ي

         السلبية.           صرف العملة 

 اليني  م   0 .   200                             اخنفض العجز يف احلسععععععاب العام من   -                                           العجز يف احلسععععععاب العام وما يتصععععععل به من حسععععععابات و    
   ،    8302        حزيران /     يونيو    03          أمريكي يف            مليون دوالر    30   250    إىل      8302                 ديسععععععععععم /كانون األو      00              دوالر أمريكي يف 

       عائدات  ك        8302                                                      اإلقرار بعام كامل من االشرتاكات املقررة للدو  األعضاء لعام   يف      لذلك         الرئيسي    ب    السب      يتمثل   و 
ا إىل سععتة أشععهر من املصععرو ات يف عام        8302                 ديسععم /كانون األو      00                       ويتوقع أن يبلغ العجز يف    .    8302                                     قياسعع 

    .     مريكي أ           مليون دوالر        22333       قرابة
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 من جلنة املالية املأللوبةالتوجيهات 
 

  معلععيععون دوالر أمعريعكععي   0 .   200                     اخنعفعععععععاض ععجععز املعنععظععمعععععععة معن بععععععع        ععلععمعععععععا          إىل األخعععععععذ                 إن العلععجععنعععععععة معععععععدععوة                  
            وهو ما ي ز    ،     8302       حزيران       يونيو/    03  يف        أمريكي             مليون دوالر   0 .   250   إىل       8302            كانون األو    /     ديسععععععععععععععم     00  يف 
                               غ عنها كإرادات. ويتوقع أن يبلغ                                                      أشهر  قر قياس ا إىل عام كامل من االشرتاكات املقررة املبل     2         مصرو ات      تكبد

                 بسعععبب مصعععرو ات سعععتة       8302                 ديسعععم /كانون األو      00  يف                   مليون دوالر أمريكي        22333                عجز احلسعععاب العام 
       وصععععععععندو        خلدمة   ء ا                        التغألية الألبية بعد انتها                                                     أشععععععععهر إضععععععععا ية ونقص التمويل املتال للتعويض عن تكالي  خألة 

   .                     مد وعات انتهاء اخلدمة

 
 مسودة المشورة

 
           إن اللجنة: 

 
   مليون دوالر أمريكي بحلول      0.0 7 8                  عجز الحستتتتاع العا      ستتتتتو   م                   من المتوقع أن يبلغ    ه  أن ب             أخذت علما                        

                  ديستتتتتمبر/ انون ا ول     11                      ماليين دوالر أمريكي في       899.1      ا إلى       قياستتتتت   )      2018                  ديستتتتتمبر/ انون ا ول     11
                                                                                    وبأن الستتبا الرئيستتي لهذا العجز الهيكلي ما يال يتمث  في نلت التموي  للتعوي  عن تكاليف    (    2017

  ؛                            االلتزامات المتعللة بالموظفين

 المسألة بمزيد              ستنظر في هذه     ها      إلى أن   ة    شير  م   ،        االستثمار     أداء                        المعلومات الملدمة بشأن              وأخذت علما  ب              
  ؛    2017                        لرير عن االستثمارات لعا                    عرض على اللجنة الت                                             من التفصي  في دورتها العادية اللادمة عندما سي

  الحفاظ               عت ا مانة على                            برنامج التعاون التلني وشتتتتج           مصتتتتروفات                        بالتحستتتتن المستتتتتمر في معدل    ت ب    رح    و       
            هذا االتجاه.    على 
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 والمحتويات ملدمة
 
        املنتهية            السعععععتة أشعععععهر     رتة     عند                                                                     التقرير احملد ث عن الوضعععععع املايل للمنظمة حملة  عامة عن النتائ  غ  املراج عة    م     يقد    - 0
 :  ُ                           ويُنظم التقرير على النحو التايل  .     8302        حزيران /     يونيو    03   يف
 

  8302        حزيران /     يونيو    03   يف         املنتهية            الستة أشهر   ة    لفرت                النتائ  املالية    :  
 

