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 موجز

 

   كانون األول /ديسمرب 31تقدم هذه الوثيقة إىل جلنة املالية آخر املعلومات عن الوضع املالي للمنظمة يف

2015. 

  تدنى الرصيد النقدي للربنامج  2015ديسمرب/كانون األول  31يف  -وضع السيولة يف الربنامج العادي

 150.2مليون دوالر أمريكي )مقارنة بـ 113.3العادي واملكافئات النقدية واإليداعات القصرية األجل إىل 

 (.2014ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف 

    2015/كانون األول ديسمرب 31بلغ إمجالي االلتزامات للخطط األربع يف  -االلتزامات املتعلقة باملوظفني ،

مليون دوالر أمريكي غري ممّول )تشكل التغطية الطبية  709.9مليون دوالر أمريكي، منه مبلغ  1 124.7 

مليون دوالر أمريكي من االلتزامات غري املموّ لة، يف حني أن صندوق مدفوعات  649.1بعد انتهاء اخلدمة 

ال يزال النقص يف متويل ومليون دوالر أمريكي(.  60.8أي  انتهاء اخلدمة يشكل املبلغ املتبقي غري املموّ ل

 اخلدمة سببًا لعجز هيكلي كبري يف احلساب العام.  انتهاءإهالك التغطية الطبية بعد 

    2015ديسمرب/كانون األول  31يف  األجل بلغت قيمة االستثمارات الطويلة -االستثمارات املتاحة للبيع ،

(. 2014ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  438.2مقارنة بـمليون دوالر أمريكي ) 414.3

 حلافظاتوكان السبب الرئيسي لتدني املبلغ هو سعر صرف اليورو مقابل الدوالر واألداء املائل إىل السلبية 

 االستثمار.

 مليون  862.2زاد العجز يف احلساب العام من  -العجز يف رصيد احلساب العام وما يتصل به من حسابات

ديسمرب/كانون  31مليون دوالر أمريكي يف  922.2إىل  2014ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف 

 التكاليف غري املمولة لاللتزامات املتعلقة باملوظفني.هو والسبب الرئيسي  2015األول 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

  بأنه على الرغم من أن وضع السيولة يف املنظمة مستقر، فإّن صحة التدفق إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علمًا

مجيع الدول األعضاء على  ثالنقدي اجلاري تتوقف على تسديد االشرتاكات املقررة يف مواعيدها، وإىل ح

 سداد اشرتاكاتها املقررة بالكامل ويف موعدها؛ 

 مليون دوالر أمريكي  922.2جز املنظمة إىل واللجنة مدعوة أيضًا إىل اإلحاطة علمًا بأّن ارتفاع ع 

 2014كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  862.2من مبلغ  2015كانون األول /ديسمرب 31يف 

ص التمويل املتاح للتعويض على تكاليف خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة قيعود بشكل رئيسي إىل ن

 . وصندوق مدفوعات إنهاء اخلدمة
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 مشروع املشورة
 

 إن اللجنة: 
 

 مجيع الدول األعضاء على دفع اشرتاكاتها املقررة بالكامل ويف موعدها مبا ميّكن املنظمة من املضي  حثت

 قدمًا يف تلبية االحتياجات النقدية التشغيلية لربنامج عملها؛ 

 عدم متويل تكاليف يف ذلك هو الرئيسي  السببأن وعلمًا بزيادة العجز يف احلساب العام  وأخذت

  االلتزامات املتعلقة باملوظفني.
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 املقدمة واملضمون

 

عن الوضع املالي للمنظمة حملًة عامة عن النتائج غري املراج عة لفرتة السنتني  آخر املعلوماتيقدم التقرير  -1

 املنتهية 

 :يليوقد صمم هذا التقرير ليبني ما . 2015كانون األول /ديسمرب 31يف 
 

  2015كانون األول /ديسمرب 31النتائج املالية لفرتة السنتني املنتهية يف: 
 

، 2015كانون األول /ديسمرب 31 كشف األصول وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة األموال يف (1)

