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 موجز
 

  2016 يونيو/حزيران 30تزود هذه الوثيقة جلنة املالية بآخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف. 
 

 لل نام  العادي ، ارتفع الرصعععععععععععععيد النقدي2016يونيو/حزيران  30 يف- وضعععععععععععععع السعععععععععععععيولة يف ال نام  العادي 
 مليون دوالر أمريكي 113.3مليون دوالر أمريكي ) 209.4 واإليعععداععععات القصعععععععععععععع ة األجعععل إىل ومعععا يععععادلعععه

 (.2015 ديسم /كانون األول 31يف 

 قيمتععه مبلغععا   2016يونيو/حزيران  30إمجععايل االلتزامععات للخألر األربع يف  بلغ- االلتزامععات املتعلقععة بععاملو فن
مليون دوالر أمريكي غ  ممّول )تشعععععععععععععكل التغألية الألبية بعد  701.8 مليون دوالر أمريكي، منه مبلغ 1 138.9

مليون دوالر أمريكي من االلتزامات غ  املموًّلة، يف حن أن صععععععععععععععندوا مد وعات انتهاء  642.9انتهاء اخلدمة 
وال يزال نقص متويل التزامات التغألية . (مليون دوالر أمريكي 58.9 اخلدمة يشععععكل املبلغ املتبقي غ  املمويل أي

 .الألبية بعد انتهاء اخلدمة أحد األسباب اهلامة للعجز اهليكلي يف احلساب العام

 مليون دوالر أمريكي 437.2 بلغعععي قيمعععة االسععععععععععععععتثمعععارات الألويلعععة األجعععل- االسععععععععععععععتثمعععارات املتعععاحعععة للبيع 
. (2015ديسم /كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  414.3)مقارنة بععععععععععمبلغ  2016يونيو/حزيران  30يف 

ذات العائد الثابي  إىل عوامل عدة منها أداء قوي لالسععتثماراتمليون دوالر أمريكي  22.9وتعزى الزيادة مببلغ 
وارتفاع طفيف لسعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي، إىل جانب متويل إضايف للتغألية الألبية بعد  باليورو

 .مليون دوالر أمريكي تقريبا   3.7نتهاء اخلدمة بقيمة ا

 مليون دوالر  922.2 اخنفض العجز يف احلساب العام من- العجز يف احلساب العام وما يتصل به من حسابات
 2016يونيو/حزيران  30أمريكي يف  مليون دوالر 688.1 إىل 2015ديسععععععععععععععم /كعععانون األول  31أمريكي يف 

 مقارنة بسعععععععععتة أ عععععععععهر 2016بسعععععععععبب احتسعععععععععاب سعععععععععنة كاملة من اال ععععععععع اكات املقررية للدول األعضعععععععععاء لعام 
مليون  955.0مبلغ  2016ديسععععععم /كانون األول  31 يفويُتوقع أن يبلغ العجز  .2016من املصععععععرو ات يف عام 

 .دوالر أمريكي تقريبا  
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 من جلنة املالية املأللوبةالتوجيهات 
 

  حالة السععععععيولة يف املنظمة،  ةن سععععععالمة تد قها النقدي اسععععععتقرار إن اللجنة مدعوة إىل أن تأخذ علما  بأنه رغم
رهن بتسعععععديد اال ععععع اكات املقررة يف موعدها، وأن دّو مجيع الدول األعضعععععاء على سعععععداد ا ععععع اكا ا  اجلاري

 املقررة بالكامل ويف موعدها؛

  مليون دوالر أمريكي 922.2 اخنفععععععاا عجز املنظمععععععة منبعععععع علمععععععا  ذ إىل األخععععععكمععععععا أن اللجنععععععة مععععععدعوة 
تكبد بفعل  2016 يونيو/حزيران 30أمريكي يف  مليون دوالر 688.1إىل  2015ديسععععععععععععععم /كانون األول  31يف 