      ، حبسععععععب     8302        حزيران /     يونيو    03   يف          واحلسعععععععابات           االحتياطيات       أرصعععععععدة              وااللتزامات و           كشععععععع  األصعععععععو    ( 0 )
                  حسععابات ياية السععنة  )      8302                 ديسععم /كانون األو      00  يف          املقابلة                             مصععدر األموا ، ومبا يشععمل األرصععدة 

 . 0      اجلدو     -  (        املراجعة         السابقة
          املنتهية            السعععتة أشعععهر     لفرتة                                                             كشععع  اإليرادات واملصعععرو ات والتغ ات يف االحتياطيات وأرصعععدة احلسعععابات   و   ( 8 )

         املنتهية            الستة أشهر     لفرتة                                           ، حبسب مصدر األموا  ومبا يشمل األرصدة املقابلة     8302        حزيران /     يونيو    03   يف
 . 8      اجلدو     -                     فرتة السنتني السابقة( ل   ة    عادل         )الفرتة امل      8302        حزيران /     يونيو    03   يف

  8302        حزيران /     يونيو    03   يف         املنتهية            الستة أشهر                                   تعليق موجز على النتائ  املالية لفرتة   و    .  
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  1        الجدول
 

 والحساباتات ي شف ا صول وااللتزامات وأرصدة االحتياط

 2018حزيران /يونيو 10في 

   )بآالف الدورات ا مريكية(

 المجموع ا موال  

 العامة  

 وذات الصلة

 ا مانة حساع

وبرنامج ا مم المتحدة 
 اإلنمائي

حزيران /يونيو 10
غير ) 2018

 (مراجع

ديسمبر/ انون  11
 2017      ا و ل 
   (مراجع)

   ا صول
   

 680,203 584,813 372,748 212,065 النقدية ومعادالت النقدية

 509,278 675,927 675,927 -                               االستثمارات احملتع ف ظ هبا للتداو 

االشرتاكات قيد التحصيل من الدو  األعضاء وبرنام  األمم 
 املتحدة اإلمنائي

337,982 9,732 347,714 227,618 

 (31,329) (30,940) (2,208) (22,108) ات للتأخ  يف سداد االشرتاكاتي               ناقصا : االحتياط

 42,984 42,121 382 41,739 احلسابات قيد التحصيل

 534,344 521,392  521,392 للبيعاملتاحة  -االستثمارات 

 1,963,098 2,141,027 1,049,957 1,091,070 مجموع ا صول

     االلتزامات

 797,791 778,509 778,439 70                        االشرتاكات املسددة مسبقا  

 373,986 285,378 256,840 28,538 االلتزامات القائمة

 55,592 57,119 - 57,119 احلسابات مستحقة الد ع

 74,344 106,117 - 106,117 اإليرادات املؤجلة

 1,527,423 1,553,251 - 1,553,251 اخلألر املتصلة باملو فني

 2,829,136 2,780,374 1,035,279 1,745,095 مجموع االلتزامات

     ات وأرصدة الحساباتياالحتياط

 25,745 25,745 - 25,745 صندو  رأس املا  العامل

 30,434 29,890 - 29,890 اخلاصحساب االحتياطي 

 39,307 48,694 - 48,694 حساب اإلنفا  الرأمسايل

 18,263 36,088 - 36,088 حساب اإلنفا  األمين

 0 3,494 3,494 0 الصندو  اخلاص ألنشألة التمويل اإلمنائي

 34,993 11,184 11,184 - الصندو  اخلاص حلاالت الألوارئ وأنشألة إعادة التأهيل

 52,234 32,330 - 32,330 غ  حمققة/ )خسائر( يف االستثماراتأربال 

 (167,712) (167,712) - (167,712) خسائر/اكتوارية)أربال( 

 (899,303) (659,060) - (659,060) )العجز(، ياية الفرتة احلساباتأرصدة 

 (866,039) (639,347) 14,678 (654,025)          والحسابات   ات  ي                   مجموع أرصدة االحتياط