 .1اجلدول  –2013كانون األول /ديسمرب 31حبسب مصدر األموال، ومبا يشمل األرصدة املقابلة يف 

كشف اإليرادات واملصروفات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة احلسابات لفرتة السنتني املنتهية  (2)

حبسب مصدر األموال ومبا يشمل األرصدة املقابلة لفرتة السنتني  2015كانون األول /ديسمرب 31يف

 .2اجلدول  – 2015كانون األول /ديسمرب 31املنتهية يف 
 

 2015كانون األول /ديسمرب 31ملالية لفرتة السنتني املنتهية يف عن النتائج ا التعليقات موجز 

  2016بالنسبة إىل عام  النقديةالتدفقات  توقعات 
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 1اجلدول 

 كشف األصول واخلصوم وأرصدة االحتياطات والصناديق

 2016ديسمرب/كانون األول  31يف 

 غري مراجع     )بآالف الدورات األمريكية(

   اجملموع   األموال  
          

  
  

العامة وذات 

 الصلة

حساب األمانة 

األمم  وبرنامج

  املتحدة اإلمنائي

ديسمرب/كانون األول  31
2015 

 2013ديسمرب/كانون األول  31

          
         األصول

 662,662 561,885 448,593 113,292 النقدية ومكافئات النقدية

 357,326 519,974 519,974    - االستثمارات احملت َفظ بها للتداول 

 وبرنامجاالشرتاكات قيد التحصيل من الدول األعضاء  

 115,081 128,037 15,866 112,171 األمم املتحدة اإلمنائي

(11,844) االحتياطيات للتأخري يف سداد االشرتاكات ناقصًا:  (7,743)  (19,587)  (19,741)  

 63,443 108,036 2,098 105,938 احلسابات قيد التحصيل

 431,585 414,263    - 414,263 املتاحة للبيع -االستثمارات 
          

 1,610,356 1,712,608 978,788 733,820 األصول جمموع

          
         االلتزامات

 729,602 795,083 755,669 39,414 االشرتاكات املسددة مسبقًا

 237,708 261,415 184,515 76,900 االلتزامات القائمة

 68,766 55,086    - 55,086 احلسابات مستحقة الدفع

 75,916 79,676    - 79,676 اإليرادات املؤجلة

 1,213,181 1,124,720    - 1,124,720 اخلطط املتصلة باملوظفني
          

 2,325,173 2,315,980 940,184 1,375,796 االلتزامات جمموع

          

         االحتياطيات وأرصدة احلسابات 

 25,745 25,745    - 25,745 صندوق رأس املال العامل

 17,558 26,864    - 26,864 اخلاص االحتياطيحساب  

 11,132 27,188    - 27,188 اإلنفاق الرأمساليحساب 

 8,543 19,403    - 19,403 اإلنفاق األمينحساب 

 38,598 38,604 38,604    - الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 45,493 11,109    - 11,109 االستثمارات يف)خسائر(  /غري حمققة أرباح

 13,479 169,897    -       169,897 سائرخ)أرباح( إكتوارية/

(922,182) )العجز(، نهاية الفرتة االحتياطياتأرصدة    -    (922,182)  (875,365)  
          

(641,976) ات والصناديقيأرصدة االحتياط جمموع  38,604 (603,372)  (714,817)  

 1,610,356 1,712,608 978,788 733,820 ات والصناديقيأرصدة االلتزامات االحتياط جمموع
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 2اجلدول 

 احلساباتاإليرادات واملصروفات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة 

 2015ديسمرب/كانون األول  31لألشهر األحد عشرة املنتهية يف 

 غري مراجعة )بآالف الدوالرات األمريكية(

 اجملموع الصناديق      

 حساب األمانة وذات الصلة العامة       
ديسمرب/كانون األول  31

2015 
ديسمرب/كانون األول  31

2013       
 

برنامج األمم  وحساب

 املتحدة اإلمنائي

             اإليرادات:

 995,189 1,014,517    -  1,014,517   لبلدان األعضاءاشرتاكات ا
 1,470,325 1,514,125 1,383,022 131,103   املساهمات الطوعية

