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 موجز
 

  كانون األّول /     ديسمرب    13                                                                  تزود هذه الوثيقة جلنة املالية بآخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف  ّ           6132    . 

 كانون األّول /     ديسععمرب    13   يف -                              وضععع السععيولة يف الربنامع العادي  ّ                       النقدي للربنامع العادي               ، ارتفع الرصععيد     6132          
                  مليون دوالر أمريكي   1 .  31 3                   مليون دوالر أمريكي )   1 .   612                          واإليعععداععععات القصعععععععععععععع ة األجعععل إىل            ومعععا يععععادلعععه

   (. 5   613                  ديسمرب/كانون األول    13  يف 

 كانون األّول /     ديسعععععععمرب    13                             إمجايل االلتزامات للخطط األربع يف      بلغ -                          االلتزامات املتعلقة باملوظفني  ّ      ً مبلغاً       6132          
ّ                        مليون دوالر أمريكي غ  ممّول )تشعععععععكل التغطية الطبية    2 .   575                             مليون دوالر أمريكي، منه مبلغ   3   6 .   133      قيمته                        

                                      ًّ                          مليون دوالر أمريكي من االلتزامات غ  املموًّلة، يف حني أن صععععععععععععععندو  مد وعات    7 .   535                 بعد انتهاء اخلدمة 
                          وال يزال نقص متويل التزامات    (.            دوالر أمريكي       مليون   3 .  53                                             انتهاء اخلدمة يشعععععععععكل املبلغ املتبقي غ  املمو ل أي

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

 مليون دوالر أمريكي   2 .   221                                   بلغعععي قيمعععة االسععععععععععععععتثمعععارات الطويلعععة األجعععل -                        االسععععععععععععععتثمعععارات املتعععاحعععة للبيع                  
ّ  كانون األّول /     ديسمرب    13  يف                   ديسمرب/كانون األول     13                    مليون دوالر أمريكي يف    1 .   232               )مقارنة بعععععععععععععمبلغ       6132          

                  إجيععال لالسععععععععععععععتثمععارات يف                         إىل عوامععل عععدة منهععا أداء                  مليون دوالر أمريكي    1 .  63                     . وتعزى الزيععادة لبلغ  (    6135
                                                         إىل جانب متويل إضعععععععايف للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة بقيمة  ،                  ذات العائد الثابي           السعععععععتثمارات  وا       األسعععععععه 

  .                        ً مليون دوالر أمريكي تقريباً    7 . 7

 مليون دوالر    6 .   366                             اخنفض العجز يف احلسعععاب العام من -                                           العجز يف احلسعععاب العام وما يتصعععل به من حسعععابات           
ّ   كانون األّول  /     ديسمرب    13          أمريكي يف            مليون دوالر   2 .   336    إىل      6135                 ديسمرب/كانون األول     13         أمريكي يف          6132    .  

 
 

 من لجنة المالية المطلوبةالتوجيهات 
 

   حالة السععععععيولة يف املنظمة،  ةن سععععععالمة تد قها النقدي         اسععععععتقرار                                ً          إن اللجنة مدعوة إىل أن تأخذ علماً بأنه رغ                                              
ّ                            رهن بتسعععععديد االتعععععراكات املقررة يف موعدها، وأن دّو مجيع الدول األعضعععععاء على سعععععداد        اجلاري       اكااها     اتعععععر                                           

                          املقررة بالكامل ويف موعدها؛

  مليون دوالر أمريكي   6 .   366                     اخنفععععععاا عجز املنظمععععععة من بعععععع      ً علمععععععاً         إىل األخععععععذ                     كمععععععا أن اللجنععععععة مععععععدعوة                  
ّ  كانون األّول /     ديسمرب    13         أمريكي يف             مليون دوالر   2 .   336   إىل       6135                 ديسمرب/كانون األول     13  يف            6132    .  