 1,963,097 2,141,027 1,049,957 1,091,070          والحسابات   ات  ي       االحتياط  و                       مجموع أرصدة االلتزامات 
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  2        الجدول
 

 االحتياطيات الحساباتأرصدة و والمصروفات والتغيرات في  اإليرادات

 2018يونيو/حزيران  10المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 )بآالف الدوالرات ا مريكية(

  

  المجموع   الصناديق

 حساع ا مانة العامة
حزيران /يونيو 10

2018   
وحساع برنامج ا مم  وذات الصلة  2016حزيران /يونيو 10

 المتحدة اإلنمائي

                اإليرادات:

 483,174 495,581 - 495,581                        اشرتاكات البلدان األعضاء

 345,743 372,174 360,700 11,474                املسامهات الألوعية

 893 311 263 48              ما بني املنظمات                    احملصلة مبوجب تداب  يف       األموا  

 10,691 9,788 - 9,788                         األنشألة ذات التمويل املشرتك

 4,851 11,511 1,050 10,461        متنوعات

 (8,442) 7,194  7,194           طويل األجل   –                    العائد على االستثمار 

 5,013 14,071 - 14,071                     يرادات النثرية األخرى  اإل    صايف 

 1,378 (6,293) - (6,293)                                    )اخلسارة(/الربح على  رو  صرف العمالت

 843,301 904,337 362,013 542,324    مجموع اإليرادات

     المصروفات:

 213,603 221,505 - 221,505 ال نام  العادي

 326,050 360,963 360,963 - املشاريع

 539,653 582,468 360,963 221,505    مجموع المصروفات

 303,648 321,869 1,050 320,819 عن المصروفات فائ  اإليرادات

 0 0 - 0                            األربال أو اخلسائر االكتوارية

 (17,816) (18,636) - (18,636)                                         تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملو فني

  0 - 0                                                اعتماد اخلدمة السابقة عن االلتزامات اخلاصة باملو فني

 0 1 - 1                               االشرتاكات املستحقة واألصو  األخرى       اعتماد 

 (35,662) (35,267) - (35,267)                اإليرادات املؤجلة

 (7,489) (9,386) - (9,386)                                 صايف احلركة يف حساب اإلنفا  الرأمسايل

 (6,943) (17,825) - (17,825)                                      صايف احلركة يف استخدام حساب اإلنفا  األمين

 235,709 240,756 1,050 239,706             عن المصروفات          اإليرادات                       صافي الفائ /)النلت( في 

 (977) (1,050) (1,050) -                                    حتويل الفوائد إىل حسابات اجلهات املاحنة

                                    صايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات

  0 - -                      صندو  رأس املا  العامل

 (651) 537 - 537                   حساب االحتياطي اخلاص

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

(899,303) - (899,303) (922,188) 

 (688,107) (659,060) (0) (659,060)                             أرصدة الحسابات، نهاية الفترة
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 المنتهيةتة أشهر الستعليق موجز على النتائج المالية لفترة 
 2018يونيو/حزيران  10في 

 
 بعد وضع السيولة واالشترا ات غير المسددة

 
     دوالر     يون   مل   0 .   808   ،          وما يعادهلا      نقدية        بالغ ال  امل         املتمثل يف              احلسععععععععععععععاب العام   يف                 السععععععععععععععيولة يف املنظمة           بلغ إمجايل  - 8

  .     8302                 ديسعععععم /كانون األو      00              دوالر أمريكي يف       ماليني   5 .   028                 وهذا مقارنة مببلغ    .    8302             يونيو/حزيران     03          أمريكي يف
               وضع السيولة.       بشأن                               ، املزيد من املعلومات والتحليالت                      حالة السيولة يف املنظمة       بعنوان   ، FC 173/3        الوثيقة       تتضمن   و 
 

                                  االستثمارات المحتت ف ظ بها للتداول
 
     دوالر       ماليني   0 .   225      قدره         مبلغا        8302             يونيو/حزيران     03  يف    "                احملتفظ هبا للتداو    –           االسععععععععععععععتثمارات  "     قيمة       بلغي  - 0