 6,595 5,048 4,495  553      األموال احملصلة مبوجب تدابري فيما بني املنظمات

 35,760 35,536    -  35,536     األنشطة ذات التمويل املشرتك
 12,588 12,584 1,415 11,169     متنوعات

 4,853   طويل األجل –العائد على االستثمار 
 

4,853 52,868 

 19,757 21,973    -  21,973   صايف إيرادات النثرية األخرى
 (1,977) (23,314)    -  (23,314)   )اخلسارة(/الربح على فروق صرف العمالت

 2,591,105 2,585,322 1,388,932 1,196,390   جمموع اإليرادات  

             املصروفات:

 1,119,962 1,118,204    -  1,118,204     الربنامج العادي

 1,364,942 1,387,517 1,387,517    -      املشاريع

 2,484,904 2,505,721 1,387,517 1,118,204   جمموع املصروفات

 106,201 79,601 1,415 78,186    فائض اإليرادات عن املصروفات

 (1,097) (812)    -  (812)   األرباح أو اخلسائر االكتوارية

 (1,097) (812)    -  (812)   تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملوظفني

 4,497 5,337    -  5,337  اعتماد اخلدمة السابقة عن االلتزامات اخلاصة باملوظفني 

 (795) (968)    -  (968)   االشرتاكات املستحقة واألصول األخرى اعتماد

 اإليرادات املؤجلة
   (3,793)  -    (3,793) (2,641) 

 3,343 (16,056)    -  (16,056)   صايف احلركة يف حساب اإلنفاق الرأمسالي

 (3,897) (10,860)    -  (10,860)   صايف احلركة يف استخدام حساب اإلنفاق األمين

 10,974 (36,097) 1,415 (37,512) صايف الفائض/)النقص( يف اإليرادات عن املصروفات

 (1,531) (1,415) (1,415)    -    حتويل الفوائد إىل حسابات اجلهات املاحنة

 صايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات
 

    

     -     -     -   صندوق رأس املال العامل

 2,485 (9,305)    -  (9,305)  االحتياطي اخلاص حساب

 (641,276) (875,365)    -  (875,365) أرصدة احلسابات، يف بداية الفرتة )كما سبق ومت اإلبالغ عنها(

     التغيري يف السياسة احملاسبية خبصوص:

 (246,017)    املكاسب/اخلسائر االكتوارية على اخلطط ذات الصلة باملوظفني

 (887,293)    ، بداية الفرتةالصناديقأرصدة 

 (875,365) (922,182) -       (922,182)     أرصدة احلسابات، نهاية الفرتة
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 لفرتة السنتني املنتهية األولية عن النتائج املالية  تعليق موجز

 2015كانون األول /ديسمرب 31يف 
   

 وضع السيولة واالشرتاكات غري املسددة

 

 إمجالي السيولة يف املنظمة حتت احلساب العام، على النحو املمثل بالنقدية ومكافئات النقدية، بلغ -2

 مليون دوالر أمريكي  150.2ـ مقارنة ب) 2015كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  113.3

 .(2014كانون األول /ديسمرب 31يف 

 

 االستثمارات احملَتَفظ بها للتداول  

 

مليون  660.1مبلغا قدره  2015كانون األول /ديسمرب 31احملتفظ بها للتداول يف  –بلغت قيمة االستثمارات  -3

 أقل منمليون دوالر أمريكي منها ضمن النقدية ومكافئات النقدية مبا أن مدتها  140.1مت اإلبالغ عن )دوالر أمريكي 

املكشوف عنها كذلك ضمن النقدية )مليون دوالر أمريكي  365.9وقد مثلت إىل جانب الودائع ألجل البالغة ( أشهر 3

من أرصدة حساب األمانة غري املنفقة باألساس  1مليون دوالر أمريكي 1 026.0  ، ما جمموعه(ومكافئات النقدية

 (.2014كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  1 048.2 )واحملتفظ بها بانتظار اإلنفاق على تنفيذ املشاريع 

