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 موجز
 

 1024 حزيران/يونيو 30يف الوضع املالي للمنظمة  عن آخر املعلوماتبجلنة املالية  الوثيقةهذه  تزود . 

    ت النقديوة آكا و املو ارتفوع الريويد النقودي للمنوامع العوادي      ،1024 حزيوران /يونيوو  30يف  .وضع السيولة يف الربناام  العااد 

  .(1023 حزيران/يونيو 30مليون دوالر أمريكي يف  201.2مليون دوالر أمريكي ) 233.4 واإليداعات القصرية األجل إىل

 مليوون   2 114.2ه قيمتو بلغوا  م 1024 حزيوران /يونيوو  30للخطط األربوع يف  إمجالي االلتزامات  بلغ .االلتزامات املتعلقة باملوظفني

مليوون دوالر   698.9التغطية الطبيوة بعود انتءواخل اةدموة     تشكل ) غري ممّول دوالر أمريكي مليون 344.6 مبلغ دوالر أمريكي، منه

مليوون   64.8 أياملتبقوي غوري املمووّ ل     بلغامل يشكل مد وعات انتءاخل اةدمة يندوقأمريكي من االلتزامات غري املموّ لة، يف حني أن 

 سواب كوبري يف ا  اليكلي اهلعجز ال أحد أسبابدوالر أمريكي(. وال يزال نقص متويل التزامات التغطية الطبية بعد انتءاخل اةدمة 

 العام.  

 1024 حزيوران /يونيوو  30يف مليوون دوالر أمريكوي    462.3 الطويلوة األجول  بلغت قيمة االستثمارات  ع.االستثمارات املتاحة للبي 

يف قيموة السووق  ضوال عون متويول       (. ومتثل الزيادة انتعاشوا  1023ديسمم/كانون األول  32مليون دوالر يف  432.6مبلغ )مقارنة بو

وُيعزى االنتعاش يف قيمة السوق إىل ا ركة اإلجيابية جدا  اليت شءدتءا قيمة االسوتثمارات  مليون دوالر أمريكي.  4.9 قيمةإضايف ب

 يفعلوى مودى السوتة أشوءر املنتءيوة       أداخل االسوتثمار  يفحسو   طفيف  وأّثر سعر يرف اليورو/الدوالر األمريكي بشكل يف األسءم. 

 .1024 حزيران/يونيو 30

  مليوون دوالر أمريكوي    934.4العجوز يف ا سواب العوام مون      اخنفو   احلساب العام وما يتصل به من حسابات.رصيد العجز يف 

مون  سونة كاملوة    احتسواب بسب   1024 حزيران/يونيو 30يف أمريكي  ن دوالرمليو  604.2إىل  1023ديسمم/كانون األول  32 يف

 أن يبلووغ العجووز ويتوقووع  .1024يف عووام  املصوورو اتسووتة أشووءر موون بمقارنووة  1024عووام لاالشووكاكات املقووررلة للوودول األعضوواخل 

 مليون دوالر تقريبا. 980.0مبلغ  1024ديسمم/كانون األول  32حتى 

  بنواخل علوى طلو  جلنوة املاليوة يف دورتءوا الرابعوة        الشااااات يف مواعياد ا  البلدان األعضاا  ل تسديد التدابري املتخذة لتحسني .

توث  بشوكل إجيوابي وعلو  علوى      ، ةصت األمانة التدابري املتخذة حاليا واليت 1024واةمسني بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار 

 اشكاكاتءم يف مواعيدها.األعضاخل الذين يسددون 
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 التوجيءات امُللت م سة من جلنة املالية
 

  رهوني   اجلواري  النقودي  سوالمة تود قءا   إن ، ملنظمةيف اسيولة حالة ال ه رغم حتسنأنب أن تأخذ علما اللجنة مدعوة إىلإن

  ؛اشكاكاتءا املقررة بالكامل ويف موعدها ث مجيع الدول األعضاخل على سداد أن حتوموعدها، تسديد االشكاكات املقررة يف ب

      مليوووون دوالر أمريكوووي   93474مووون املنظموووة عجوووز كموووا أن اللجنوووة مووودعوة إىل أن تأخوووذ علموووا بوووأن اخنفوووا 

أبور  أنوه ت تكبود سوتة      1024 حزيران/يونيو 30يف أمريكي  ن دوالرمليو  60472إىل  1023ديسمم/كانون األول  32 يف

 عجوز ا سواب العوام   وأنه من املتوقوع أن يصول    شكاكات املقررةالاقياسا إىل سنة كاملة من  املصرو اتمن   حس أشءر 

ونقوص   املصورو ات بسب  ستة أشوءر أخورى مون     مليون دوالر أمريكي 980قرابة  1024ديسمم/كانون األول  32حبلول 