    وما         النقدية        املبالغ                              دوالر أمريكي )املكشععععععععععععععوف عنها ضععععععععععععععمن       ماليني   2 .   532        البالغة    "           الودائع ألجل "        إىل جانب         أمريكي
                 ديسععععععععععععععم /كععانون األو      00              دوالر أمريكي يف     اليني  م   0   0 .  58 3 )            دوالر أمريكي       ماليني   0       02432       جمموعععه  ا  مبعع   (،       يعععادهلععا
             حساب األمانة.        مشاريع    على             بشكل رئيسي                رصدة غ  املنفقة  األ    من   (    8302
 
      تزايد   امل             املنخفض ولكن             معد  الفائدة   و          املخاطرة                     باالسععععععععععتثمارات القليلة            احلذر واملتسععععععععععم         املنظمة            وأد ى أسععععععععععلوب   - 4

                              إال أن ذلك جتاوز العائد املرجعي   .    8302                 حىت يونيو/حزيران        يف املائة     28 . 3             عائدات بقيمة    إىل                          تدرجييا  يف الواليات املتحدة 
    .             خبمس نقاط أساس   22 . 3       البالغ 

 
 للبيع المتاحة االستثمارات

 
                        وضعععععععوعة جانبا  لتمويل خألر   امل         سعععععععتثمارات   اال                        املتاحة للبيع، واليت متثل    ات                     قيمة حا ظات االسعععععععتثمار      خنفضعععععععي  ا  - 5

      ماليني   4 .   580    إىل      8302                 ديسععععععععععععععم /كععانون األو      00              دوالر أمريكي يف     اليني  م   0 .   504                     املتعلقععة بععاملو فني، من        املنظمععة
       سعععععععلبية         املعدالت ال              السعععععععل  للسعععععععو  و     داء   األ   إىل        اإلمجايل     خنفاض   اال     هذا ُ     ويُعزى   .     8302        حزيران /     يونيو    03              دوالر أمريكي يف 

           وال سيما:   ،                  صرف العمالت األجنبية    سعر  ل
 

  بالنسعععبة إىل         يف املائة     00 . 8            سعععلبية قدرها      نسعععبة                 بالدوالر األمريكي               الألويلة األجل          للحسعععابات            األداء اإلمجايل     بلغ           
  ؛       يف املائة    40 . 0      قدرها        سلبية       بنسبة                    االستثمارات يف األسهم     على                ، مع توليد عائد     8302       من عام             النص  األو 

  قد         اليورو    كان    ،      8302        حزيران /     يونيو    03                    الدوالر األمريكي.  في        مقابل            قيمة اليورو        باخنفاض         سعععععععععععلبي ا          أثر األداء  ت  و   
  .                            يف املائة مقابل الدوالر األمريكي    22 . 8      نسبة      قد
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 بالموظفينالخطط ذات الصلة 
 
    هاء  ت ن ا   ند     اء ع   سععععععععععو                      م مسععععععععععتحقات إىل املو فني                                              املنظمة أربع خألر ذات صععععععععععلة باملو فني )"اخلألر"( تقد       لدى  - 2

 :       هي كاآليت          وهذه اخلألر                                     االت املرض أو اإلصابة املرتبألة بالعمل.       نتيجة حل         اخلدمة أو 
 

 التغألية الألبية بعد انتهاء اخلدمة                                

  ة    اخلدم      ياية            خألة مد وعات  

   االحتياطي لنظام تعويض املو فني        الصندو                            

  اخلدمة       انتهاء               صندو  مد وعات      

 
        املتعلقة          واملسععععععععععععععائل           واالحتياجات       8302                 ديسععععععععععععععم /كانون األو      00                 تقييم اكتواري حىت      أحدث       نتائ     ُ    وُقدمي  - 2

  . ( FC 170/4       الوثيقة )      8302                    املعقودة يف مايو/أيار           بعد املائة         السبعني                                بالتمويل على جلنة املالية يف دورهتا 
 
