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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ طبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 املوجز
 
 13املنتهية يف  للسنة املراجعةغري التقرير عن الوضع املالي للمنظمة حملة عامة عن النتائج هذا يقدم  

 :التقرير هي اليت مّت التشديد عليها يفالنقاط الرئيسية و. 2132كانون األول /ديسمرب
 

  والودائع  هرصيد النقد ومعادالت، كان 2132كانون األول /ديسمرب 13يف  .وضع السيولة يف الربنامج العادي

 13مليون دوالر أمريكي يف  13.1من ) أمريكيمليون دوالر  310إىل ارتفع قد للربنامج العادي القصرية األجل 

االشرتاكات املقررة للسنة مجع حتّسن وترية ، وُتعزى هذه الزيادة بصورة رئيسية إىل (2133كانون األول /ديسمرب

 .2132أعلى قيمة مقابل عام  2131لعام لوإىل مساهمات حمصلة مقدمًا تسوية املتأخرات إىل وكذلك  حلاليةا
 

  غّيرت املنظمة املعاجلة احملاسبية للمكاسب واخلسائر 2132خالل عام  .املوظفنيب املتعلقةااللتزامات ،

لخسائر لالكامل االحتساب أدى ذلك إىل ف. "املمر"أسلوب االحتياطيات بداًل من  فتبنت نهج احتسابكتوارية الا

االلتزامات  توقد بلغ. لمنظمةاحملتجزة لاإليرادات ضمن ( أمريكي دوالر مليون 291) هامجيع احملتسبةغري  كتواريةاال

 .أمريكي دوالر مليون 3 202.0ما جمموعه  2132 كانون األول/ديسمرب 13يف  ةاألربعربامج لل
 
مليون  173.2مبلغ كان  ،2132كانون األول /ديسمرب 13، يف ةاألربعربامج اإلمجالية للااللتزامات من بني  

مليون  790.1من االلتزامات غري املموًّلة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وكانت حصة )غري ممول  أمريكي دوالر

 70.4اجلزء املتبقي غري املموَّل والبالغ كانت حصتها فأما حسابات صندوق مدفوعات نهاية اخلدمة  ،دوالر أمريكي

يف عجز هيكلي كبري  متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة سببًايف نقص الوال يزال . مليون دوالر أمريكي

 متويل هذهيتطلب ، 2132كانون األول /ديسمرب 13كتواري الذي ُأجري يف واستنادًا إىل التقييم اال. يف احلساب العام

سنة لتمويل التزامات التغطية الطبية  11ملدة  مليون دوالر أمريكي سنويًا 21.1  مصدر متويل يبلغكاماًل متوياًلربامج ال

سنة لتمويل صندوق مدفوعات إنهاء  30ملدة  مليون دوالر أمريكي سنويًا 1.0 مصدر متويل يبلغبعد انتهاء اخلدمة و

 .اخلدمة
 

  مبلغ  2132كانون األول /ديسمرب 13يف  للبيع املتاحة قيمة االستثمارات بلغت .للبيعاالستثمارات املتاحة

 وهو ما ميثل( 2133كانون األول /ديسمرب 13مليون دوالر أمريكي يف  121.9مقارنة بـ ) دوالر أمريكي مليون 172

يف و .ةأمريكي اتدوالريني مال 4 قدره وافق عليه املؤمتر متوياًل إضافيًاكذلك و السوقهذه االستثمارات يف يف قيمة  انتعاشًا

من مساهمات الدول األعضاء يف انتظار أن تستثمر يف فئة إضافية ومليون دوالر  ،مليون يورو 3.1نهاية العام، كان هناك 

شواغل  حدتشّكل أ تقلبات السوقوما زالت  .2131عام أوائل يف  ةديون األسواق الناشئة، متوقعهي  أصول جديدة،

 .الوضع عن كثب ةتابعجتري موملنظمة ا
 

 دوالرمليون  143.1العجز يف احلساب العام من زاد  .العجز يف رصيد احلساب العام واحلسابات ذات الصلة 

وكانت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي  .أمريكي مليون دوالر 940.0إىل  2133كانون األول /ديسمرب 13أمريكي يف 

ما  ،املوظفنيمنافع برامج تزام املنظمة احملدد باستحقاقات الل 2132كانون األول /ديسمرب 13يف كامل باالحتساب ال

 .مليون دوالر أمريكي 291 هأدى إىل عجز مالي إضايف قدر
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 التوجيهات امُللَتَمسة من جلنة املالية
 