 

الذي كاد أن يناهز الصفر ووأّدى أسلوب الفاو احلذر واملتسم بقلة املخاطرة يف االستثمار ومعدل الفائدة املستمر  -4

االستثمارات احملت َفظ بها للتداول منخفضة جدًا، إذ بلغت يف عام  حافظة، إىل إبقاء العائدات على 2015يف عام 

، بلغت أرقام 2014ويف عام . يف املائة 0.19إال أن ذلك جتاوز العائد املرجعي بنسبة . يف املائة 0.21نسبة  2015

 . يف املائة 0.02يف املائة قياسًا إىل العائد املرجعي البالغ  0.15عائدات السنة بكاملها نسبة 

 

  

                                        
 مليون دوالر أمريكي املذكور يف الوثيقة 1 030.8فيختلف عن مبلغ  FC 161/2أمريكي املذكور يف الوثيقة  مليون دوالر 1 026.0أما مبلغ   1

FC 161/3 حافظة( 2)وفإن إيرادات الفوائد مذكورة ضمن احلسابات املستحقة ( 1) :بسبب الفوارق يف التصنيفات احملاسبية 

NT Government Select fund مذكورة يف باب النقدية ومكافئات النقدية. 
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 املتاحة للبيع -االستثمارات 

 

االستثمار املتاحة للبيع، واليت متثل استثمارات موضوعة جانبًا لتمويل خطط الفاو  حافظاتاخنفضت قيمة  -5

مليون دوالر أمريكي  414.3إىل  2014كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  438.2املتعلقة باملوظفني، من 

2.   2015كانون األول /ديسمرب 31يف 
 :نهاويعزى هذا االخنفاض إىل عوامل عدة م   

 
  فقد خسر .  2015كما أن سعر صرف اليورو مقابل الدوالر قد أثر سلبًا على أداء االستثمارات يف خالل عام

 دوالر خالل العام؛من قيمته مقابل ال يف املائة 10.2اليورو حوالي 

  يف أسواق اإليرادات واألسهم املالية الثابتة قد أدت إىل أداء إمجالي بلغ املواتيةكما أن ظروف السوق غري 

 .يف املائة 6.61-

  لصاحل  احلافظةمليون يورو يف  3.611مليون دوالر أمريكي و 2.076وقد جرى ضخ متويل إ ضايف بقيمة

 .اخلدمةانتهاء التزامات التأمني الطيب بعد 

 

 اخلطط ذات الصلة باملوظفني

 

اخلدمة أو  انتهاءتقدم مستحقات إىل املوظفني عند "( اخلطط)"املنظمة أربع خطط ذات الصلة باملوظفني  تعتمد -6

 :وهذه اخلطط كالتالي.  يف حاالت املرض أو اإلصابة املرتبطة بالعمل
 

 خطة التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة؛ 

 خطة مدفوعات نهاية اخلدمة 

  العاملنيلنظام تعويض  االحتياطيالصندوق 

 صندوق مدفوعات إنهاء اخلدمة 

  

املتعلقة  واملسائلواالحتياجات  2015كانون األول /ديسمرب 31عرضت نتائج التقييم االكتواري األخري حتى  -7

التقييم   عنوانب FC 161/4  بالتمويل بشكل منفصل على جلنة املالية يف دورتها احلادية والستني بعد املائة يف الوثيقة 

 ". 2015االكتواري لاللتزامات املتعلقة باملوظفني لعام 

 

ليون م 1 124.7  مبلغا قدره 2015كانون األول /ديسمرب 31وقد بلغ جمموع االلتزامات العائدة للخطط يف  -8

 مليون دوالر أمريكي 1 390.4 ليون دوالر أمريكي مقارنًة بالرصيد الذي بلغ م 265.7دوالر أمريكي، برتاجع قدره 

                                        
ــ   2 ــغ الـ ــة      414.3أن مبل ــه يف الوثيق ــغ عن ــي املبل ــون دوالر أمريك ــغ    FC 161/2ملي ــن مبل ــف ع ــذكور    416.8خيتل ــي امل ــون دوالر أمريك  ملي