       ما ميثل              دوالر أمريكي،       ماليني   0   0 .   550      قدره         مبلغا        8302              يونيو/حزيران    03      خلألر يف  ا                      وقد بلغ جمموع التزامات   - 2

            دوالر أمريكي      ماليني   0   4 .   582                 بعععععععالرصععععععععععععععيعععععععد العععععععذي بلغ           مقعععععععارنعععععععة               دوالر أمريكي      ماليني      8530            زيعععععععادة قعععععععدرهعععععععا 
    .    8302                 ديسم /كانون األو      00   يف
 
     دوالر     اليني  م   0       30030        بععاملو فني        اخلععاصعععععععععععععععة   لععة                                ، بلغععي قيمععة االلتزامععات غ  املمو      8302              يونيو/حزيران    03   ويف   - 0

        مد وعات                               دوالر أمريكي، ويشعععععكل منها صعععععندو        ماليني   5 .  20 0      اخلدمة         انتهاء                                     أمريكي، تشعععععكل منها التغألية الألبية بعد 
                                            حتليل جممل االلتزامات االكتوارية حبسعععععععععب اخلألة وحبسععععععععب   0            ويعرض اجلدو                دوالر أمريكي.      ماليني   4   523       اخلدمة        انتهاء

 .            حالة التمويل
 

  1        الجدول
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تاريخ التلييم 

إجمالي االلتزامات بحسا الخطط وحالة التموي : االلتزامات المتعللة بالموظفين
في السنوات الخمس ا خيرة

ممو -صندو  املد وعات التعويضية  ممولة-خدمة مد وعات ياية اخلدمة  ممولة-التغألية الألبية بعد انتهاء اخلدمة 
غ  ممولة-التغألية الألبية بعد انتهاء اخلدمة  غ  ممو -صندو  مد وعات انتهاء اخلدمة  االلتزامات االكتوارية

يالمبلغ اإلجمال
غير الممول 

031.9 1البالغ 
ماليين دوالر 
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 الحساع العا  والحسابات ذات الصلة رصيد
 

     8302                 ديسععععععععععععععم /كععععععانون األو      00              دوالر أمريكي يف       ماليني   0 .   200   من                  عجز احلسعععععععععععععععععععاب العععععععام      تراجع   -  03
                                    اإلقرار بعام كامل من االشععععععععععععععرتاكات املقررة    إىل             ، ويعزى ذلك     8302        حزيران /     يونيو    03   يف    كي               مليون دوالر أمري    30   250   إىل 

ا إىل سعععتة أشعععهر من املصعععرو ات يف عام         8302                  للدو  األعضعععاء لعام      00                         . ويتوقع أن يبلغ العجز يف     8302                                             كعائدات قياسععع 
                   مليون دوالر أمريكي.       22333      قرابة       8302                 ديسم /كانون األو  

 
 إليرادات المؤجلةمصروفات برنامج التعاون التلني وا

 
     دوالر       ماليني     233       ليبلغ      مألرد               يف االرتفاع بشعععععكل                      ل نام  التعاون التقين    ة      الشعععععهري         املصعععععرو ات       متوسعععععر       تواصعععععل   -  00

    00                                          ماليني دوالر أمريكي خال   رتة السعععنتني املنتهية يف   2 . 5     قدره        متوسعععر          قياسعععا  إىل       8302        حزيران /     يونيو    03         أمريكي يف 
       برنام               بلغي مصععععععععرو ات   ،     8302        حزيران /     يونيو    03  يف         املنتهية             السععععععععتة أشععععععععهر           . وخال   رتة     8302                 ديسععععععععم /كانون األو  

                 يف حني أن املصععععععرو ات    ،           دوالر أمريكي      ماليني   0 . 0         ما قيمته       8300 -    8302                اعتمادات الفرتة                         التعاون التقين املخصععععععومة من
               دوالر أمريكي.    اليني  م   0 .  00      بلغي      8302 -    8302                        املخصومة من اعتماد الفرتة 