  يفكانت قد حتّسنت حالة السيولة يف املنظمة أن أنه يف حني مدعوة إىل أن تالحظ  املاليةجلنة 

عام  نتيجة دفع متأخرات ،2133كانون األول /ديسمرب 13مقارنة مبا كانت عليه يف  2132 كانون األول /ديسمرب 13

يف  12.0ـ مقارنة باملائة يف  19.2بلغت بنسبة عام  2132وحتسن مجع االشرتاكات املقررة للسنة احلالية يف  2133

، كان الوضع املالي للمنظمة خالل 2131تقديرات عام من مدفوعات مسبقة إضافية تلقيت نتيجة و 2133يف عام املائة 

احتياطي لكون لتدفق النقدي ابتتعلق ممكنة وتتفاقم أية خماوف . بالغمتزعزعًا إىل حدٍّ  2132اجلزء األخري من عام 

تعتمد على توقيت ال تزال للمنظمة ة التدفقات النقدية صحونتيجة لذلك فإن ، حمدودًا رأس املال العامل للمنظمة

 .من املساهمني الرئيسينيتسديدات ال
 
  من مليون دوالر أمريكي  940.0إىل  العجز يف املنظمةالزيادة يف أن تالحظ أن إىل أيضًا مدعوة  املاليةجلنة

تعكس واقع أن املنظمة نفذت تغيريًا يف السياسة  2133كانون األول /ديسمرب 13يف  أمريكي مليون دوالر 143.1

االستحقاقات احملددة اتها النامجة عن التزاميف كتوارية الاحملاسبية يف نهاية السنة لتحتسب بالكامل مجيع اخلسائر ا

 .وظفنيمنافع املربامج ل

 

 املشورة
 

  2082كانون األول /ديسمرب 38حتّسنت حالة السيولة يف املنظمة يف جلنة املالية علمًا بأنه يف حني أخذت 

 االشرتاكات املقررة تسديدعتمد على ت، كانت صحة تدفقها النقدي اجلاري 2088 كانون األول/مقارنة بديسمرب

بالكامل ويف  االشرتاكات املقررة تسديد اللجنة مجيع الدول األعضاء علىوقد حّثت . يف الوقت املناسب 2083لعام ل

 .العمل لربنامج التشغيل النقدية لضمان أن تستمر املنظمة يف الوفاء باحتياجاتدد الوقت احمل
 

  لتزامات لالبسبب االحتساب الكامل  احلساب العامعجز بالزيادة امللحوظة يف جلنة املالية علمًا أخذت

متويل أو حل بديل للتخفيف من انكشاف املنظمة بضرورة حتديد مصدر وأقّرت املوظفني منافع النامجة عن برامج 

 .على املخاطر املالية
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 احملتوياتاملقدمة و

 

كانون /ديسمرب 13كما كان يف  مراجعةغري التقرير عن الوضع املالي للمنظمة حملًة عامة عن النتائج هذا يقدم - 3

 :النحو التاليوالتقرير مرتَّب على . بهذا التاريخلسنة املنتهية ول 2132األول 
 

  2082كانون األول /ديسمرب 38املنتهية يف للسنة النتائج املالية: 
 

كانون األول /ديسمرب 13يف  كشف األصول وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة احلسابات (3)

 2133كانون األول /ديسمرب 13األرصدة املقارنة يف وكذلك مبّينة حسب مصدر األموال  2132

 .3اجلدول  -
 

املنتهية لسنة ل ات يف االحتياطيات وأرصدة احلساباتريكشف اإليرادات واملصروفات والتغي (2)

للسنة األرصدة املقارنة وكذلك ، مبّينة حسب مصدر األموال 2132كانون األول /ديسمرب 13يف 

 .2ــ اجلدول  2131 كانون األول/ديسمرب 13املنتهية يف 

 

  2082كانون األول /ديسمرب 38يف للسنة املنتهية تعليق موجز على النتائج املالية. 
 