وائد املبلغ عنهـا حتـت بنـد احلسـابات     بسبب الفروقات يف معايري التقييم احملاسبية وكذلك التصنيف احملاسيب إليرادات الف FC 161/3يف الوثيقة 

 .  املستحقة



9 FC 161/2 

 

للرتاجع مبا يف ذلك اخنفاض معدالت احلسم واحلركة يف معدل سعر  أسبابهناك عدة . 2014كانون األول /يف ديسمرب

 . اليورو مقابل الدوالر األمريكي والرتاجع يف املعدالت املفرتضة للتوجهات الطبية

 

مليون دوالر  709.9وظفني بلغت االلتزامات غري املمولة املتعلقة بامل 2015كانون األول /ديسمرب 31يف و -9

مليون دوالر أمريكي فيما شكل صندوق مدفوعات  649.1أمريكي شكلت منها التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة مبلغ 

كتوارية اإلمجالية حبسب اخلطة حتليل االلتزامات اإل 3يبّين اجلدول . مليون دوالر أمريكي 60.8نهاية اخلدمة 

 .وحبسب حالة التمويل

 

 3اجلدول 
 

 
 

 احلساب العام واحلسابات ذات الصلةرصيد 

 

 مليون دوالر أمريكي  862.2مليون دوالر أمريكي من  60زاد العجز يف احلساب العام بنسبة  -10

 ويعزى ذلك  2015كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  922.2إىل  2014كانون األول /ديسمرب 31يف 

 . التكاليف غري املمولة لاللتزامات املتعلقة باملوظفني إىل
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 تاريخ التقييم

 األخريةالست إمجالي االلتزامات حبسب اخلطط وحالة التمويل يف السنوات : االلتزامات املتعلقة باملوظفني

 ممولة -خطة مدفوعات نهاية الخدمة  ممول -صندوق المدفوعات التعويضية  

 غير ممولة -التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة  ممول -التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 

 االلتزامات األكتوارية غير ممول -صندوق مدفوعات إنهاء الخدمة 

املبلغ اإلمجالي  

غري املمول البالغ  

مليون   709.9

 دوالر أمريكي
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 مصروفات برنامج التعاون التقين واإليرادات املؤجلة

 

، بلغت مصروفات برنامج التعاون التقين 2015كانون األول /ديسمرب 31خالل فرتة السنتني املنتهية يف  -11

مليون دوالر أمريكي يف حني أن املصروفات املخصومة من  50.0ما قيمته  2015-2014املخصومة من اعتماد عام 

وارتفع بشكل مطرد متوسط املصروفات الشهرية لربنامج  .مليون دوالر أمريكي 75.9بلغت  2013-2012اعتماد الفرتة 

 مقارنة مبتوسط  2015كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  5.2التعاون التقين خالل هذه الفرتة إىل 

كانون /ديسمرب 31ويف . 2013كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني املنتهية يف  4.1بلغ 

 يف اعتمادات ( أي االعتمادات املتاحة)، وصل إمجالي اإليرادات املؤجلة لربنامج التعاون التقين 2015األول 

 ا يشكل اخنفاضًا بنسبةمميف املائة من االعتمادات  61.4مليون دوالر أي  79.6إىل مبلغ  2015-2014الفرتة 

اليت مثلت  2013كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  75.9يف املائة مقارنة باإليرادات املؤجلة البالغة  7.0

 . 2013-2012يف املائة من اعتماد عام  68.4

 

 :  أدناه 4يظهر متوسط املصروفات الشهرية  لربنامج التعاون التقين لكافة االعتمادات يف اجلدول  -12

 

 4اجلدول 
 

 الشهرية املصروفاتمتوسط 

 الشهرية لربنامج التعاون التقين املصروفاتمتوسط 

 الفرتة الزمنية

2014-2015  2012-2013  2010-2011  2008-2009  2006-2007  2004-2005  

 شهرًا 24 شهرًا 24 شهرًا 24 شهرًا 24 شهرًا 24 شهرًا 24

            