 
 مسودة المشورة

 
           إن اللجنة: 

 
  حثت جميع الدول األعضااااء علس تساااديد ااشاااترارات الماررة بالمامع وهي مواعيداا لضااامان اساااتمرار                                                                                     

                                                             هي الوهاء بااحتياجات النادية التشغيلية الالزمة لبرنامج العمع؛         المنظمة

   لتزامات  ا                   األعباء غير الممولة     إلس                        الذي يعود بجزئه األربر                  عجز الحساب العام       بمبلغ              وأخذت علما        
  .                       التغطية الطبية للموظفين
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 والمحتويات المادمة
 
ّ                          ً                              التقرير احملععععّد  عن الوضععععععععععععععع املععععايل للمنظمععععة حملععععًة عععععامععععة عن النتععععائع غ  املراج عععععة    م     يقععععد    - 3       نتهيععععة  امل       للسععععععععععععععنععععة          
ّ  كانون األّول /     ديسمرب    13   يف  :  ُ                           ويُنظ  التقرير على النحو التايل  .     6132          
 

  ديسمرب/كانون األّول    13          املنتهية يف       للسنة               النتائع املالية  ّ                 6132    :  
 

ّ  كانون األّول /     ديسععععععمرب    13   يف          واحلسععععععابات           االحتياطيات       أرصععععععدة                        كشععععععل األصععععععول وااللتزامات و   ( 3 )           6132     ،  
ّ    مقّدمة     –      6135                 ديسعععععععمرب/كانون األول     13                                           حبسعععععععب مصعععععععدر األموال، ولا يشعععععععمل األرصعععععععدة املقابلة يف   
 . 3      اجلدول 

  ة      املنتهي       للسععععععععععععععنة                                                            كشععععععععععععععل اإليرادات واملصععععععععععععععرو ات والتغ ات يف االحتياطيات وأرصععععععععععععععدة احلسععععععععععععععابات   ( 6 )
ّ  كانون األّول /     ديسعععمرب    13  يف  ّ    مقّدمة   ،     6132                  للسعععنة                                        حبسعععب مصعععدر األموال ولا يشعععمل األرصعععدة املقابلة   

 . 6      اجلدول    –   2   613ّ   ّول         كانون األ /     ديسمرب    13          املنتهية يف 
    كانون األّول /     ديسمرب    13  يف          املنتهية       السنة                                          تعليق موجز على النتائع املالية األولية لفرة  ّ           6132    . 
 6137                 ديسمرب/كانون األول     13    حىت      6137     لعام                   التد قات النقدية    . 
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  1        الجدول
 

   والحساباتات يرشف األصول واالتزامات وأرصدة ااحتياط
   2016                   ديسمبر/رانون األو ل 31هي 

 مراجع غير مراجع     )بآاف الدورات األمريمية(

 المجموع األموال  

 حساب األمانة العامة  
ديسمبر/رانون  31

 2016      األو ل 

ديسمبر/رانون  31
 2015      األو ل 

 وذات الصلة  

وبرنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

 األصول
    

 561,885 681,222 446,892 612,111 النقدية ومكا ئات النقدية

 519,974 527,792 527,792 -                               االستثمارات احملتع ف ظ هبا للتداول

االتراكات قيد التحصيل من الدول األعضاء وبرنامع األم  
 128,037 93,145 10,910 82,235 املتحدة اإلمنائي

 (19,587) (36,292) (8,545) (27,747) ات للتأخ  يف سداد االتراكاتي    ً          ناقصا : االحتياط

 108,036 44,244 1,555 42,689 احلسابات قيد التحصيل

 414,263 443,641 - 443,641 املتاحة للبيع -االستثمارات 

 1,712,608 1,753,752 978,604 775,148 مجموع األصول

 االتزامات
    

 795,083 763,134 732,918 30,216                      ً االتراكات املسددة مسبقا  

 261,415 621,651 214,762 25,255 االلتزامات القائمة

 55,086 53,163 - 53,163 احلسابات مستحقة الد ع

 79,676 53,331 - 53,331 اإليرادات املؤجلة

 1,124,720 1,319,199 - 1,319,199 اخلطط املتصلة باملوظفني

 2,315,980 2,486,514 947,680 1,538,834 مجموع االتزامات

 ات وأرصدة الحساباتيااحتياط
    

 25,745 25,745 - 25,745 صندو  رأس املال العامل

 26,864 25,895 - 25,895 حساب االحتياطي اخلاص

 27,188 33,327 - 33,327 حساب اإلنفا  الرأمسايل

 19,403 19,564 - 63,335 حساب اإلنفا  األمين

 38,604 30,924 30,924 - الصندو  اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 11,109 42,255 - 42,255 أرباح غ  حمققة/ )خسائر( يف االستثمارات