 .اةدمة انتءاخل مد وعاتندوق التغطية الطبية بعد انتءاخل اةدمة، ويرسوم برنامع للتعوي  عن التمويل املتاح 

  الستخدامه يف حتديد مبلغ ا سم لكل دولة من الدول األعضاخل الويت سوددت   يف املائة  0 معدل اللجنة مدعوة إىل إقرار وإن

ا يف دورته التاسعة والثالثني يف يونيو/حزيران رمسياملؤمتر ، إىل حني موا قة 1024مارس/آذار  32بالكامل قبل  اشكاكاتءا

 على تويية إلغاخل خطة ا وا ز. 1024

 يسددونتث  بشكل إجيابي وعل  على األعضاخل الذين واليت إن اللجنة مدعوة إىل أن تأخذ علما بالتدابري املتخذة حاليا و 

  وأن حت ث األمانة على موايلة جءودها يف هذا الصدد.  اشكاكاتءم يف مواعيدها

 

 املشورةمسودة 
 

 إن اللجنة: 
 

     الوفاا   اساتمرار الفااو يف   يف مواعياد ا لضامان   بالكامال و حثت مجيع الدول األعضا  على تساديد االشااااات املقاررة

 ؛باالحتياجات النقدية التشغيلية الالزمة لربنام  العمل

 حبلااولمليااون دوالر أمريكااي  091الااذ  اااان يتونااع أن يصاال إ    عجااز احلساااب العااام مبسااتو   علماااأخااذت و 

التغطياة الطبياة بعاد انت اا  اخلدماة وصاندو        ربناام   بسبب نقص التمويل املتاا  ل  4102ديسمرب/اانون األول  30

 ؛اخلدمة انت ا  مدفوعات

 تثين بشاكل إااابي وعلاين علاى األعضاا  الاذين يساددون اشااااات   يف         واليت التدابري املتخذة حاليا  استعرضتو

الفاو يف خمتلف أحنا  العامل للتشجيع على وحثت األمانة على مواصلة ج ود ا يف املقر الرئيسي ويف مكاتب  مواعيد ا

 دفع االشاااات واملتأخرات يف موعد ا؛

              وإذ ذارت جلنة املالية بالتوصاية الصاادرة عن اا يف دورت اا الرابعاة واخلمساني بعاد املائاة والقاضاية ب لغاا  خطاة

جمللس هلذه التوصية يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة، ف ن ا نررت ضرورة استخدام معادل  احلوافز، وإنرار ا

 الستخدامه يف حتديد مبلغ احلس  لكل دولاة مان الادول األعضاا  الايت ساددت اشااااات ا بالكامال نبال         يف املائة   1

علاى   4102موافقاة املاؤ ر راياا يف دورتاه التاساعة والاثالوني يف يونياو/حزيران        ، إ  حني 4102مارس/آذار  30

 توصية إلغا  خطة احلوافز.
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 احملتوياتاملقدمة و

 

للسوتة أشوءر املنتءيوة يف    يقدم التقرير عن الوضوع املوالي للمنظموة عوة عاموة عون النتوائع غوري املراج عوة           -2

 النحو التالي:التقرير على ُينظم و. 1024يونيو/حزيران 
 

 1024للستة أشءر املنتءية يف يونيو/حزيران لنتائع املالية ا: 
 

، حبسو   1024يونيوو/حزيران   30 يف واالحتياطيوات وأريودة األمووال    وااللتزاموات كشف األيوول   (2)

 .2اجلدول  – 1023ديسمم/كانون األول  32مصدر األموال، ومبا يشمل األريدة املقابلة يف 

املنتءيوة يف  للسوتة أشوءر   كشف اإليرادات واملصرو ات والتغريات يف االحتياطيات وأريدة ا سابات  (1)

يف املنتءيوة  املقابلة للستة أشءر ، حبس  مصدر األموال ومبا يشمل األريدة 1024يونيو/حزيران  30

 .1اجلدول  – 1021يونيو/حزيران  30
 

  1024يونيو/حزيران  30موجز التعليقات عن النتائع املالية لألشءر الستة املنتءية يف. 