5.2 4.1 4.0 4.9 2.5 5.2 

            

 

لكافـة فـرتات االعتمـادات    ( مبـا يف ذلـك املسـتحقات   )مصـروفات برنـامج التعـاون الـتقين      5يعرض اجلـدول   -13

  2002كـانون الثـاني   /ينـاير  1لكل سـنة بـدء ا مـن    ( اإليرادات املؤجلةأي ) التعاون التقين واالعتمادات املتاحة لربنامج

كانون /ديسمرب 31قد أنفقت بالكامل يف  2013-2012كانت اعتمادات الفرتة . و2015كانون األول /ديسمرب 31وحتى 

ن االعتمادات يف املائة م 38.6، 2015-2014وقد شكل اإلنفاق املرتتب خالل فرتة السنتني على اعتماد . 2015األول 

 .إىل جانب االعتماد اجلديد لكل سنة تقوميية 2017كانون األول /ديسمرب 31والرصيد متاح للصرف حتى . املتاحة
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 5اجلدول 

 
 

 اخلسائر الناجتة عن فروق أسعار الصرف  
 
، سجلت املنظمة خسارة صافية بسبب فروق 2015كانون األول /ديسمرب 31خالل فرتة السنتني املنتهية يف  -14

 :وقد مشلت. مليون دوالر أمريكي 23.3أسعار الصرف بلغت قيمتها 
 

    مليون دوالر أمريكي خالل  9.3الفروق الفعلية لصرف العمالت األجنبية املدعومة بالنقد لدى املنظمة بقيمة

 املكسب إىل حساب االحتياطي اخلاص.وُحوِّل هذا . هذه الفرتة

    مليون دوالر أمريكي مّت تكبدها بصورة أساسية يف اجلزء املتعلق باليورو من االشرتاكات  32.6خسائر بقيمة

مع اتفاق سابق  متاشيًامل حتول تلك اخلسائر إىل حساب االحتياطي اخلاص، و 3.املقررة للبلدان األعضاء

يقضي بوقف حتويل فروق صرف اليورو مقابل أبرمته جلنة املالية يف دورتها اخلامسة والثالثني بعد املائة و

 . إىل حساب االحتياطي اخلاص( غري نقدية)الدوالر 

 

 املساهمات الطوعية
 
أنشطة ممولة من مساهمات طوعية من خالل " حسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي"تشمل  -15

 .اإلمنائيمشاريع، مبا يف ذلك تلك املمولة من برنامج األمم املتحدة 

 

                                        
 .الصرف لدى حتصيل االشرتاكات املقررة وأيضا عند حتويل الرصيد املتبقي لالشرتاكات يف نهاية الفرتة أسعار تنشأ فروق   3

02/03 TCP 04/05 TCP 06/07 TCP 08/09 TCP 10/11 TCP 12/13 TCP 14/15 TCP

0 االعتمادات غيرالمن  ة 0 0 0 0 0 79.6

12.802382  مصروفات ال نة  10.600665 35.012629 21.7 29.340205 29.9 0

49.22126962  مصروفات ال نة  24.955038 33.58 32.39492 35.2 46 0

27.71039479  مصروفات ال نة  41.193845 18.828321 30.486387 35.49297938 23.157541 38.7

2.3038233  مصروفات ال نة  21.89529085 8.279475 18.826867 6.365257 11.8 11.3

92.03786971 اعتماد فتر  ال نتي  98.64483885 95.703 103.412359 106.563317 110.9 129.6

92.03786971
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  مال  م رو ات بر ام  الت اون الت    ال تماد ك   تر    تين

 مال  ات

.  قرار املؤمتر بش ن امليزانية لفرتة السنتني املعنية: مصدر االعتماد لفرتة السنتني

      والك و  المالية  ير المرا  ة ل ام     و     -    و     -    الك و  المالية المرا  ة ل تر  ال  تين   الم رو اتم در 