  2083كانون األول /ديسمرب 38حتى  2083توقعات التدفق النقدي لعام. 
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 8اجلدول 
 

 

 األصول وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصناديقبيان 

 2082 األولكانون /ديسمرب 38 يف

 (األمريكيةبآالف الدوالرات )
 

  

 املراجعة املراجعةغري 

 
 اجملموع الصناديق

 
 العامة وذات الصلة 

حسابات األمانة وبرنامج 

 األمم املتحدة اإلمنائي
 األولكانون /ديسمرب 13

2132 

كانون /ديسمرب 13

 2133األول 

 صولألا 

 011 491 014 111 479 117 310 113 يةمعادالت النقد وأالنقد     

 117 311 111 911 111 911 - االستثمارات احملتَفظ بها للتداول

املستحقة من الدول األعضاء  - االشرتاكات

 مم املتحدة اإلمنائيألبرنامج او
131 77 111 30 123 92 111 337 

 (31 939) (21 111) (1 100) (32 011) شرتاكاتعتمادات تأخر االا ناقصًا

 03 313 01 003 3 197 49 404 احلسابات املستحقة

 121 171 173 972 - 173 972 للبيعاملتاحة  -االستثمارات

 8 582 318 8 580 999 120 010 090 192 جمموع األصول

 االلتزامات
    

 721 411 111 101 142 221 23 121 االشرتاكات الواردة مسبقًا

 391 373 310 032 319 120 41 417 االلتزامات غري املصّفاة

 19 119 44 023 - 44 023 احلسابات املدفوعة

 71 441 71 201 - 71 201 اإليرادات املؤجلة

 911 111 3 202 400 - 3 202 400 اخلطط املتعلقة باملوظفني

 8 931 223 2 225 202 918 203 8 553 359 جمموع االلتزامات

 االحتياطيات وأرصدة الصناديق
    

 20 104 20 104 - 20 104 العاملصندوق رأس املال 

 21 141 39 124 - 39 124 حساب االحتياطي اخلاص

 34 474 4 727 - 4 727 حساب النفقات الرأمسالية

 4 141 2 113 - 2 113 حساب النفقات األمنية

الصندوق اخلاص بأنشطة الطوارئ وإعادة 

 التأهيل
- 112 41 112 41 129 41 

احملققة على غري ( اخلسائر/)األرباح

 االستثمارات
113 41 - 113 41 211 7 

 (143 271) (940 024) - (940 024) الصناديق، نهاية الفرتة( عجز)أرصدة 

 (020 158) (101 220) 53 132 (102 509) جمموع االحتياطات وأرصدة الصناديق

جمموع االلتزامات واالحتياطيات، وأرصدة 

 الصناديق
192 090 010 120 999 580 8 318 582 8 
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 2اجلدول 
 

 ات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديقرياإليرادات والنفقات والتغي

 2132 األولكانون /ديسمرب 13 للسنة املنتهية يف
 

 مراجعةغري  (بآالف الدوالرات األمريكية)

 

 اجملموع الصناديق 

 
 

 وذات الصلة ةالعام

حسابات األمانة 

وبرنامج األمم 

 اإلمنائياملتحدة 

كانون /ديسمرب 38

 2082 األول

كانون /ديسمرب 38

عاد امل 2088األول 

 احتسابها

         اإليرادات 

 030 111 494 114 - 494 114 املقررة للبلدان األعضاء االشرتاكات

 املساهمات الطوعية
  

010 01 711 191 110 701 317 113 

 31 371 1 040 1 219 111 بني املنظماتاألموال الواردة يف إطار الرتتيبات 

 31 170 31 411  - 31 411 األنشطة املمولة بصورة مشرتكة

 33 721 33 793 101 31 910 متنوعات

 31 373 1 401   1 401 املتاحة للبيع –عائدات االستثمارات

 9 321 9 104 - 9 140 يرادات متنوعة أخرىإصايف 

 (10 131) (4 314) - (4 314) النامجة عن أسعار الصرفالربح يف الفروق (/اخلسارة)

 جمموع اإليرادات
 

932 093 190 299 188 298 8 293 502 8 

 النفقات
    

 491 013 044 971 - 044 971 الربنامج العادي

 131 113 197 139 197 139 - املشاريع

 جمموع النفقات
 

993 055 089 299 992 258 8 892 382 8 

 95 008 59 189 102 51 923 اإليرادات عن النفقاتفائض 

 (21 122) (34 017) - (34 017) األرباح أو اخلسائر االكتوارية

 (01 173) (41 129) - (41 129) تكاليف الفوائد يف االلتزامات املتصلة باملوظفني

 3 201 (991) - (991) اعتمادات االشرتاكات الواردة وغريها من األصول

 املؤجلالدخل 
 

(131 4) - (131 4) (204 34) 