 
          غ  املنفقععة                                                         إمجععايل اإليرادات املؤجلععة ل نععام  التعععاون التقين )أي االعتمععادات      بلغ  ،     8302        حزيران /     يونيو    03   ويف   -  08

           تعلق مبلغ                   ومن أصععل هذا املبلغ،               دوالر أمريكي.    يون   مل   0 .   032   (    8300 -    8302       الفرتة                          من  رتة السععنتني السععابقة ومن         املتاحة
 -    8302                                 ماليني دوالر أمريكي باعتمادات الفرتة       4334     مبلغ   و       8300 -    8302                            دوالر أمريكي باعتمادات الفرتة       ماليني   2 .  25
                مقعععارنعععة بنفس  رتة             دوالر أمريكي       مليون        03230       البعععالغ                                           إمجعععايل اإليرادات املؤجلعععة ل نعععام  التععععاون التقين         . واخنفض     8302

    (.     8302             يونيو/حزيران     03                   ماليني دوالر أمريكي يف        00534                           اإلبالغ لفرتة السنتني السابقة )
 

 :             مجيع االعتمادات           بالنسبة إىل                                             متوسر املصرو ات الشهرية ل نام  التعاون التقين       أدناه    4           يبني  اجلدو    و   -  00
 

  4        الجدول
 

متوسط 
المصروفات 
 الشهرية

 متوسط المصروفات الشهرية لبرنامج التعاون التلني
 الفترة الزمنية

يونيو/حزيران  03
8302 

8302-8302 8304-8305 8308-8300 8303-8300 8332-8330 8332-8332 

       شهرا   84       شهرا   84       شهرا   84       شهرا   84       شهرا   84       شهرا   84 أشهر 2
       

6.0 5.8 5.2 4.1 4.0 4.9 2.5 

 
                   مجيع  رتات االعتمادات    إىل                                                          مصرو ات برنام  التعاون التقين )مبا يف ذلك املستحقات( بالنسبة    5           يبني  اجلدو    و  -  04

    2   833                  ينععععععاير/كععععععانون الثععععععا     0                                                                    واالعتمععععععاد املتععععععال )أي اإليرادات املؤجلععععععة( ل نععععععام  التعععععععاون التقين لكععععععل عععععععام من 
       مقابل      8302       حزيران /     يونيو   03                      السعععتة أشعععهر املنتهية يف      رتة     خال                       ومتثل املصعععرو ات املتكبدة    .    8302       حزيران /     يونيو   03   إىل 
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                          إن هذا الرصعيد متال لننفا    و   .         العتمادات                د املرح ل املتال ل ي    الرصع    من      املائة   يف    2 .  45     نسعبة       8302 -    8302       الفرتة    ات      اعتماد
  . 0   830                 ديسم /كانون األو     00   حىت 
 

  5       الجدول 

 

 
 

 الناتجة عن فروق أسعار الصرف الخسائر
 

    صععععرف     سعععععر   يف    ة    صععععا ي       خسععععارة          لي املنظمة       ، سععععج      8302        حزيران /     يونيو    03        نتهية يف   امل        تة أشععععهر         رتة السعععع    خال    و   -  05
   :  ا   منه             دوالر أمريكي      ماليني   0 . 2   ا     قيمته        ي بلغي      األمريك       الدوالر 

 
  ؛ (         )غ  نقدية  1                              وار  الصرف بني اليورو والدوالر                     دوالر أمريكي ناجم عن      ماليني   5 . 2     مبلغ  

  الصععععععععا ية لصععععععععرف العمالت         اخلسععععععععارة                                  املبالغ النقدية الفعلية املدعومة من              أمريكي ميث ل  ر         ماليني دوال   5 . 3     مبلغ   و                    
  .                  حساب االحتياطي اخلاص      لي إىل                                        األجنبية اليت ترتبي على املنظمة، واليت حو  

  
                                                 

  يف ياية الفرتة. شرتاكاتلال ستحقحتويل الرصيد امل لدىوكذلك  شرتاكاتتلقي اال عند أسعار الصرفر   وا تنشأ  1