جز ومن املتوقع أن يصعععل ع .سعععتة أ عععهر  حسعععب من املصعععرو ات قياسعععا  إىل سعععنة كاملة من اال ععع اكات املقررة
مليون دوالر أمريكي بسععبب سععتة  955.0 مبلغ قدره إىل 2016ديسععم /كانون األول  31حبلول احلسععاب العام 

من املصعععععععععرو ات ونقص التمويل املتا  للتعويض عن رسعععععععععوم برنام  التغألية الألبية بعد انتهاء  إضعععععععععا يةأ عععععععععهر 
 .اخلدمة انتهاء اخلدمة، وصندوا مد وعات

 
 مسودة المشورة

 
 إن اللجنة: 

 
  الدول األعضااااء علس تساااديد ااشاااترارا  الماررة بالمامع وفي مواعيداا لضااامان ا اااتمرار حثت جميع

 الفاو في الوفاء بااحتياجا  النادية التشغيلية الالزمة لبرنامج العمع؛

   االتزاما  غير بساااااااب   أن يزداد من المتوقعبمساااااااتول عجز العسااااااااا العا  الذ  ران  وأخذ  علما
 فين بشمع رئيسي.المدفوعة المتعلاة بالموظ
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 مادمة وبيان المعتويا 
 
 املنتهية سععععععععععععععتةالالتقرير احملّدث عن الوضععععععععععععععع املايل للمنظمة حملة  عامة عن النتائ  غ  املراج عة ل  ععععععععععععععهر  ميقد   -1
 :ويُنظم التقرير على النحو التايل. 2016 يونيو/حزيران 30 يف
 

  2016 يونيو/حزيران 30 املنتهية يفالستة ل  هر النتائ  املالية: 
 

حبسعععععب مقّدمة ، 2016يونيو/حزيران  30 كشعععععف األصعععععول وااللتزامات واالحتياطيات وأرصعععععدة األموال يف (1)
 .1اجلدول  – 2015ديسم /كانون األول  31مصدر األموال، ومبا يشمل األرصدة املقابلة يف 

 ملنتهيةا السعععععععتةكشعععععععف اإليرادات واملصعععععععرو ات والتغ ات يف االحتياطيات وأرصعععععععدة احلسعععععععابات ل  عععععععهر  (2)
 السعععععتةحبسعععععب مصعععععدر األموال ومبا يشعععععمل األرصعععععدة املقابلة ل  عععععهر مقّدمة ، 2016يونيو/حزيران  30يف 

 .2اجلدول  – 2014يونيو/حزيران  30املنتهية يف 
  2016يونيو/حزيران  30املنتهية يف  الستةموجز التعليقات عن النتائ  املالية ل  هر. 
 2016ديسم /كانون األول  31 توقعات التد قات النقدية حىت. 
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 1اجلدول 
 

 رشف األصول واالتزاما  وأرصدة ااحتياطا  والصناديق

 2016يونيو/حزيران  30في 
 غير مراجع     )بآاف الدورا  األمريمية(

 المجموع  األموال  

  

العامة وذا  
 الصلة

حساا األمانة وبرنامج 
األمم المتعدة 
 اإلنمائي

يونيو/حزيران  30
2016 

ديسمبر/رانون  31
 2015األول 

          
         األصول

 561,885 473,573 264,189 209,384 النقدية ومكا ئات النقدية

 519,974 663,663 663,663 - هبا للتداولاالستثمارات احملتع ف ظ 

اال  اكات قيد التحصيل من الدول األعضاء 
 128,037 309,769 12,514 297,255 وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائي

  (19,587) (19,581) (7,743) (11,838) ناقصا : االحتياطيات للتأخ  يف سداد اال  اكات

 108,036 44,824 - 44,824 احلسابات قيد التحصيل

 414,263 437,159 - 473,159 املتاحة للبيع -االستثمارات 

 1,712,608 1,909,407 932,623 976,784 مجموع األصول

     االتزاما 

 795,083 718,093 718,056 37 اال  اكات املسددة مسبقا  

 261,415 219,277 187,168 32,109 االلتزامات القائمة

 55,086 55,436 - 55,436 مستحقة الد عاحلسابات 

 79,676 115,338 - 115,338 اإليرادات املؤجلة

 1,124,720 1,138,959 - 1,138,959 اخلألر املتصلة باملو فن

 2,315,980 2,247,103 905,224 1,341,879 مجموع االتزاما 

     ااحتياطيا  وأرصدة العسابا 

 25,745 25,745  25,745 صندوا رأس املال العامل

 26,864 27,521  27,521 حساب االحتياطي اخلاص

 27,188 34,677  34,677 حساب اإلنفاا الرأمسايل

 19,403 26,346  26,346 حساب اإلنفاا األمين

الصندوا اخلاص حلاالت الألوارئ وأنشألة إعادة 
 38,604 27,399 27,399 - التأهيل

 11,109 38,819 - 38,819 يف االستثماراتأربا  غ  حمققة/ )خسائر( 

 169,897 169,904 - 169,904 )أربا ( إكتوارية/خسائر

  (922,182)  (688,107) - (688,107) أرصدة االحتياطيات )العجز(، هناية الف ة

  (603,372)  (337,696) 27,399 (365,095) مجموع أرصدة ااحتياطيا  والصناديق

االتزاما  ااحتياطيا  مجموع أرصدة 
 1,712,608 1,909,407 932,623 976,784 والصناديق
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 2اجلدول 
 

 اإليرادا  والمصروفا  والتغيرا  في ااحتياطيا  وأرصدة العسابا 

 2016يونيو/حزيران  30لألشهر الستة المنتهية في 
 )بآاف الدوارا  األمريمية(

 
  

 المجموع الصناديق
وذا   العامة

 حساا األمانة الصلة
يونيو/حزيران  30

2016 
يونيو/حزيران  30

وحساا برنامج األمم   2014
 المتعدة اإلنمائي

           اإليرادا :
 527,091 483,174 - 483,174  ا  اكات البلدان األعضاء

 333,018 345,743 325,221 20,522  املسامهات الألوعية

 1,274 893 829 64   تداب   يما بن املنظماتاألموال احملصلة مبوجب 

 9,513 10,691 - 10,691   األنشألة ذات التمويل املش ك

 411 4,851 977 3,874   متنوعات

 15,150  (8,442)  (8,442)  طويل األجل –العائد على االستثمار 

 4,195 5,013 - 5,013  صايف إيرادات النثرية األخرى

 (2,271) 1,378 - 1,378  على  روا صرف العمالت)اخلسارة(/الربح 

 888,381 843,301 327,027 516,274  مجموع اإليرادا 

       المصروفا :

 226,119 213,603 - 213,603   ال نام  العادي

 312,739 326,050 326,050 -   املشاريع

 538,858 539,653 326,050 213,603  مجموع المصروفا 

 349,523 303,648 977 302,671  اإليرادا  عن المصروفا فائض 

 - - - -  األربا  أو اخلسائر االكتوارية

 (24,862) (17,816) -  (17,816)  تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملو فن

 (575) - - -  اعتماد اال  اكات املستحقة واألصول األخرى

 (37,206)  (35,662) - (35,662)  اإليرادات املؤجلة

 (9,036)  (7,489) - (7,489)  صايف احلركة يف حساب اإلنفاا الرأمسايل

 (5,418)  (6,943) - (6,943)  صايف احلركة يف استخدام حساب اإلنفاا األمين

صااااااااااااااااافااي الاافااااااائااض/)الاانااااا ( فااي اإلياارادا  عاان 
 272,426 235,709 977 234,732 المصروفا 

 (69)  (977)  (977) -  حسابات اجلهات املاحنةدويل الفوائد إىل 

     صايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات

 - - - - صندوا رأس املال العامل 

 (651) حساب االحتياطي اخلاص 
 

- (651) (2,118) 

أرصدة احلسابات، يف بداية الف ة )كما سبق ومت اإلبالغ 
 - (922,188) -  (922,188) عنها(

 (875,304)    ، بداية الف ةالصناديقأرصدة 

    (605,065) (688,107) -  (688,107) أرصدة العسابا ، نهاية الفترة
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 المنتهية الستةتعليق موجز علس النتائج المالية األولية لفترة األشهر 
 2016يونيو/حزيران  30في 