 (1 411) 9 741 - 9 741 صايف العمليات يف حساب النفقات الرأمسالية

 (3 710) 3 130 - 3 130 صايف العمليات يف حساب النفقات األمنية

 (2 588) (9 095) 102 (1 508) يف اإليرادات عن النفقات( النقص/)صايف الفائض

 حسابات املاحننيحتويل الفوائد إىل 
 

(101) (101) - 

 االحتياطيات( إىل/)صايف التحويالت من
   

(091 3) 

   صندوق رأس املال العامل
 

- - - 

 (111) 221 - 221 حساب االحتياطي اخلاص

 :التغيري يف سياسة احملاسبة يف ما خيّص
  

- 
 

 االستثمارات القصرية األجل إيرادات تصنيف دخل
  

- (371 2) 

على النحو املبلغ عنه )أرصدة الصناديق، بداية الفرتة 

 (سابقًا
(291 917) - (291 917) (992 001) 

 (022 052) (950 023) 0 (950 025) أرصدة الصناديق، نهاية الفرتة
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 2082 األولكانون / ديسمرب 38تعليق موجز على النتائج املالية األولية للسنة املنتهية يف 
 

 واالشرتاكات غري املسددةوضع السيولة 

 

 األولكانون /ديسمرب 13يف بالنقد ومعادالت النقد كما تتمثل املنظمة حتت احلساب العام لدى سيولة ال تبلغ- 2

مليون دوالر  13.4من  أمريكيمليون دوالر  41.1ما يشكل زيادة قدرها ، مليون دوالر أمريكي 310ما يعادل  2132

مدفوعة بتحّسن وترية مجع االشرتاكات املقررة  يف السيولة وكانت الزيادة .2133كانون األول /ديسمرب 13يف  أمريكي

وكذلك بتسديد  ،(2133كانون األول /ديسمرب 13يف املائة يف  12.0مقابل يف املائة  19.2) 2132خالل عام احلالية 

تلقي االشرتاكات يف مليون يورو، وزيادة  49.1و أمريكيمليون دوالر  23املتأخرات من االشرتاكات مبا يزيد عن 

 .2132مليون دوالر أمريكي يف عام  22إىل  2133يف عام أمريكي مليون دوالر  37املدفوعة ُمقدمًا من 

 

من الدول األعضاء كسداد جزئي لتقدير تكلفة  مليون يورو وردت 3.1تضمن النقد مليون دوالر أمريكي وي- 1

انتظار يف هذه األموال ويف نهاية السنة، كانت . لصندوق التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 2132اخلدمة السابقة لعام 

التأخري يف استثمار هذه املبالغ من غرض وكان . 2131قرر يف الربع األول من عام املاالستثمار يف فئات أصول جديدة 

التدفق يف  البحثملزيد من  23و 21 نيفقرتنظر الأ. إضافيةمعامالت  خالل حافظة استثمار وسيطة جتنب تكاليف

 .2131النقدي املتوقع للمنظمة يف عام 

 

 االستثمارات احملَتَفظ بها للتداول

 

مليون  111.9 ما مقداره 2132 األولكانون / ديسمرب  13 يفبلغت قيمة االستثمارات احملتفظ بها للتداول - 4

واألرصدة النقدية املتضمنة ( مليون دوالر أمريكي 414.1)الودائع ألجل دوالر أمريكي، وهي متثل بصورة رئيسية، مع 

أرصدة صندوق حساب النقد ومعادالت النقد، بندي شار إليها ضمن املولكن  ،(كيريمليون دوالر أم 40.4)يف احلافظات 

 .املشاريع األمانة غري املنفقة احملتفظ بها يف انتظار إنفاقها على تنفيذ

 

 ،منظمة األغذية والزراعة احلذر واحملافظ واملتدني املخاطرالذي تتبناه ستثمار االأسلوب كان من شأن - 0

متدنيًا  جعل مردود االستثمارات احملتفظ بها للتداول ،2132عام الإىل مستوى الفائدة الذي قارب الصفر يف  باإلضافة

يف عام أما  .%1.10البالغ القياسي للعائد  توىساملغري أن ذلك جتاوز  ،يف املائة 1.27 ، إذ بلغ العائد السنويجدًا

 .يف املائة 1.10القياسي البالغ لعائد مقارنًة با يف املائة 1.30بلغ مستوى املردود فقد ، 2133

 