   م در 
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مليون دوالر  755.7بلغت املساهمات احملصلة مقدمًا حلسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و -16

. 2014كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  754.5قياسًا على  2015كانون األول /ديسمرب 31أمريكي يف 

 .ة احملصلة من اجلهات املاحنة واليت مل ُتنفق بعد على تنفيذ املشاريعوميثل هذان املبلغان رصيد املساهمات الطوعي

 

 خالل فرتة السنتني  4حتلياًل لالشرتاكات يف حساب األمانة الواردة من اجلهات املاحنة 6يوّفر اجلدول و -17

هذا اجلدول تفاصيل عن أكرب املساهمني اخلمسة والعشرين خالل هذه  ويتضمن. 2015كانون األول /ديسمرب 31يف 

 .2013كانون األول /ديسمرب 31للفرتة املقابلة يف الفرتة إضافًة إىل مقارنات 

 

وبناء على السياسة احملاسبية للفاو، يتم االعرتاف باإليرادات الناجتة عن املساهمات الطوعية على أساس  -18

 . اليت استكملت من املشروع، حمسوبة على أساس الصرف تناسيب حبسب املرحلة

 

 بلغت اإليرادات احملققة يف حساب األمانة ومشاريع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفرتة السنتني املنتهيةو -19

دوالر أمريكي؛  مليون  1 383.0  - حسابات األمانة)مليون دوالر أمريكي  1 387.5   2015كانون األول /ديسمرب 31يف 

الذي أبلغ عنه لفرتة  1 364.9هذا مقارنة باملبلغ اإلمجالي (. مليون دوالر أمريكي 4.5 – برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 .  2013كانون األول /ديسمرب 31السنتني حتى 
 

  

                                        
  ُتحت س ب حني تتم املوافقة على حسابات األمانةألغراض تشغيلية، حتافظ الفاو أيضَا على تتبع شامل للموافقة على املساهمات الطوعية، واليت   4

والنموذج التدرجيي . ويف ذلك الوقت، تلّقت الفاو جزءًا من هذه األموال وليس مجيعها. شطة من الناحية التشغيليةمن الشركاء يف املوارد وأصبحت ن

املنشورة " باالشرتاكات املوافق عليها"واألرقام املتعلقة " االشرتاكات الواردةب"لتلقي األموال يفّسر الفروقات بني األرقام الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة 

 .يف وثائق أخرى
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   حتليل املساهمات الطوعية الواردة - 6اجلدول 

 
 فرتة السنتني حتى

 2015ديسمرب/كانون األول  31
بآالف الدوالرات 

   األمريكية
ديسمرب/كانون األول  31فرتة السنتني حتى 

2013 

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

            
  224,404     االحتاد األوروبي (1)    242,877     االحتاد األوروبي (1)

  107,832     املتحدة الواليات (2)    139,407     الواليات املتحدة (2)

  81,897       مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (3)    128,852     اململكة املتحدة (3)

  78,200       اململكة املتحدة (4)    97,221       صندوق البيئة العاملي (4)

(5) 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

 اإلنسانية
  60,399       اليابان (5)    73,116      

(6) 
حساب األمانة املشرتك بني املاحنني  

 بإدارة مشروع األمم املتحدة اإلمنائي
      60,322    (6) 

حساب األمانة املشرتك بني املاحنني بإدارة 
 مشروع األمم املتحدة اإلمنائي

      54,694  

  39,160       بلجيكا (7)    45,171       النرويج (7)

  35,406       صندوق البيئة العاملي (8)    44,110       اليابان (8)

  32,307       كندا (9)    42,044       أملانيا (9)

  30,653       الربازيل   (10)    23,140       سويسرا (10)

  30,267       اململكة العربية السعودية (11)    27,015       كندا (11)

  26,861       النرويج (12)    26,667       اململكة العربية السعودية (12)

  26,243       السويد   (13)    25,304       إيطاليا   (13)

  25,662       أملانيا (14)    21,277       الربازيل   (14)

  22,496       إسبانيا (15)    21,075       السويد   (15)