  1024ديسمم/كانون األول  32 حتى 1024 بالنسبة إىل عامتوقعات التد قات النقدية . 
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 0اجلدول 
 

 

  

 األموالاألصول وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة  اشف

 4102 يونيو/حزيران 31 يف

 الدوالرات األمريكية()بآالف 

 

 املراجعة املراجعةغري 

 
 اجملموع احلسابات

 
 

 العامة وذات الصلة
حساب األمانة 

 األم  وحساب برنام 

 املتحدة اإلمنائي

 األول ديسمرب/اانون 32 1024يونيو/حزيران  30
1023 

 األصول 
    

 662,662 758,790 585,431 173,359 النقدية ومكا ئات النقدية

 357,326 376,814 376,814    -                         اعتَفظ بءا للتداول - االستثمارات

األمم وبرنامع األعضاخل  البلدانمن  املساهمات الواردة

 115,081 302,232 8,548 293,684 املتحدة اإلمنائي

 (19,741) (20,346) (7,717) (12,629) شكاكاتتأخر االلتغطية  : خمصصناقصا 

 63,443 55,281    -                     55,281 حسابات القب 

 431,585 461,708    -  461,708 للبيعاملتاحة  - االستثمارات

 جمموع األصول
971,403 963,076 1,934,479 1,610,356 

 االلتزامات
    

 729,602 779,198 779,159 39 مقدما  اعصلةاالشكاكات 

 237,708 171,645 148,799 22,846 القائمةااللتزامات 

 68,766 67,307    -                     67,307 ا سابات املستحقة الد ع

 75,916 113,122    -                     113,122 اإليرادات املؤجلة

 1,213,181 1,224,084    -                     1,224,084 اةطط املتعلقة باملوظفني

 2,325,173 2,355,356 927,958 1,427,398 جمموع االلتزامات

         احلساباتاالحتياطيات وأرصدة 

 25,745 25,745    -                     25,745 يندوق رأس املال العامل

 17,558 19,677    -                     19,677 حساب االحتياطي اةاص

 11,132 20,168    -                     20,168 اإلنفاق الرأمساليحساب 

 8,543 13,961    -                     13,961 اإلنفاق األم حساب 

 38,598 35,118 35,118    -                         إعادة التأهيلأنشطة الطوارئ و  االتالصندوق اةاص 

 45,493 56,040    -                     56,040 يف االستثمارات( خسائر)/غري حمققة أرباح

 13,479 13,479    -                     13,479 أرباح اكتوارية/حسائر(

 (875,365) (605,065)    -                     (605,065) نءاية الفكةيف ، ا ساباتأريدة 

 (714,817) (420,877) 35,118 (455,995) احلساباتجمموع االحتياطات وأرصدة 

 1,610,356 1,934,479 963,076 971,403 احلساباتجمموع االلتزامات واالحتياطيات، وأرصدة 
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 4اجلدول 
 

 املنت ية أش ر لستة لاإليرادات واملصروفات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة احلسابات 

 4102يونيو/حزيران  31يف 
 راجعةاملغري  األمريكية( )بآالف الدوالرات

 

 اجملموع احلسابات

 العامة وذات الصلة

حساب األمانة 

األم   وحساب برنام 

 املتحدة اإلمنائي

يونيو/حزيران  30

1024 
يونيو/حزيران  30

1024 

         :اإليرادات

 لبلدان األعضاخلاشكاكات ا
527,091                     -    527,091 494,304 

 املساهمات الطوعية
21,477 311,541 333,018 297,317 

 بني املنظمات مبوج  تدابري  يما اعصلةاألموال 
                76.0  1,198 1,274 1,137 

 ذات التمويل املشككاألنشطة 
9,513                     -    9,513 11,485 

 متنوعات
342 69 411 1,316 

 طويل األجل – االستثمار على عائدال
15,150   15,150 1,199 

 األخرى النثريةيرادات إيايف 
4,195                     -    4,195 4,300 

 العمالت  روق يرف على)اةسارة(/الربح 
(2,271)                     -    (2,271) (7,401) 

 803,657 888,381 312,808 575,573  جمموع اإليرادات

 املصروفات:
    

 المنامع العادي
226,119  -    226,119 240,541 

 املشاريع
 -    312,739 312,739 276,519 

 املصروفاتجمموع 
 226,119 312,739 538,858 517,060 

 286,597 349,523 69 349,454 املصروفاتفائض اإليرادات عن 

 األرباح أو اةسائر االكتوارية
 -     -     -    (6,600) 

 باملوظفني املتعلقةاللتزامات تكلفة الفائدة ل
(24,862)  -    (24,862) (24,314) 

 األخرى األيولو املستحقةاعتماد االشكاكات 
(575)  -    (575) (442) 

 (34,910) (37,206)    -  (37,206) اإليرادات املؤجلة

 اإلنفاق الرأمسالييف حساب  ا ركةيايف 
(9,036)  -    (9,036) (1,248) 

 اإلنفاق األم حساب استخدام يف   ركةيايف ا
(5,418)                     -    (5,418) (6,115) 

 212,969 272,428 69 272,357 املصروفاتصايف الفائض/)النقص( يف اإليرادات عن 

 اجلءات املاحنةحتويل الفوائد إىل حسابات 
 -    (69) (69) (196) 

 يايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات
    

 -         -            -                        -                     يندوق رأس املال العامل