 
 وضع السيولة وااشترارا  غير المسددة

 
مليون دوالر  209.4 ،وما يعادهلانقدية بالغ الاملاملتمثل يف  احلسععععععععععععععاب العام يفالسععععععععععععععيولة يف املنظمة  بلغ إمجايل -2

 (.2015ديسم /كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  113.3) 2016 يونيو/حزيران 30 أمريكي يف
 

 اا تثمارا  المعتَاَفظ بها للتداول
 
مليون دوالر  663.7 قدره مبلغا   2016 يونيو/حزيران 30احملتفظ هبا للتداول يف  –قيمة االسععععععععععععععتثمارات  بلغي -3

النقدية املبالغ مليون دوالر أمريكي )املكشععععععوف عنها ضععععععمن  402.2لي إىل جانب الودائع ألجل البالغة أمريكي، وقد مثّ 
أرصعععععععدة حسعععععععاب األمانة غ  املنفقة باألسعععععععاس واحملتفظ هبا مليون دوالر أمريكي من  1 065.9جمموعه (، ما وما يعادهلا

 (.2015ديسم /كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف   1 026.0) بانتظار اإلنفاا على تنفيذ املشاريع
 
د ر الذي كامعدل الفائدة املستم ،  ضال  عناملخاطرة باالستثمارات القليلةاحلذر واملتسم  املنظمةوأّدى أسلوب  -4

نخفضة م ، إىل إبقاء العائدات على حا ظة االستثمارات احملتع ف ظ هبا للتداول2016 النصف األّول من عاميناهز الصفر يف 
البالغ  2016لعام  إال أن ذلك جتاوز العائد املرجعي يف املائة. 0.38نسععععععبة  2016من عام يونيو/حزيران إذ بلغي يف  جدا ،
 يف املائة. 0.28بنسبة  يف املائة 0.10
 

 للبيع المتاحة اا تثمارا 
 
ا  لتمويل خألر وضعععععععوعة جانباملسعععععععتثمارات اال تلك قيمة حا ظات االسعععععععتثمار املتاحة للبيع، وال  متثل ارتفعي -5

مليون دوالر  437.2 إىل 2015ديسععععععم /كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  414.3 املتعلقة باملو فن، من املنظمة
أداء قوي لالسععتثمارات ذات العائد الثابي  إىل عدة عوامل منهااالرتفاع  هذاويُعزى . 2016يونيو/حزيران  30أمريكي يف 

ة الألبية بعد انتهاء تغأليباليورو، وارتفاع طفيف لسععععععر صعععععرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي، إىل جانب متويل إضعععععايف لل
 مليون دوالر أمريكي تقريبا . 3.7بقيمة  اخلدمة

 
  ألوىل اعلى أداء االسعععتثمار خالل األ عععهر السعععتة  بصعععورة إيابيةأثّر سععععر صعععرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي

 يف املائة مقابل الدوالر األمريكي. 2.2حيو سّجل اليورو زيادة بنسبة  2016من عام 

  يف املائة تقريبا . 4.24ة الألويلة األجل نسب للحساباتبلغ األداء اإلمجايل 

  يف حا ظة االلتزامات املتعلقة بالتغألية مليون يورو  2.0مليون دوالر أمريكي و 1.5بقيمة متويل إضعععععععايف  تأمنمّت
 .الألبية بعد انتهاء اخلدمة
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 الخطط ذا  الصلة بالموظفين
 
عند إهناء  سععععععععوى إىل املو فن تعتمد املنظمة أربع خألر ذات الصععععععععلة باملو فن )تاخلألرت( تقدم مسععععععععتحقات -6

 :يف ما يليهذه اخلألر ترد و  اخلدمة أو يف حاالت املرا أو اإلصابة املرتبألة بالعمل.
 