  18,442       إيطاليا (16)    20,693       بلجيكا (16)

(17) 
الصندوق املشرتك للعمل اإلنساني يف 

 السودان
  18,019       بنغالديش (17)    20,462      

  17,234       املكسيك (18)    19,525       البنك الدولي (18)

  16,572       الصندوق املشرتك للعمل اإلنساني يف السودان (19)    18,402       هولندا (19)

  15,977       هولندا (20)    15,798       أفغانستان (20)

(21) 
الصندوق اخلاص ألقل البلدان منوا 
للتكّيف مع تغري املناخ، والصندوق 

 اخلاص بتغري املناخ
  15,644       أفغانستان (21)    12,123      

  13,459       اجلماهريية العربية الليبية (22)    12,105       كولومبيا (22)

  12,650 فنلندا (23)    11,140       املكسيك (23)

  12,343       البنك الدولي (24)    11,074       اليونيسف (24)

  12,040       سويسرا (25)    10,250       الصني (25)

 
     1,169,170  جهة ماحنة 25أكرب 

  1,028,861  جهة ماحنة 25أكرب 

            

 
      :ماحنون متعددون

   :ماحنون متعددون

 
     111            مساهمات لصندوق التضامن األفريقي

  40,000       مساهمات لصندوق التضامن األفريقي

 
     139,500     املاحنون املتعددون اآلخرون

  216,244     املاحنون املتعددون اآلخرون

 
     226,197     املاحنون اآلخرون

  179,891     املاحنون اآلخرون
            

 
     1,534,978  اجملموع

  1,464,996  اجملموع
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 ( الربنامج العادي) 2016 لعامتوقعات التدفق النقدي 

 

أدناه وضع سيولة الربنامج العادي املوحد للمنظمة يف األجل القصري عند نهاية الشهر  7يعرض اجلدول  -20

 وتوقعًا حتى 2016شباط /فرباير 29إىل  2016كانون الثاني /يناير 1 من( ويشمل النقد ومكافئات النقدية)

أما الوضع االستهاللي للتدفق . وُيعبَّر عن مجيع األرقام مباليني الدوالرات األمريكية. 2016كانون األول /ديسمرب 31

فأقل مما كان عليه يف السنة  2015كانون األول /ديسمرب 31مليون دوالر أمريكي يف  113.3النقدي على مستوى 

يف املائة من  50توقيت مدفوعات الواليات املتحدة األمريكية اليت كانت قد سددت  هو ذلك يف سببالو. السابقة

يف  2014يف املائة من اشرتاكاتها لعام  70مقارنة بتسديدها  2015كانون األول /سمربيف دي 2015اشرتاكاتها لعام 

 :هي التالية 2016إن العناصر الرئيسية واالفرتاضات الواردة يف بيانات توقعات و. 2014كانون األول /ديسمرب

 

شباط /فرباير 29واليت سددتها الدول األعضاء للمنظمة يف 2016كانت النسبة املئوية للمساهمات املقررة لعام و -21

 . املكافئة يف العام املاضي يف املائة 24يف املائة، بسبب معدل أقل يف االسرتداد مقارنة بنسبة  22أقل بنسبة  2016

 

، من 2016باط ش/فرباير 29بناء على األمناط السابقة لدفع األعضاء ومستويات النقدية يف الربنامج العادي يف و -22

ويعكس التوقع احلالي . 2016املتوقع أن تكون سيولة املنظمة كافية لتغطية االحتياجات التشغيلية حتى نهاية عام 

ألكرب املساهمني وهو قابل للتغيري بناء على تلقي تأكيدات من األعضاء بشأن تواريخ السداد  2015أمناط الدفع يف عام 

التوقيت الفعلي لتلقي معظم املساهمات ب مرهونةأدناه  7دقة التوقعات يف اجلدول فإن  ،وبالتالي. اليت يتوقعونها

 .2016الكربى يف عام 

 

 7اجلدول 
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2016 كانون األول /الوضع املالي للربنامج العادي عند نهاية كل شهر مقدر حتى ديسمرب

2015 2016