 حساب االحتياطي اةاص
(2,118)                     -    (2,118) 742 

 (641,371) (875,304)    -  (875,304) عنءا()كما سبق وت اإلبالغ بداية الفكة يف ، ا ساباتأريدة 

     
 (427,856) (605,063) - (605,065) ، ن اية الفاةاحلساباتأرصدة 
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 4102يونيو/حزيران  31يف  املنت يةالستة أش ر فاة ل تعليق موجز على النتائ  املالية األولية
 

 وضع السيولة واالشاااات غري املسددة

 

 ،ت النقديووةآمكا ووعلووى النحووو املمثوول بالنقديووة و ،املنظمووة حتووت ا سوواب العووام يف سوويولةال بلووغ إمجووالي -1

. (1023 يونيوو/حزيران  30.مليوون دوالر أمريكوي يف   201.2) 1024 حزيران/يونيو 30 يفمليون دوالر أمريكي  233.4

متماشوويا مووع التوقعووات   لبلوودان األعضوواخلاملقووررة لشووكاكات الكووان معوودل حتصوويل ا  ،1024 يونيووو/حزيران 30ويف 

 .واالحتياجات

 

 االستثمارات احملَتَفظ ب ا للتداول

 

مليون دوالر  9.336مبلغا قدره  1024 يونيو/حزيران 30اعتفظ بءا للتداول يف  –قيمة االستثمارات  تبلغ -3

ت آكا مليون دوالر أمريكي املكشوف عنءا ضمن النقدية وم 6.326إىل جان  الودائع ألجل البالغة  تمثلقد أمريكي، و

 تفظ بءا بانتظار اإلنفاق على تنفيذ املشاريع. اعوباألساس نفقة امل، أريدة حساب األمانة غري يةالنقد

 ، مبلغا قدره1023ديسمم/كانون األول  32اعتفظ بءا للتداول جمتمعة يف  –وقد بلغت الودائع ألجل واالستثمارات 

،  ادت الودائع ألجل 1024يونيو/حزيران  30املنتءية يف األشءر الستة مليون دوالر أمريكي. وخالل  9.838

إضا ية  اتستثمارنظرا إىل امليون دوالر أمريكي  6.223ا قيمته اعتفظ بءا للتداول، جمتمعة مب -واالستثمارات 

  .لودائع ألجلل املبالغ النقدية يف املصارفملساهمات جديدة  ساب األمانة وإعادة ختصيص جزخل من 

 

كواد ينواهز الصوفر يف    املستمر والذي فائدة الاملخاطرة يف االستثمار ومعدل تسم بقلة واملوأدى أسلوب الفاو ا ذر  -4

سنة إذ بلغت منذ بداية ال ،منخفضة جدا االستثمارات اعت َفظ بءا للتداولعلى حا ظة العائدات إىل إبقاخل ، 1024عام 

 أرقوام بلغوت   ،1023 عوام  يف املائوة. ويف  0.03إال أن ذلو  اواو  العائود املرجعوي بنسوبة      يف املائة.  0.09حتى اآلن 

  يف املائة. 0.26رجعي البالغ العائد املقياسا إىل  املائةيف  0.28نسبة بكاملءا السنة  اتعائد

 

 املتاحة للبيع -االستثمارات 

 

 علقةاملتالفاو ستثمارات موضوعة جانبا لتمويل خطط االستثمار املتاحة للبيع، واليت متثل ا ادت قيمة حا ظات  -4

 مليون دوالر أمريكي  462.3إىل  1023ديسمم/كانون األول  32مليون دوالر أمريكي يف  432.6باملوظفني، من 

 :منءا ،الزيادة إىل عدة عوامل تعزىو .1024يونيو/حزيران  30يف 
 

  اليت  حا ظة االستثماراتمليون دوالر أمريكي متاشيا مع  4.9ا ا ظة بلغ جمموعه  يفإضايف ضخل متويل

 وا ق عليه املؤمتر لتسديد االلتزامات املتعلقة بالتغطية الطبية بعد انتءاخل اةدمة؛ حمدداتضمنت متويال 
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  ستثمارات املتاحة للبيع ، أدى العائد على حا ظة اال1024يونيو/حزيران  30ملنتءية يف ا الستة أشءرخالل

، يف عن ظروف السوق املواتيةنامجا الربح على العموم، كان مليون دوالر أمريكي. و 14.4إىل ربح ياف بلغ 

مليون دوالر أمريكي  8.3مليون دوالر أمريكي من مدخول الفوائد، و 4.9وقد مشل ، والسنداتسوق األسءم 

 ، يقابلءا أمريكيمليون دوالر  22.8 يا ية حمّققة تبلغ من األرباح الصا ية غري اعقَّقة، وأرباحا

 مدراخل ا ا ظات االستثمارية للمنظمة. يفرضءامليون دوالر أمريكي للرسوم اإلدارية اليت  0.3مبلغ 