06/07 TCP 08/09 TCP 10/11 TCP 12/13 TCP 14/15 TCP 16/17 TCP 18 TCP

االعتمادات غير المنفقة 0 0 0 0 0 40.405496 65.6

مرصوفات السنة الرابعة 35 21.7 29.3 29.9 29.3 0

مرصوفات السنة الثالثة 33.6 32.4 35.2 46 50.059608 33.886951

مرصوفات السنة الثانية 18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 44.7

مرصوفات السنة األوىل 8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.907553 1.9

ة السنتير   اعتمادات فير 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9 67.5
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المصروفات السنوية لبرنامج التعاون التلني العتمادات    فترة سنتين

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

2018حزيران /يونيو30؛ والكشوف المالية غير المراجعة بالنسبة إلى 2017-2016إلى 2007-2006الكشوف المالية المراجعة للفترات من : مصدر المصروفات
بالنسبة إلى إيرادات متنوعة 2015-2014ماليين دوالر أمريكي يتعلق باعتمادات الفترة 0.2تم اإلفراج عن مبلغ 
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 المساهمات الطوعية
 

             ألوعية من خال    ال      سعععععععععامهات  امل                                                              تشعععععععععمل "حسعععععععععابات األمانة وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائي" أنشعععععععععألة ممولة من   -  02
 .                                                        مشاريع، مبا يف ذلك تلك املمولة من برنام  األمم املتحدة اإلمنائي

 
            دوالر أمريكي       ماليني   4 .   222                                                                   بلغي املسععامهات احملصععلة مقدما  حلسععابات األمانة وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائي   و   -  02
          وميثل هذان    .    8302                 ديسععععععععععععم /كانون األو      00              دوالر أمريكي يف       ماليني   5 .   258          قياسععععععععععععا  إىل       8302        حزيران /     يونيو    03  يف 

 .                         نفق بعد على تنفيذ املشاريع ُ يُ   مل       الذي                                                  املبلغان رصيد املسامهات الألوعية احملصلة من اجلهات املاحنة 
 

        تة أشععععععععهر    السعععععععع      رتة                    من اجلهات املاحنة خال   2                     يف حسععععععععاب األمانة الواردة       مسععععععععامهات         حتليال  لل   2      اجلدو      قدم  ي  و   -  02
                                                                   ويتضمن هذا اجلدو  تفاصيل عن أك  املسامهني اخلمسة والعشرين خال  هذه الفرتة    .    8302        حزيران /     يونيو    03   يف         املنتهية

        حزيران /     يونيو    03   حىت                      تني السععععابقة )سععععتة أشععععهر     السععععن                                                       جنبا  إىل جنب مع تصععععني  مقارن بالنسععععبة إىل نفس الفرتة يف  رتة 
8302    .)   
 

                                   بقدر متناسععععب مع مسععععتوى أنشععععألة املشععععاريع         الألوعية             من املسععععامهات        الواردة           اإليرادات     حتتسععععب    ، 8        يف اجلدو    و   -  00
                                   املنجزة حسبما يقاس من حيث املصرو ات.

 
    03   حىت         تة أشعععهر        فرتة السععع ل                                              حسعععاب األمانة ومشعععاريع برنام  األمم املتحدة اإلمنائي          درجة حتي           اإليرادات امل   إن   و   -  83
        تة أشعععععععهر    السععععععع    فرتة  ل            دوالر أمريكي     يون   مل   3 .   082      مببلغ          مقارنة              دوالر أمريكي     يون   مل   3 .   020     بلغي   د  ق   ،    8302        حزيران /     يونيو
  .    8302        حزيران /     يونيو    03   حىت 

  

                                                 
ب حني تتم املوا قة على حسععععععابات األمانة  ال     تتبع   ال      أيضععععععا          املنظمة      واصععععععل               غراض تشععععععغيلية، ت أل    2 ُ                                       شععععععامل للموا قة على املسععععععامهات الألوعية، واليت حُتت سعععععع                                             