 التغألية الألبية بعد انتهاء اخلدمة 

  ةاخلدم هنايةخألة مد وعات 

 الصندوا االحتياطي لنظام تعويض املو فن 

  اخلدمة اهناءصندوا مد وعات 

 
املتعلقة  واملسععععععائلواالحتياجات  2015ديسععععععم /كانون األول  31را نتائ  التقييم االكتواري األخ  حىت مت ع -7

التقييم االكتواري لاللتزامات ت بعنوان  FC 161/4 بعد املائة يف الوثيقة احلادية والسعععتنبالتمويل على جلنة املالية يف دور ا 
 .ت2015 يف سنةباملو فن  اخلاصة

 
مليون دوالر  1 138.9 مبلغعععا قعععدره 2016يونيو/حزيران  30للخألر يف  وقعععد بلغ جمموع االلتزامعععات الععععائعععدة -8

 مليون دوالر أمريكي 1 124.7بععععالرصععععععععععععععيععععد الععععذي بلغ  مقععععارنععععة   مليون دوالر أمريكي 14.2أمريكي، بزيععععادة قععععدرهععععا 
 .2015يف ديسم /كانون األول 

 
مليون دوالر أمريكي،  701.8باملو فن  اخلاصععة، بلغي قيمة االلتزامات غ  املمولة 2016يونيو/حزيران  30ويف  -9

اخلدمة  اهناءمليون دوالر أمريكي، ويشعععكل منها صعععندوا مد وعات  642.9اخلدمة  هنايةتشعععكل منها التغألية الألبية بعد 
 حبسععععععععععععععب اخلألة وحبسععععععععععععععب مفصععععععععععععععال   دليل جممل االلتزامات االكتوارية 3ويعرا اجلدول  مليون دوالر أمريكي. 58.9

 .حالة التمويل
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 3اجلدول 
 

 
 

 العساا العا  والعسابا  ذا  الصلة رصيد
 

 2015ديسععععععععععععععم /كععععععانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  922.2اخنفض عجز احلسعععععععععععععععععععاب العععععععام من  -10
من اال ععععععع اكات املقررة للدول سعععععععنة كاملة نتيجة احتسعععععععاب  2016يونيو/حزيران  30مليون دوالر أمريكي يف  688.1إىل 

 2016ديسعععم /كانون األول  31ويُتوقع أن يصعععل العجز يف . 2016عام مقارنة بسعععتة أ عععهر من املصعععرو ات يف  األعضعععاء
 .مليون دوالر أمريكي 955.0إىل حوايل 

 
 مصروفا  برنامج التعاون التاني واإليرادا  المؤجلة

 
املنتهية  السععتةخالل األ ععهر ، 2016-2017 الف ةبلغي مصععرو ات برنام  التعاون التقين املخصععومة من اعتماد  -11
مليون دوالر أمريكي يف حن أن املصععععععععععععععرو ات املخصععععععععععععععومة من اعتماد الف ة  3.3، ما قيمته 2016يونيو/حزيران  30يف 

ملصععرو ات الشععهرية ل نام  التعاون التقين خالل هذه متوسععر ا واخنفض مليون دوالر أمريكي. 27.2 بلغي 2015-2014
الف ة مليون دوالر أمريكي خالل  5.2مقارنة مبتوسععععععععععععععر  2016يونيو/حزيران  30مليون دوالر أمريكي يف  5.1الف ة إىل 

جلة ل نام  ، وصعععععععل إمجايل اإليرادات املؤ 2016يونيو/جزيران  30ويف . 2015ديسعععععععم /كانون األّول  31املنتهية يف  املالية
 2017-2016اعتمادات الف ة ووصعععععععععلي منها مليون دوالر أمريكي،  115.3 إىل التعاون التقين )أي االعتمادات املتاحة(

وبقيي  .مليون دوالر أمريكي 52.4إىل  2015- 2014 ي اعتمادات الف ةيف حن وصل ،مليون دوالر أمريكي 63.1إىل 
 اإليرادات املؤجلة ل نام  التعاون التقين يف املسععععععععععععععتوى نفسععععععععععععععه مقارنة بالف ة املالية السععععععععععععععابقة للف ة الزمنية نفسععععععععععععععها،

20 18 19 18 18 
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تاريخ التاييم