  املنتءية يرف اليورو مقابل الدوالر بشكل طفيف  قط على أداخل االستثمار خالل الستة أشءر  سعرأّثر 

 .1024 يونيو/حزيران 30يف 

 

 اخلطط ذات الصلة باملوظفني

 

اةدمة أو يف حاالت املر  أو نءاخل ملنظمة أربع خطط )"اةطط"( تقدم مستحقات إىل املوظفني عند إتعتمد ا -6

 :التاليوهذه اةطط ك. املرتبطة بالعملة اإلياب
 

 التغطية الطبية بعد انتءاخل اةدمة 

  مد وعات انتءاخل اةدمةخطة 

  لنظام تعوي  املوظفني االحتياطيالصندوق 

  اةدمة انتءاخليندوق مد وعات 

 

واالحتياجات واملشواكل املتعلقوة    1023ديسمم/كانون األول  32نتائع التقييم االكتواري األخري حتى  عرضت -3

التقيويم  " FC 154/3الوثيقوة  يف لرابعوة واةمسوني بعود املائوة     تءوا ا يف دورعلوى جلنوة املاليوة    منفصول  بالتمويل بشوكل  

 ."1023االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني لعام 
 

مليوون دوالر   2 114.2 مبلغوا قودره   1024 يونيوو/حزيران  30خطوط يف  لل العائودة بلغ جمموع االلتزاموات  وقد  -9

 مليووون دوالر أمريكووي يف 2 123.1الووذي بلووغ ريوويد الب مقارنووة  أمريكووي دوالر مليووون 20.8أمريكووي، بزيووادة قوودرها 

 .1023ديسمم/كانون األول 

 

 حاليووة للخدمووةسووّجلت املنظمووة تكلفووة ، 1024يونيووو/حزيران  30املنتءيووة يف أشووءر  ووكة السووتة خووالل و -8

 ، وتكلفوة للفائودة بلغووت  مليوون دوالر أمريكووي  28.2 يف مصورو ات المنووامع العوادي( جلميوع اةطووط بلغوت    )مدرجوة  

عاجلة تكواليف الفوائود ذات   ملوُيعتزم استخدام عائدات حا ظات االستثمارات املتاحة للبيع مليون دوالر أمريكي.  14.8

 إن العائودات   ،االلتزام غري ممول بشكل كاملنظرا إىل أن الصلة بتحقيق القيمة ا الية لاللتزامات اةاية باملوظفني. و

 مليون دوالر أمريكي. 9.4كاليف الفوائد حبوالي اعصلة يف ا ا ظة املتاحة للبيع أقل من ت
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مليووون دوالر  344.6االلتزامووات غووري املمولووة املتعلقووة بوواملوظفني  قيمووة بلغووت ،1024 يونيووو/حزيران 30يف و -20

يوندوق مود وعات   يشكل منءوا  و ،مليون دوالر أمريكي 698.9اةدمة انتءاخل ة بعد تشكل منءا التغطية الطبي ،أمريكي

حبس  اةطة  جممل االلتزامات االكتوارية مفصالحتليل  3مليون دوالر أمريكي. ويعر  اجلدول  64.8اةدمة  انتءاخل

 وحبس  حالة التمويل.
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 رصيد احلساب العام واحلسابات ذات الصلة

 

 مليوون دوالر أمريكوي يف   934.4مليوون دوالر أمريكوي مون     130.3اخنف  عجز ا سواب العوام مبوا قيمتوه      -22

. ويعزى يوايف االخنفوا    1024يونيو/حزيران  30مليون دوالر أمريكي يف  604.2إىل  1023ديسمم/كانون األول  32

 املصورو ات سوتة أشوءر مون    بمقارنة  1024عام لاالشكاكات املقررلة للدول األعضاخل من سنة كاملة  يف العجز إىل احتساب

. ونتيجة لذل ، ال يعتم العجز ا الي مؤشرا علوى الوضوع النءوائي يف نءايوة السونة. ويتوقوع أن يصول        1024يف عام 

 .مليون دوالر أمريكي 980.0حوالي إىل  1024عام  /كانون األولديسمم 32يف العجز 

 

 واإليرادات املؤجلة التقينبرنام  التعاون  مصروفات

 

 ، بلغت مصرو ات برنامع التعاون التق  1024يونيو/حزيران  30خالل الستة أشءر املنتءية يف  -21

مليون دوالر أمريكي يف حني أن املصرو ات املخصوم من اعتماد الفكة  1.4ما قيمته  1024املخصومة من اعتماد عام 

صرو ات الشءرية لمنامع التعاون التق  مليون دوالر أمريكي. وارتفع بشكل مطرد متوسط امل 14.1بلغ  1021-1023