للتداول وودائع  األمانة احملتفظ بها معلومات عن أرصدة اجلزء املتعلق باستثمارات حساب 1يعرض اجلدول - 1

 .2132 األولكانون / ديسمرب  13إىل  2114األجل، واالرتباط مع االشرتاكات الواردة مسبقًا يف نهاية كل سنة من عام 
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 1اجلدول 
 

 
 

 االستثمارات املتاحة للبيع

 

اخلطط حافظات االستثمارات املتاحة للبيع، اليت متثل االستثمارات املوضوعة جانبًا لتمويل قيمة زادت - 7

مليون دوالر  172إىل  2133كانون األول /ديسمرب 13يف  أمريكي مليون دوالر 121.9يف املنظمة من  املتعلقة باملوظفني

 :منها ما يلي ،املالزيادة إىل عدة عو عزىُتو. 2132كانون األول /ديسمرب 13يف  أمريكي
 

 االشرتاكات اليت  متاشيًا مع ورود أمريكي مليون دوالر 1.90متويل إضايف بلغ جمموعه  ُضخَّ يف احلافظة

 بعد انتهاء اخلدمة؛ تتضمن متوياًل حمددًا وافق عليه املؤمتر للوفاء بااللتزامات املتعلقة بالتغطية الطبية

  على حافظة االستثمارات املتاحة وّلد العائد ، 2132كانون األول /ديسمرب 13يف  املنتهيةخالل الفرتة

جنمت األرباح بشكل عام عن ظروف السوق و. أمريكي مليون دوالر 43.3 قيمته يًاصاف ًاللبيع رحب

وتضمنت ، 2133كانون األول /ديسمرب 13الدوالر من عام / أثر وترية صرف اليورو املواتية، مبا يف ذلك 

الصافية غري  مليون دوالر أمريكي من األرباح 12.7الفوائد، و إيراداتمليون دوالر أمريكي من  7.9

من  أمريكيمليون دوالر  2.1ناقصًا الصافية احملقَّقة،  مليون دوالر أمريكي من األرباح 2.1احملقَّقة، و

 .استثمارات املنظمة دارة تقاضاها مديرو حافظاتاإلرسوم 
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 باملوظفني اخلطط املتعلقة

 

اخلدمة أو نتيجة  سواء لدى انتهاء توفر منافع للموظفني "(اخلطط)"خطط متعلقة باملوظفني  املنظمة أربع لدى- 1

 :هي اخلططهذه و .للمرض أو اإلصابات النامجة عن العمل
 

 الطبية بعد انتهاء اخلدمة التغطية 

 مدفوعات نهاية اخلدمة  خطة 

 االحتياطي لنظام تعويض املوظفني الصندوق 

 مدفوعات إنهاء اخلدمة  صندوق 

 

ومتطلبات ومسائل التمويل ذات  2132كانون األول /ديسمرب 13يف  كتواري األخرينتائج التقييم اال تعرض- 9

كتواري لاللتزامات يم االالتقي –  FC 148/5الدورة الثامنة واألربعني بعد املائة للجنة املالية يف الوثيقةيف الصلة بالتفصيل 

 .2132 يف سنة باملوظفنياملتعلقة 

 

الحتساب  "املمر"أسلوب التوقف عن استخدام  2132كانون األول /ديسمرب 13اعتبارًا من قررت املنظمة - 31

معينة إىل عن عتبة اليت تزيد كتوارية املكاسب واخلسائر اال فائض مبوجبههلك ستي تذكتوارية، الاألرباح واخلسائر اال

الحتساب املكاسب  "نهج االحتياطي"وبناء على ذلك، نفذت املنظمة . املعنية بيان اإليرادات واملصروفات خالل الفرتة

مدفوعات برنامج يف الفرتة اليت حتدث فيها فيما يتعلق بالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة و كافًةكتوارية واخلسائر اال

الصندوق  خطة أما. األسهم/ ت إنهاء اخلدمة كبند منفصل مباشرة يف صايف األصول مدفوعا  نهاية اخلدمة وصندوق

 هوخسائر هال تزال مكاسبلذا ، واألجل طويل ًاالتزامبل كمنفعة بعد اخلدمة عترب تفال االحتياطي لنظام تعويض املوظفني 

ونّفذ التغيري يف السياسة . ليت حتدث فيهايف بيان اإليرادات واملصروفات يف الفرتة ا بالكامل حتتسب كافًةكتوارية اال