 169,897 (472) - (472) /خسائراكتوارية)أرباح( 

 (922,182) (909,739) - (336,213) ات )العجز(، هناية الفرةيأرصدة االحتياط

 (603,372) (732,762) 30,924 (763,686)          والحسابات   ات  ي                   مجموع أرصدة ااحتياط

 1,712,608 1,753,752 978,604 775,148          والحسابات   ات  ي       ااحتياط  و                       مجموع أرصدة االتزامات 
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  2        الجدول
 

   اإليرادات والمصروهات والتغيرات هي ااحتياطيات وأرصدة الحسابات  

   2016                   ديسمبر/رانون األو ل 31المنتهية هي  للسنة  

 مراجع غير )بآاف الدوارات األمريمية(  

 المجموع الصناديق      

            

 31 حساب األمانة  العامة      
ديسمبر/رانون 

 2016      األو ل

31 
                   ديسمبر/رانون األو ل

2014       

وحساب برنامج األمم  وذات الصلة
 المتحدة اإلنمائي

            اإليرادات:
    

 522,495 483,174 - 483,174                        اتراكات البلدان األعضاء

 789,142 757,664 690,375 67,289                املسامهات الطوعية

 3,288 2,126 1,898 228    مات          ما بني املنظ                           األموال احملصلة لوجب تداب  يف

 19,918                         األنشطة ذات التمويل املشرك
- 

19,918 16,661 

 13,172 13,774 1,372 12,402        متنوعات

 10,368 (9,514)  (9,514)           طويل األجل   –                    العائد على االستثمار 

 9,238                          صايف إيرادات النثرية األخرى
- 

9,238 10,418 

 3,071                                    )اخلسارة(/الربح على  رو  صرف العمالت
- 3,071 

(7,515) 

 1,358,029 1,279,450 693,644 585,806    مجموع اإليرادات

 المصروهات:
    

 542,628 514,843 - 514,843 الربنامع العادي

 722,858 692,272 692,272 - املشاريع

 1,265,486 1,207,115 692,272 514,843    مجموع المصروهات

 92,543 72,335 1,372 70,963 عن المصروهات هائض اإليرادات

                            األرباح أو اخلسائر االكتوارية
- - - (1,061) 

                                         تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملوظفني
(35,633) - (35,633) (49,723) 

 - 2,746 - 2,746                                                اعتماد اخلدمة السابقة عن االلتزامات اخلاصة باملوظفني

 (1,058) (16,916) - (16,916)                                      اعتماد االتراكات املستحقة واألصول األخرى

 (11,875) (2,234) - (2,234)                اإليرادات املؤجلة

 (9,500) (6,139) - (6,139)                                 صايف احلركة يف حساب اإلنفا  الرأمسايل

 (2,937) (2,592) - (2,592)                                      صايف احلركة يف استخدام حساب اإلنفا  األمين

                                صاااااااااااااااااهااااي الاااافااااااائااااض/)الاااانااااااااا ( هااااي اإلياااارادات
             عن المصروهات

10,195 1,372 11,568 16,389 

 (503) (1,372) (1,372) -                                    دويل الفوائد إىل حسابات اجلهات املاحنة

                                صايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات
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 - (1,407) - (1,407)                      صندو  رأس املال العامل

 (2,704) 969 - 969                   حساب االحتياطي اخلاص

             )كما سعععععععععععبق وم                              أرصعععععععععععدة احلسعععععععععععابات، يف بداية الفرة
 (875,366) (922,188) - (922,188)            اإلبالغ عنها(

              ، بداية الفرة       احلسابات      أرصدة 
    

 (862,184) (912,431) - (912,431)                             أرصدة الحسابات، نهاية الفترة

 
 المنتهية السنةتعليق موجز علس النتائج المالية األولية لفترة 

 2016                   ديسمبر/رانون األو ل 31هي 
 

 وضع السيولة وااشترارات غير المسددة
 

           مليون دوالر    1 .   612   ،          وما يعادهلا      نقدية        بالغ ال  امل         املتمثل يف              احلسععععععععععععععاب العام   يف                 السععععععععععععععيولة يف املنظمة           بلغ إمجايل  - 6
ّ  ديسمرب/كانون األّول    13          أمريكي يف    (.    6135                 ديسمرب/كانون األول     13                    مليون دوالر أمريكي يف    1 .   331 )      6132                