مليون دوالر  3.2مقارنة مبتوسط يبلغ  1024يونيو/حزيران  30مليون دوالر أمريكي يف  4.6خالل هذه الفكة إىل 
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، بلغ إمجالي اإليرادات 1024يونيو/حزيران  30. ويف 1021أمريكي خالل الستة أشءر املنتءية يف يونيو/حزيران 

مليون دوالر أمريكي وت ترحيله الستخدامه يف  كة  223.2التعاون التق  )أي االعتمادات املتاحة(  املؤجلة لمنامع

 .1024 -1024السنتني 

 

 :أدناه 4اجلدول  يف ميع االعتماداتجل التق منامع التعاون ل ةءريالش املصرو اتمتوسط يرد  -23
 

 2اجلدول 

 ةالش ري املصروفاتمتوسط 

 لربنام  التعاون التقين ةالش ري املصروفاتمتوسط 

 الفاة الزمنية 

30/6/1024 1021-1023 1020-1022 1009-1008 1006-1003 1004-1004 

 شءرا 14 شءرا 14 شءرا 14 شءرا 14 شءرا 14 ستة أشءر

            

4.6 4.1 4.0 4.9 1.5 4.2 

            

 

 اتجلميع  وكات االعتمواد  بالنسبة )مبا يف ذل  املستحقات(  التق برنامع التعاون  مصرو ات 4يبّين اجلدول  -24

  1001يناير/كووانون الثوواني   2لكوول عووام موون   الووتق واالعتموواد املتوواح )أي اإليوورادات املؤجلووة( لمنووامع التعوواون    

يف املائة مون   3.3ة نسب 1024املخصصة لعام عتمادات المقابل ا ةاملتكبدصرو ات ثل املمتو .1024 يونيو/حزيران 30إىل 

، باإلضا ة إىل االعتماد اجلديد لكول  1023ديسمم/كانون األول  32الرييد متاح لإلنفاق حتى إن و .االعتمادات املتاحة

مقابل الريويد املرحلول    1024يونيو/حزيران  30املنتءية يف أشءر الستة خالل  ةاملتكبدصرو ات امل تومثل. سنة تقوميية

 1023-1021الفوكة   وسويكون املبلوغ املتبقوي مون اعتموادات      .يف املائة 33.1ة نسب 1023-1021من اعتمادات الفكة 

 . 1024ديسمم/كانون األول  32متاحا حتى  مليون دوالر أمريكي 40.3والبالغ 
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 2اجلدول 
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 فرو  أسعار الصرفاخلسائر الناجتة عن 

 

 بلغووت قيمتءووايووا ية سووجلت املنظمووة خسووارة ، 1024يونيووو/حزيران  30املنتءيووة يف أشووءر  السووتةخووالل  -24

مليوون   1.2 روق يرف العمالت األجنبية املدعومة بالنقديوة الويت تكبودتءا املنظموة     بلغت مليون دوالر أمريكي. و 1.3

 إىل حساب االحتياطي اةاص متاشيا مع االتفاق الذي تويلت إليهكس  ا املهذُحول الفكة. وهذه دوالر أمريكي خالل 

حتويل  روق أسعار الصرف )غري النقدية( بوني   يف دورتءا اةامسة والثالثني بعد املائة لوقف جلنة املالية يف وقت سابق

مليوون دوالر   4.4ت تكبد اةسوارة الصوا ية املتبقيوة البالغوة     و. اليورو والدوالر األمريكي إىل حساب االحتياطي اةاص

  .1املقررة للبلدان األعضاخل االشكاكاتيف اجلزخل املتعلق باليورو من باألساس  أمريكي

 

 املسا مات الطوعية

 

مساهمات طوعية من خالل أنشطة ممولة من  "حسابات األمانة وبرنامع األمم املتحدة اإلمنائيتشمل " -26

  تل  املمولة من برنامع األمم املتحدة اإلمنائي.مشاريع، مبا يف ذل  

 

مليون دوالر أمريكي  338.1املساهمات اعصلة مقدما  سابات األمانة وبرنامع األمم املتحدة اإلمنائي  بلغت -23

. وميثل هذان 1023ديسمم/كانون األول  32مليون دوالر أمريكي يف  304.8قياسا إىل  1024يونيو/حزيران  30يف 

 مل تنفق بعد على تنفيذ املشاريع.املبلغان رييد املساهمات الطوعية اعصلة من اجلءات املاحنة واليت 

 

                                                      
 .ي لالشكاكات يف نءاية الفكةوأيضا عند حتويل الرييد املتبقاملقررة تنشأ  روق الصرف لدى حتصيل االشكاكات   1
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املنتءية حساب األمانة وبرنامع األمم املتحدة اإلمنائي لفكة الستة أشءر وبلغت اإليرادات املتأتية من مشاريع  -29