االحتساب بتوصي بداًل من ذلك ل "املمر"ما يتعلق بأسلوب فيألنه يتوقع أن تتغري املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

مليون  291احتساب إىل األوىل  الثالث باخلططتعلق املأدى التغيري وقد . كتوارية مجيعهااخلسائر اال/الفوري للمكاسب

 .احملتجزة اإليراداتمباشرة يف  2132 كانون األول/ ديسمرب 13كتوارية يف من اخلسائر اال أمريكي دوالر

 

مليون دوالر أمريكي  3 20250ما جمموعه  2132كانون األول /ديسمرب 13يف  ربامجبلغ إمجالي التزامات ال- 33

 للخططسّجلت املنظمة بالنسبة  ،2132وخالل عام  .(2133كانون األول /مليون دوالر أمريكي يف ديسمرب 3 30253)

. أمريكي مليون دوالر 41.1مليون دوالر أمريكي وتكاليف فوائد قدرها  11.9مجيعها تكاليف خدمات حالية قدرها 

تعويض مدفوعات إنهاء اخلدمة والصندوق االحتياطي لنظام   وفيما يتعلق بالتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة وصندوق

مليون دوالر أمريكي أيضًا يف بيان اإليرادات واملصروفات  34.3كتوارية إمجالية قدرها اخسارة  كذلك املوظفني احتسبت

االستثمارات املتاحة للبيع يف معاجلة تكاليف  حافظاتويعتزم استخدام عائدات . سبيةاة احملقبل التغيري يف املعاجل

االلتزامات غري ممولة بالكامل، فإن هذه ومبا أن . املوظفنيبالية لاللتزامات املتعلقة القيمة احل ناميالفوائد املرتبطة بت

 .مليون دوالر أمريكي 41.2االستثمارات املتاحة للبيع أقل من تكاليف الفوائد بنحو  حافظاتالعائدات احملققة على 
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 بربامج منافع املوظفني قد بلغت علقة االلتزامات غري املمّولة املتكانت  ،2132كانون األول /ديسمرب 13يف - 32

مليون  70.4ولتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ا حلسابات مليون دوالر أمريكي 790.1منها مليون دوالر أمريكي  173

حسب  اإلمجالي كتواريحتليل االلتزام اال 4يعرض اجلدول و. دفوعات نهاية اخلدمةم حلسابات صندوقدوالر أمريكي 

 .وحسب وضع التمويلربنامج ال

 

 4اجلدول 

 

 
 

 وما يتصل به من حساباترصيد احلساب العام 

 

 مليون دوالر أمريكي  143.1من  ،مليون دوالر أمريكي 113.9 مببلغ قدره زاد العجز يف احلساب العام- 31

 مبلغ قدره وجنم. 2132كانون األول /ديسمرب 13مليون دوالر أمريكي يف  940.0إىل  2133كانون األول /ديسمرب 13يف 

 .املوظفنيب اخلطط املتعلقةمن الزيادة يف العجز الحتساب كامل اللتزامات مليون دوالر أمريكي  291

 

 ةاملؤجل واإليراداتق برنامج التعاون الفين انفإ

 

 32ما قدره  2132ي سّجل على حساب اعتمادات عام ذق برنامج التعاون الفين الانفإبلغ ، 2132عام خالل - 34

مليون  10.0ما قدره  2133-2131اعتمادات الفرتة اإلنفاق الذي سّجل على حساب بينما بلغ  ،مليون دوالر أمريكي

مليون دوالر أمريكي، ما ميثل  1.90الشهري لربنامج التعاون الفين أثناء هذه الفرتة اإلنفاق وبلغ متوسط . دوالر أمريكي
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ي بلغ ذال 2131كانون األول /ديسمرب 13نة املنتهية يف ي خالل الفرتة املقاراإلنفاق الشهرارتفاعًا ملحوظًا عن متوسط 

لربنامج ( االعتماد املتاح) ةاملؤجل اإليرادات، بلغ جمموع 2132كانون األول /ديسمرب 13ويف . مليون دوالر أمريكي 1.2

 .مليون دوالر أمريكي 72.9 الفينالتعاون 

 

 :أدناه 0يف اجلدول  كافًةج التعاون الفين لالعتمادات الشهري لربناماإلنفاق يرد متوسط - 30

 

 0اجلدول 

 