 
                                  ااستثمارات المحتا ف ظ بها للتداول

 
ّ  ديسععععمرب/كانون األّول    13  يف    "                احملتفظ هبا للتداول   –           االسععععتثمارات  "     قيمة       بلغي  - 1       مليون    6 .   225      قدره       ً مبلغاً       6132                

ّ      نظراً إىل أن مّداها كا            وما يعادهلا        النقدية         املبالغ                         مليون دوالر أمريكي حمتسعععب يف    2 .   317           )منها مبلغ              دوالر أمريكي ّ  ني أقّل     ً              
       املبالغ                                    مليون دوالر أمريكي )املكشععععوف عنها ضععععمن    5 .   223        البالغة    "           الودائع ألجل "           لي إىل جانب         ّ ، وقد مثّ      أتععععهر(   1   من 

            ديسعععععمرب/كانون     13                    مليون دوالر أمريكي يف    3     162 . 1 )  1                 مليون دوالر أمريكي   3     362 . 7      جمموعه       (، ما           وما يعادهلا        النقدية 
             حساب األمانة.        مشاريع    على                رصدة غ  املنفقة   األ    من   (    6135     األول 

 
ّ         وأّدى أسلوب   - 2            ر الذي كاد                   معدل الفائدة املستم       ً   ،  ضالً عن       املخاطرة                     باالستثمارات القليلة            احلذر واملتس          املنظمة  

ّ         النصل األّول من عام              يناهز الصفر يف        نخفضة  م                                                              ، إىل إبقاء العائدات على حا ظة االستثمارات احملتع ف ظ هبا للتداول    6132          
ّ  ديسععععععععععععععمرب/كعانون األّول    13          إذ بلغعي يف     ً  جعداً،        البعالغ                               إال أن ذلع  اعاوا الععائعد املرجعي          يف املعائعة.    21 . 1     نسععععععععععععععبعة       6132                
     .     املائة  يف   26 . 1      بنسبة       املائة   يف     1263

                                                 
     بسبب   FC 166/3                                   مليون دوالر أمريكي الوارد يف الوثيقة    6     649 . 9             خيتلل عن مبلغ    166/2FC                                   مليون دوالر أمريكي الوارد يف الوثيقة    6     621 . 7     مبلغ    1

             ( التبليغ عن  2                                                                    ( إيرادات الفوائد املراكمة اليت م التبليغ عنها يف احلسععععععابات دي التحصععععععيل و) 6                                         االختال ات يف تصععععععنيفات احملاسععععععبة اخلاصععععععة لا يلي: )
                               ( يف املبالغ النقدية وما يعادهلا.NT Government Select Fund )   ة         االستئماني                   مسامهات تركة الشمال 
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 للبيع المتاحة ااستثمارات
 

 ً            اً لتمويل خطط           وضعععععععوعة جانب  امل         سعععععععتثمارات   اال     تل                                              قيمة حا ظات االسعععععععتثمار املتاحة للبيع، واليت متثل        ارتفعي  - 5
           مليون دوالر 2     221 . 2    إىل     613 5                 ديسمرب/كانون األول     13                    مليون دوالر أمريكي يف      232 . 1                     املتعلقة باملوظفني، من        املنظمة

ّ  ديسععععمرب/كانون األّول    13         أمريكي يف    ت          لالسععععتثمارا      إجيال     أداء                    إىل عدة عوامل منها       اإلمجايل         االرتفاع     هذا ُ     ويُعزى   .     6132                
                        ً  مليون دوالر أمريكي تقريباً.   7 . 7      بقيمة                                تغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة                      ، إىل جانب متويل إضايف لل       يف األسه 

 
  ؛              ً يف املائة تقريباً     15 . 5                  الطويلة األجل نسبة           للحسابات                بلغ األداء اإلمجايل  

  يف حا ظة االلتزامات املتعلقة بالتغطية            مليون يورو    2 . 2                   مليون دوالر أمريكي و   7 . 6      بقيمة           متويل إضعععععععايف       تأمنيّ  ّم                                   
  .                       الطبية بعد انتهاء اخلدمة

 
 الخطط ذات الصلة بالموظفين

 
         عند إهناء      سععععععععوى                                         باملوظفني )"اخلطط"( تقدم مسععععععععتحقات إىل املوظفني                                تعتمد املنظمة أربع خطط ذات الصععععععععلة   - 2

 :        يف ما يلي         هذه اخلطط     ترد   و                                                 اخلدمة أو يف حاالت املرا أو اإلصابة املرتبطة بالعمل.
 