مليون  134.4 مقابليف املائة  23.4)بزيادة قدرها مليون دوالر أمريكي  321.3مبلغا قدره  1024 /حزيرانيونيو 30يف 

 إن اليت تعتمدها الفاو،  اعاسبة لسياسةوطبقا (. 1021 /حزيرانيونيو 30للستة أشءر املنتءية يف  أمريكي دوالر

من حي ث حسبما يقاس ملنجزة اريع اأنشطة املشمستوى بقدر متناس  مع  اإليرادات من املساهمات الطوعية ُتحتس 

 .املصرو ات

 

 )الربنام  العاد ( 4102لعام  تونعات التدفق النقد 

 

أدناه وضع سيولة المنوامع العوادي املوحود للمنظموة يف األجول القصوري عنود نءايوة الشوءر           6عر  اجلدول ي -28

  حتووىوتوقعووا  1024 حزيووران/ يونيووو 30إىل  1024يناير/كووانون الثوواني  2( موون ت النقديووةآمكا وو)ويشوومل النقوود و

 . كيةيمجيع األرقام مباليني الدوالرات األمرُيعبلر عن و. 1023 عام ، مقارنة بأرقام1024ديسمم/كانون األول  32

 

 يونيوو/ حزيوران   30 والويت سوددتءا الودول األعضواخل للمنظموة يف      4102رة لعام رالشكاكات املقانسبة  تبلغو -10

 يف املائة اليت سجلت يف العام املاضي. 46.43 نسبة يف املائة، وهو معدل حتصيل أعلى من 44.44، 1024

 

للسنة ا الية متاشيا مع منط الد ع يف العام املاضي. وتعزى  اكبار املساهمني تسدد اشكاكاتءوقد ظلت غالبية  -21

من وقت مبكر بتسديد اشكاكاتءا للسنة ا الية يف عدة بلدان أخرى  يادة معدل التحصيل مقارنة بالعام املاضي إىل قيام 

 .3102عام قياسا إىل  4102عام 
 

 النحوو علوى  سوتكون  يلءا مون كبوار املسواهمني    االشكاكات ا الية املتوّقوع حتصو  تم  التوقعات ا الية أن و

 التالي:

 

 حتوى مليوون يوورو    86.42مليوون دوالر أمريكوي و   63.62من غري املتوقع حتصيل   - الواليات املتحدة األمريكية

 .1024أوائل عام 

 1024مليون يورو يف يوليو/مّتو   61.23 -أملانيا 

 1024يورو يف يوليو/مّتو  مليون  91.8و مليون دوالر أمريكي 36.23 - الصني

 1024يف يوليو/مّتو  مليون يورو  63.4مليون دوالر أمريكي و 32.3 – إسبانيا

 

، 1024 يونيوو/ حزيوران   30يف  المنامع العوادي  يف نقديةالومستوى خل ألعضالاستنادا إىل أمناط الد ع املاضية و -11

 . 1024نءاية عام  حتىكا ية لتغطية االحتياجات التشغيلية  سيولة املنظمة من املتوقع أن تكون
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 6اجلدول 

 

 
 

 حتديد معدل احلس  –اخلطة التحفيزية للتشجيع على اإلسراع يف تسديد االشاااات 

 

اةطة ، إىل أن 1024خلصت جلنة املالية، يف دورتءا الرابعة واةمسني بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار  -13

وليست  عالة من حي ث التكلفة، وأويت بأن يقكح  اإلسراع يف تسديد االشكاكاتال تؤثر يف تشجيع  التحفيزية

. وأقر اجمللس يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة 2اجمللس على املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني إلغاخل اةطة

ة القاضية بإلغاخل اةطة التحفيزية وبإحالتءا إىل املؤمتر للموا قة تويية جلنة املالي 1024املعقودة يف يونيو/حزيران 

 . 3عليءا

 

طة على إلغاخل اة 1024 /حزيرانيونيودورته التاسعة والثالثني يف يف  ارمسياملؤمتر موا قة وإىل حني  -14

يف املائة الستخدامءا  0 ديد معدل السابقة للجنة املالية واجمللس، يقكح حت التويياتشيا مع اومت يةزيحفتال

 .1024مارس/آذار  32حتديد مبلغ ا سم لكل دولة من الدول األعضاخل اليت سددت اشكاكاتءا بالكامل قبل يف 
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 التدابري الرامية إ  حتسني تسديد اشاااات الدول األعضا  يف موعد ا

 

أن تقدم  ،1024يف دورتءا الرابعة واةمسني بعد املائة املعقودة يف مايو/أيار  ،طلبت جلنة املالية من األمانة -14

ضمن البند من جدول األعمال اةاص بالوضع املالي للمنظمة،  1024يف دورتءا اليت ستعقد يف خريف  ،إىل اللجنة

ويستجي  اجلزخل التالي هلذا  .4اتدابري تث  بشكل إجيابي وعل  على األعضاخل الذين يسددون اشكاكاتءم يف مواعيده

 الطل . 