 الشهري متوسط اإلنفاق

 الفرتة الزمنية

2132 2131-
2133 

2131 2111-
2119 

2111-
2117 

2114-
2110 

 شهرًا 24 شهرًا 24 شهرًا 24 شهرًا 32 شهرًا 24 شهرًا 32

1590 4 152 459 250 052 

 

املتاح جلميع فرتات االعتماد واالعتماد ( املستحقات  ذلكمبا يف)ق برنامج التعاون الفين انفإ 1يبّين اجلدول - 31

كانون األول /ديسمرب 13إىل  2114كانون الثاني /يناير 3لربنامج التعاون الفين لكل عام من ( ةاملؤجل اإليراداتأي )

وسيكون . من االعتمادات املتاحة يف املائة 23.1ما نسبته  2132مقابل اعتمادات عام اإلنفاق املتكبد ثل ميو. 2132

ثل ميو. تقوميية، باإلضافة إىل االعتماد اجلديد لكل سنة 2130كانون األول /ديسمرب 13 حتىق انفالرصيد متاحًا لإل

 يف املائة 04.1ما نسبته  2133-2131اعتمادات الفرتة من مقابل الرصيد املرحَّل  2132خالل عام اإلنفاق املتكبد 

 .2131-2132نهاية فرتة السنتني حبلول كامل الستخدام االتوّقع ذلك مع تماشى يط، وفق
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 2اجلدول 
 

 
 

 طة العمل الفوريةخلاملؤجل لدخل ا

 

 ، رّحلت املنظمة 2113/2110، وكما أجاز قرار املؤمتر 2133كانون األول /ديسمرب 13من اعتبارًا - 37

لتنفيذ الكامل إىل ا 2133-2131اعتمادات فرتة السنتني من من الرصيد غري املنَفق  أمريكيمليون دوالر  1.7مبلغ 

خلطة العمل الفورية، مبا يف ذلك تكاليف االستثمار ملرة واحدة يف خطة العمل الفورية اليت سيتّم تكّبدها خالل الفرتة 

من املبلغ  أمريكيمليون دوالر  1.4، كان قد ُأنفق 2132كانون األول /ديسمرب 13وحتى . 2131-2132املالية 

برنامج التعاون الفني 

04/05 
برنامج  06/07

 التعاون الفني
برنامج  08/09

 التعاون الفني  
برنامج التعاون الفني  

10/11 
برنامج التعاون الفني 

12 

 43.7 29.2 0.0 0.0 0.0 اعتمادات غير منفقة       

4نفقات السنة   10.6 35.0 21.7 0.0 0.0 

3نفقات السنة   25.0 33.6 32.4 35.5 0.0 

2نفقات السنة   41.2 18.8 30.5 35.5 0.0 

1نفقات السنة   21.9 8.3 18.8 6.4 12.0 

 55.7 106.6 103.4 95.7 98.6 اعتمادات لفترة السنتين       
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 سنتني      الفرتة  اتالنفقات السنوية لربنامج التعاون الفين لكل اعتماد  

األول كانون /ديسمرب 31

2012 

 :مالحظات
 قرار املؤمتر بشأن امليزانية لفرتة السنتني ذات الصلة :  مصدر االعتماد لفرتة السنتني 

 
ول كانون األ/ديسمرب  31؛ البيانات املالية غري املدققة للفرتة 2011/2010إىل  2001/2000البيانات املالية املدققة  للفرتتني : مصدر النفقات 

2012 



13 FC 148/3 

 

منها لتمويل جمموعات عمل األخصائيني يف وحدة إدارة برنامج خطة  أمريكيمليون دوالر  2.2 مبلغ املرحَّل، اسُتخِدم

 أمريكيمليون دوالر  1.9مبلغ على اتصاالت خطة العمل الفورية، و أمريكيمليون دوالر  1.0مبلغ العمل الفورية، و

 .ع الربامج وامليزانية والرصد القائم على النتائجلتعزيز عملية وض

 

 اخلسائر يف الفروق النامجة عن أسعار الصرف

 

كانون /ديسمرب 13مليون دوالر أمريكي خالل السنة املنتهية يف  4.2سّجلت املنظمة خسارة صافية قدرها - 31

سائر اإلمجالية قد جنمت عن اجلزء املتعلق باليورو من االشرتاكات املقررة على البلدان اخلكانت أغلبية و، 2132األول 

مليون  1.2تكبدتها املنظمة خسارة قدرها  اليتالعمالت األجنبية املدعومة بالنقد  الفروقات الفعلية يفبلغت و. 1األعضاء