إجمالي االتزاما  بعس  الخطط وحالة التمويع: االتزاما  المتعلاة بالموظفين
في السنوا  األربع والنصف األخيرة

ممّول-صندوا املد وعات التعويضية  ممّولة-خألة مد وعات هناية اخلدمة  ممّولة-التغألية الألبية بعد انتهاء اخلدمة 
غ  ممّولة-التغألية الألبية بعد انتهاء اخلدمة  غ  ممّول-صندوا مد وعات اهناء اخلدمة  االلتزامات االكتواريّة

المبلغ 
غير اإلجمالي

الممول البالغ
مليون 702

دوار أمريمي
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 – 2016مليون دوالر أمريكي( والف ة  129.6) 2015 – 2014وذلعععك على الرغم من الزيعععادة يف االعتمعععاد بن الف ة 
2017 

 مليون دوالر أمريكي(. 132.9)
 

 :ماداتمجيع االعتبالنسبة إىل متوسر املصرو ات الشهرية ل نام  التعاون التقين أدناه  4يبّن اجلدول  -12
 

  4اجلدول 
 

متو ط المصروفا  
 الشهرية

 متو ط المصروفا  الشهرية لبرنامج التعاون التاني 

 الفترة الزمنية 

 2007-2006 2009-2008 2011-2010 2013-2012 2015-2014 2016 يونيو/حزيران 30

  هرا   24  هرا   24  هرا   24  هرا   24  هرا   24 أ هر 6
      

5.1 5.2 4.1 4.0 4.9 2.5 

 
ات االعتمادات مجيع    إىل مصععرو ات برنام  التعاون التقين )مبا يف ذلك املسععتحقات( بالنسععبة  5يبّن اجلدول  -13

 30إىل  2002ينعععاير/كعععانون الثعععا   1واالعتمعععاد املتعععا  )أي اإليرادات املؤجلعععة( ل نعععام  التععععاون التقين لكعععل ععععام من 
 اتاعتماد مقابل 2016يونيو/حزيران  30السععتة املنتهية يف  هرخالل األ ععومتثل املصععرو ات املتكبدة  .2016يونيو/حزيران 

االعتمادات املقررة للف ة رصيد وسيكون  .2015الرصيد املرّحل يف هناية عام املائة من يف  34.2نسبة  2015-2014 الف ة
 .2017ديسم /كانون األول  31حىت  لإلنفاا متاحا   2014-2015
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 5اجلدول 
 

 
 

 الخسائر الناتجة عن فروق أ عار الصرف
 

مليون دوالر  1.4 قيمته ا  صععععععععععععععا ي رحبا  ، سععععععععععععععجلي املنظمة 2016يونيو/حزيران  30نتهية يف الف ة املالية املخالل  -14
 يعود جبزئه األك  إىل الفروقات يف صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي )غ  نقدي(. أمريكي

 
 المسااما  الطوعية

 
طوعية من خالل مشاريع،  تشمل تحسابات األمانة وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائيت أنشألة ممولة من مسامهات -15

 .مبا يف ذلك تلك املمولة من برنام  األمم املتحدة اإلمنائي
 

مليون دوالر أمريكي  718.0بلغي املسععععامهات احملصععععلة مقدما  حلسععععابات األمانة وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائي  -16
وميثل هذان  .2015ديسععععععععععععععم /كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  755.7قياسععععععععععععععا  إىل  2016يونيو/حزيران  30يف 

 .نفق بعد على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذياملبلغان رصيد املسامهات الألوعية احملصلة من اجلهات املاحنة 
 

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

االعتمادات غير المنفقة 0.0 0.0 0.0 0.0 52.4 63.1

4مصروفات السنة  35.0 21.7 29.3 29.9 0.0 0.0

3مصروفات السنة  33.6 32.4 35.2 46.0 27.2 0.0

2مصروفات السنة  18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 0.0

1مصرفات السنة  8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 3.3

اعتمادات فترة السنتين 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 66.4
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المصروفا  السنوية لبرنامج التعاون التاني اعتمادا  رع فترة  نتين