 

بشكل  الثناخلعلى شدد واليت تيف موعدها املتأخرات الشكاكات واتسديد لتشجيع تخذة  عال التدابري املتشمل  -16

 :، ما يليإجيابي وعل  على األعضاخل الذين يسددون اشكاكاتءم يف مواعيدها
 

  مع رؤساخل اليت جيريءا باحثات الر يعة املستوى ساعدته يف اململاملدير العام باستمرار تقديم موجزات قطرية إىل

 ؛اليت يشدد  يءا على أهمية تسديد االشكاكات يف مواعيدهاوالدول والو ارات 

 التقدير لتلّقي االشكاكات يف موعدها لدى حضور اجتماعات رمسية مع ممثلي الدول األعضاخل عن  اإلعراب

  ؛واألجءزة الرئاسية

 لدى املنظمة؛الدائمني متوايلة مع املمثليات الدائمة واملمثلني  اتصاالت إجراخل  

  على موقع ميع املمثلني الدائمني وإتاحتءا بشكل منتظم جليف نءاية كل شءر املستحقة املتأخرات نشر

 اإلنكنت؛على  الدائمةاملمثليات 

  اإلنكنت.العام على  الفاولى موقع ع عن االشكاكات يف المنامع العادي حبس  البلدان تقاريرعدة نشر  

  بشأن التقارير املوجودة نطاق ، تقكح األمانة توسيع تحفيزيةطة الاةوقف بتويية من اللجنة املالية بعد

اشكاكاتءا سدد تيسلط الضوخل على البلدان اليت  اتقرير لتشمل موقع املنظمةاملنشورة على  األعضاخلاشكاكات 
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باإلضا ة  أحناخل العاملخمتلف فاو ويف مكاتبءا يف رئيسي للقر الاملبصورة مستمرة يف  التدابريوتنّفذ األمانة هذه  -13

 :واليت تشمل ما يلي أخرى للتشجيع على تسديد االشكاكات يف موعدهادابري تإىل 
 

 مون الالئحوة    4-4م/كانون األول مبقتضى املادة ديسمشءر رسالة دورية إىل مجيع الدول األعضاخل كل  توجيه

 ؛مليزانية للسنة التقوميية التالية ومتأخرات االشكاكات املستحقة عليءاااه ا بالتزاماتءا إلبالغءااملالية 

  ؛كشوف باالشكاكات املستحقة إىل الدول األعضاخل كل ثالثة أشءرلااملالية  الشؤونشعبة إرسال  
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 إجراخلات حمددة إلخطار الدول األعضاخل يف اجمللس اليت ُتعتم منسحبة من مقعدها نتيجة عدم تسوديد   اختاذ

ل وقوت كواف    من الالئحة العامة للمنظمة، لتشجيعءا على تسوية أوضاعءا قب 3-11االشكاكات و قا  للمادة 

 س؛دورة اجملل انعقادمن 

 بالغ الدول األعضاخل اليت تعاني مون مشواكل حمتملوة يف    إجراخلات حمددة على أر ع املستويات لضمان إ اختاذ

 الوقوت لتسووية وضوع   ما يكفي مون  كي يتاح هلا لقبل وقت كاف من انعقاد دورات املؤمتر،  التصويتحقوق 

 ؛ن تسديد اشكاكاتءا املقّررةختلفءا عاشكاكاتءا أو لتوضيح أسباب 

  ثالثوة   كول عليوه مبوالغ مسوتحقة     ة بلد عضوو يف الفواو  يكل ممثلشعبة الشؤون املالية بالكتابة مباشرة إىل قيام

 املبالغ املستحقة؛ األمر مع السلطات اعلية لضمان تسديد متابعة، مع طل  أشءر

  املدير العام املساعد إلدارة الشؤون املالية واإلدارية رسائل دورية إىل الو ارات يوذكرها  يءوا بالتزاموات    توجيه

  حقوق التصويت؛ اناةاية بفقدلوائحءا قواعد املنظمة و، مفسرا ستحقة عليءابلدانءا بتسديد االشكاكات امل

 ني الودائم  موقوع املموثلني  على  مجيع املمثلني الدائمنيعلى وإتاحتءا تأخرات يف نءاية كل شءر املتقارير ر شن

  نكنت؛على اإل

 الدول األعضاخل اليت لديءا كمية حمدودة من العموالت القابلوة للتحويول،     من قبل االشكاكاتسديد تيسريا لت

من الالئحة املالية لتمكني املدير العام من قبول اشكاكات  6-4من تطبيق املادة خل استثنامنح على وا ق املؤمتر 
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