                                              جزءا  من هذه األموا  وليس مجيعها يف غالب األحيان.         املنظمة                                                    صععععععبح ناشععععععألة من الناحية التشععععععغيلية. ويف ذلك الوقي، تلق ي  ت                      من الشععععععركاء يف املوارد و 
ر الفروقات بني األرقام الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة "باالشععرتاكات الواردة" واألرقام املتعلقة "با         والنموذج                 الشععرتاكات املوا ق                                                                                                                    التدرجيي لتلقي األموا  يفسعع 

                             عليها" املنشورة يف وثائق أخرى.
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                        املسامهات الألوعية الواردة      حتليل   -   2       اجلدو 

 المنتهية في الستة أشهر 
 2018 حزيران/يونيو 10

بآالف الدوالرات 
 ا مريكية

 المنتهية فيالستة أشهر   
 2016 حزيران/يونيو 10

بآالف 
الدوالرات 
 ا مريكية

            
       

 72,777 االحتاد األورويب  (1)   60,019 االحتاد األورويب (1)

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون  (2)
 اإلنسانية 

 الواليات املتحدة (2)   40,716
43,788 

 23,056 اململكة املتحدة (3)   40,028 الواليات املتحدة  (3)

 18,387 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (4)   21,037 السويد (4)

 17,958 اليابان (5)   16,548 باكستان (5)

(6) 
صندو  غيانا لالستثمار يف املبادرة 

  املعززة خلفض االنبعاثات
14,792   (6) 

 اململكة العربية السعودية 
12,544 

  10,262  كندا (7)   12,600 مر ق البيئة العاملية  (7)

  8,948  أملانيا (8)   11,480 اململكة املتحدة  (8)

  8,300  مر ق البيئة العاملية (9)    11,262  أملانيا (9)

 كندا (10)
                                        الصندو  اخلاص ألقل البلدان منوا للتكي   مع  (10)   10,518

 تغ  املناخ
7,924 

  كولومبيا (11)
املاحنني بإدارة  حساب األمانة املشرتك بني (11)   9,594

 برنام  األمم املتحدة اإلمنائي

 7,817  

  7,337  سويسرا (12)   8,540 اليابان (12)

 6,463 البنك الدويل (13)   7,960  ال نام  العاملي للزراعة واألمن الغذائي (13)

  6,122  السويد (14)   7,910  بلجيكا (14)

  5,931  ال ازيل (15)   7,886 البنك الدويل  (15)

  5,191  املكسيك (16)   6,524  تشاد (16)

 املكسيك (17)
 نزويال  (17)   6,114

 

 5,000  

الصندو  اخلاص ألقل البلدان منوا  (18)
                     للتكي   مع تغ  املناخ

 منظمة األغذية والزراعة (18)   5,425
3,595 

  3,420  الصندو  اخلاص لتغ  املناخ (19)   5,247  الوكالة اليابانية للتعاون الدويل (19)

  3,111   رنسا (20)   5,000 احلكومة اإلقليمية لكيبيك (20)

(21) 
حساب األمانة املشرتك للجهات 
املاحنة الذي يديره برنام  األمم 

 املتحدة اإلمنائي

4,470   (21) 
 الصندو  املشرتك للعمل اإلنسا  يف السودان

 2,932 

حساب  األغذية العاملي،برنام   (22)
 األمانة اخلاضع لندارة

  2,905   بلجيكا (22)    4,350 

  2,842  النروي   (23)    4,323   سويسرا (23)

  2,621  االحتاد الدويل حلياة احملصو   (24)    4,298   املنظمة الدولية للهجرة (24)

(25) (25)   3,392  حساب األمانة لبناء السالم    2,609  اليونيس  

  291,840 جهة مانحة 25أ بر      330,033 جهة مانحة 25أ بر  

 
 

     
 

         

  24,456  ماحنون متعددون آخرون     23,961  ماحنون متعددون   

  46,315  ماحنون آخرون     46,555  ماحنون آخرون  

  362,611 المجموع     400,549 المجموع 

 