مالحضا 
قرار المؤتمر بشأن الميزانية للفترة المالية ذا  الصلة: مصدر اعتمادا  فترة السنتين

2016حزيران /يونيو30والمشوف المالية غير المراجعة للفترة الممتدة حتس 2014-2012إلس 2001-2000البيانا  المالية المراجعة للفترا  من : مصدر المصروفا 



FC 164/2 12 

بقدر متناسعب مع  ،  ةن اإليرادات من املسعامهات الألوعية ُدتسعباملنظمةال  تعتمدها  احملاسعبة لسعياسعة وطبقا   -17
 مستوى أنشألة املشاريع املنجزة حسبما يقاس من حيو املصرو ات.

 
 30يف  املنتهية السعععععععععتةاإليرادات احملققة يف حسعععععععععاب األمانة ومشعععععععععاريع برنام  األمم املتحدة اإلمنائي ل  عععععععععهر  -18

سععععععععععتة أ ععععععععععهر دوالر أمريكي لف ة مليون  312.7 مقارنة مبجموعمليون دوالر أمريكي  326.0بلغي  2016 يونيو/حزيران
 .2014يونيو/حزيران  30حىت 
 
 املنتهية يف الستةمن اجلهات املاحنة خالل األ هر  1دليال  لال  اكات يف حساب األمانة الواردة 6يو ّر اجلدول  -91
ويتضمن هذا اجلدول تفاصيل عن أك  املسامهن اخلمسة والعشرين خالل هذه الف ة إضا ة  إىل مقارنات مع  .2016 عام

 .2014يونيو/حزيران  30السنوات املاضية حىت 
  

                                                 
ب حن تتم املوا قة على حسعععععععابات األغراا تشعععععععغيلية، دا ظ الفاو أيضعععععععا  على تتبع  عععععععامل أل  1  مانةللموا قة على املسعععععععامهات الألوعية، وال  ُدت سععععععع 

.  غالب األحيانيف الفاو جزءا  من هذه األموال وليس مجيعها تلّقينا عععععألة من الناحية التشعععععغيلية. ويف ذلك الوقي،  وأصعععععبحيمن الشعععععركاء يف املوارد 
ر ا ملوا ق لفروقات بن األرقام الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة تباال عع اكات الواردةت واألرقام املتعلقة تباال عع اكات اوالنموذج التدريي لتلقي األموال يفسععّ

 عليهات املنشورة يف وثائق أخرى.
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 املسامهات الألوعية الواردة دليل- 6اجلدول 
 

يونيو/حزيران  30  تة أشهر حتس 
2016 

بآاف الدوارا  
 األمريمية

 يونيو/حزيران 30 أشهر حتس تة   
2014 

بآاف الدوارا  
 األمريمية

            
       

 59,121 مر ق البيئة العاملية (1)   72,777 االداد األورويب (1)

 57,369 االداد األورويب (2)   43,788 الواليات املتحدة (2)

 41,748 اململكة املتحدة (3)   23,056 اململكة املتحدة (3)

(4) 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

 اإلنسانية
18,387   (4) 

 الواليات املتحدة
37,005 

 21,188 كندا (5)   17,958  اليابان (5)

(6) 
 اململكة العربية السعودية

12,544   (6) 
حساب األمانة املش ك بن املاحنن 
 بةدارة مشروع األمم املتحدة اإلمنائي

13,788 

(7) 
 كندا

10,262   (7) 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

 الشؤون اإلنسانية
13,696 

 13,333 اململكة العربية السعودية (8)   8,948  أملانيا (8)

 12,333 بلجيكا (9)   8,300 مر ق البيئة العاملية (9)

(10) 
الصندوا اخلاص ألقل البلدان منوا 

 للتكّيف مع تغ  املناخ
7,924   (10) 

 اليابان
10,177 

(11) 
حساب األمانة املش ك بن املاحنن 
  بةدارة مشروع األمم املتحدة اإلمنائي

7,817   (11) 
الصندوا املش ك للعمل اإلنسا  

 يف السودان
9,654 

 9,052 ال ازيل (12)   7,337  سويسرا (12)