ياطي اخلاص متاشيًا مع االتفاق الذي توصلت إليه وقد نقلت هذه اخلسارة إىل حساب االحت .خالل الفرتةأمريكي دوالر 

بني اليورو والدوالر األمريكي إىل حساب االحتياطي ( غري النقدية)إلنهاء حتويل فروق أسعار الصرف البلدان األعضاء 

 .FC 135/2الدورة اخلامسة والثالثني بعد املائة للجنة املالية كما جاء يف الوثيقة  انعقاد اخلاص خالل

 

 (الربنامج العادي) 2083توقعات التدفق النقدي لعام 

 

شهر كل للمنظمة يف األجل القصري عند نهاية  أدناه وضع سيولة الربنامج العادي املّوحد 7يعرض اجلدول - 39

 شباط/فرباير 21إىل نهاية  2131كانون الثاني /يناير 3من ( ويشمل النقد ومعادالت النقد واالستثمارات القصرية األجل)

مباليني الدوالرات مجيعًا رد األرقام تو. 2131كانون األول /ديسمرب 13نهاية حتى  ةاملتوقع، كما يعرض السيولة 2131

 ،السنوات السابقةيف  كان عليه اأعلى مم أمريكي مليون دوالر 310لتدفق النقدي البالغ لفتتاحي وضع االوال .األمريكية

النقاط أما . 2132رة واملتأخرات يف املراحل األخرية من عام داالشرتاكات املقمن  كبريحجم  تلقيذلك إىل  ويعزى

 :هي ما يليف 2131الرئيسية الناشئة واالفرتاضات الواردة يف بيانات التوقعات لعام 
 
 نظمة يفاملاليت سددتها الدول األعضاء إىل  2131من االشرتاكات املقدرة لعام املئوية  كانت النسبة 

/ ُسجل يف نهاية يناير  الذيذاك يف املائة، وهو معدل حتصيل أعلى من  32.11ول من العام الشهر األ

االشرتاكات  االشرتاكات عن ورودوينجم حتّسن وترية مجع (. يف املائة 1.07) 2132كانون الثاني 

مليون دوالر  27.1)تدفع يف وقت الحق من العام  ما من الدول ألعضاء اليت عادة اجلارية املقررة

 .(مليون يورو 4و أمريكي

 31االشرتاكات، ما وّلد  من اسّدد بلدان إضافيان معظم متأخراتهم ،2131كانون الثاني / خالل يناير 

 .إضافية من السيولة املوحدة ةأمريكي اتماليني دوالر

 

                                                      
العمالت األجنبية عند تلقي االشرتاكات املقررة وكذلك عند حتويل الرصيد املستحق من االشرتاكات املقررة يف نهاية  ات الفعلية يففروقالشأ نت  1

 .ةالفرت
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توقَّع أن يكون مستوى النقد يف الربنامج العادي لألشهر األوىل لعام ، يإىل أمناط السداد املاضية لألعضاءاستنادًا - 21

هي و 2132تتبع التوقعات الراهنة منط سداد أكرب املساهمني من عام و. كافيًا لتغطية االحتياجات التشغيلية 2131

فرتاضات بشأن حتصيل وقد مت تأكيد بعض اال. عند استالم تأكيد من األعضاء لتواريخ السداد املتوقعةللتغيري  ةضعاخ

مليون يورو حبلول نهاية  1.19و أمريكيمليون دوالر  33.7تأخرات من دول أعضاء معينة ويتوقع أن تستلم املنظمة امل

تنتظر تأكيدات من الدول األخرى فتأخرات املافرتاضات استالم أما . من مساهم رئيسي 2131عام  آذار/مارسشهر 

 .األعضاء املعنية

 

أن يكون مستوى  توقَّعيإىل املعلومات األخرية من الدول األعضاء فيما يتعلق بتواريخ السداد املتوقعة،  استنادًا- 23

يسدد إذا مل غري أنه، . خالل العام كله كافيًا لتغطية االحتياجات التشغيلية 2131لعام  النقد يف الربنامج العادي

وبناء على . السيولة معرضة للخطر يف النصف الثاني من العامصبح كما هو متوقع، قد ت ماملساهمون الرئيسيون اشرتاكاته

 .2131أدناه تعتمد على التوقيت الفعلي لتلّقي املساهمات األكرب يف عام  7ذلك، فإن دقة التوقعات يف اجلدول 
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