 6,417 الدامنرك (13)   6,463 البنك الدويل (13)

 5,968 نأ غانستا (14)   6,122 السويد (14)

 5,949  البنك الدويل (15)   5,931  ال ازيل (15)

 5,750 مجهورية أ ريقيا الوسألى (16)   5,191 املكسيك (16)

 5,712 إيألاليا (17)   5,000  نزويال (17)

 5,038  النروي  (18)   3,595 منظمة األغذية والزراعة (18)

(19) 
 الصندوا اخلاص بتغ  املناخ

3,420   (19) 
برنام  مؤسسة بيل وميلندا غايتس 

 للتنمية العاملية
4,030 

 3,826 أملانيا (20)   3,111  رنسا (20)

(21) 
الصندوا املش ك للعمل اإلنسا  يف 

 السودان
2,932   (21) 

 كولومبيا
3,065 

 3,008  سويسرا (22)   2,905 بلجيكا (22)

 2,951 غابات وسر أ ريقياجلنة  (23)   2,842 النروي  (23)

 2,150 اإلمارات العربية املتحدة (24)   2,621 االداد الدويل حلياة احملصول (24)

(25) (25)  2,609  اليونيسف   2,039 أنغوال 

 354,367 جهة مانعة 25أربر     291,840 جهة مانعة 25أربر  
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يونيو/حزيران  30  تة أشهر حتس 
2016 

بآاف الدوارا  
 األمريمية

 يونيو/حزيران 30 أشهر حتس تة   
2014 

بآاف الدوارا  
 األمريمية

  :ماحنون متعددون     :ماحنون متعددون 

لصندوا التضامن مسامهات   
 األ ريقي

مسامهات لصندوا التضامن      -
 األ ريقي

- 

 18,809 املاحنون املتعددون اآلخرون     24,456 املاحنون املتعددون اآلخرون  

 37,004 املاحنون اآلخرون     46,315 املاحنون اآلخرون  

 410,180 المجموع    362,611 المجموع 

 
 ()البرنامج العاد  2016توقعا  التدفق الناد  لعا  

 
وضع سيولة ال نام  العادي املوحد للمنظمة يف األجل القص  عند هناية الشهر )ويشمل  أدناه 7يعرا اجلدول  -20

ديسععععععععععععم /كانون  31حىت  وتوقعا  ، 2016يونيو/حزيران  30إىل  2016يناير/كانون الثا   1( من املبالغ النقدية وما يعادهلا
يف بيانات  والنقاط النا ئة واال  اضات الرئيسية الواردة ،ويُع ي عن مجيع األرقام مبالين الدوالرات األمريكية .2016األول 

 ما يلي:كهي   2016التوقعات لعام 
 

، 2016يونيو/حزيران  30 ال  سعععدد ا الدول األعضعععاء للمنظمة يف 2016كاني نسعععبة اال ععع اكات املقررة لعام  -21
 .جلي يف العام املاضييف املائة ال  سُ  62 من نسبة أدىنيف املائة، وهو معدل دصيل  53قد بلغي 

 
 ،2016يونيو/ حزيران  30يف  واسعععععتنادا إىل أمناط الد ع املاضعععععية ل عضعععععاء ومسعععععتوى النقدية يف ال نام  العادي -22

وتعكس التوقعات احلالية  .2016من املتوقع أن تكون سععععععيولة املنظمة كا ية لتغألية االحتياجات التشععععععغيلية حىت هناية عام 
وبالتايل،  .ألك  املسامهن وهي قد تتغ  بعد تلقي تأكيد من األعضاء بشأن تواريخ الد ع املتوقعة 2015أمناط الد ع لعام 

 .2016بالتوقيي الفعلي لتحصيل أك  اال  اكات يف عام  ناه ستكون رهنا  أد 7 ةن دقة التوقعات يف اجلدول 
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 7اجلدول 
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2016األّول رانون/وضع النادية في البرنامج العاد  عند نهاية الشهر بعس  التاديرا  حتس ديسمبر

2015
2016