 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة                                

  ة    اخلدم      هناية            خطة مد وعات  

 الصندو  االحتياطي لنظام تعويض املوظفني                                    

  اخلدمة      اهناء              صندو  مد وعات      

 
        املتعلقة          واملسعععائل           واالحتياجات       6132                 ديسعععمرب/كانون األول     13                                  را نتائع التقيي  االكتواري األخ  حىت     ت  ع ي  - 7

                 التقيي  االكتواري  "        بعنوان   FC 166/5                     بعد املائة يف الوثيقة        والسععععععععععععتني         السععععععععععععادسععععععععععععة                                بالتمويل على جلنة املالية يف دوراها 
  . "    6132       يف سنة        باملوظفني        اخلاصة          لاللتزامات 

 
      مليون    3   6 .   133            مبلغا قدره      6132                 ديسععععععععععععععمرب/كانون األول     13        للخطط يف                                 وقد بلغ جمموع االلتزامات العائدة  - 5

                  مليون دوالر أمريكي   3   7 .   362                 بععالرصععععععععععععععيععد الععذي بلغ         ً مقععارنععةً                    مليون دوالر أمريكي   5 .   332                          دوالر أمريكي، بزيععادة قععدرهععا 
     .    6135                   يف ديسمرب/كانون األول 

                                                 
     بسعععععععععععععععبب   FC 166/3                                   مليون دوالر أمريكي الوارد يف الوثيقة      444 . 4             خيتلل عن مبلغ   FC 166/2                                   مليون دوالر أمريكي الوارد يف الوثيقة      444 . 1     مبلغ     2

                  سابات دي التحصيل.                                              يرادات الفوائد املراكمة اليت م التبليغ عنها يف احل                                                            االختال ات يف معاي  التقيي  احملاسبية وكذل  بسبب تصنيفات احملاسبة إل
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           مليون دوالر    2 .   575        باملوظفني        اخلاصعععة                                ، بلغي قيمة االلتزامات غ  املمولة     6132                 ديسعععمرب/كانون األول     13   ويف   - 3
                                            مليون دوالر أمريكي، ويشعععععععكل منها صعععععععندو  مد وعات    7 .   535      اخلدمة       هناية                                     أمريكي، تشعععععععكل منها التغطية الطبية بعد 

         حبسععععععععععععععب اخلطة                                    ً دليل جممل االلتزامات االكتوارية مفصععععععععععععععالً    1      اجلدول       ويعرا                     مليون دوالر أمريكي.   3 . 3 5      اخلدمة       اهناء
 .            حالة التمويل      وحبسب

 
  3        الجدول

 

 
 

 الحساب العام والحسابات ذات الصلة رصيد
 

ّ  ً ، مسّجالً     6135        منذ عام         ً مستقراً                  عجز احلساب العام     بقي  -  31                     مليون دوالر أمريكي يف    6 .   366   من       ً       ً اخنفاضاً هامشياً     
ّ   ديسمرب/كانون األّول     13   يف    كي               مليون دوالر أمري   2 .   336   إىل       6135                 ديسمرب/كانون األول     13               6132    .     
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إجمالي االتزامات بحسب الخطط وحالة التمويع: االتزامات المتعلاة بالموظفين
هي السنوات الخمس األخيرة

ممول-صندوق المدفوعات التعويضية  ممولة-خدمة مد وعات هناية اخلدمة  ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 

غير ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة  غير ممول-صندوق مدفوعات إنهاء الخدمة  االلتزامات اركتوارية

اإلجماليالمبلغ
البالغالممولغير

مليون875.6
أمريميدوار
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 مصروهات برنامج التعاون التاني واإليرادات المؤجلة
 

ة عام                                             بلغي مصعععععععععرو ات برنامع التعاون التقين املخصعععععععععومة من   -  33   ،     6137 -    6132                   من اعتمادات الفرة      6132    ّ     حصعععععععععّ
ّ  ديسعععععععمرب/كانون األّول   13          املنتهية يف        السعععععععنة    خالل                                     مليون دوالر أمريكي يف حني أن املصعععععععرو ات    3 .  31           ، ما قيمته     6132                

                       متوسط املصرو ات الشهرية                وتواصل ارتفاع                    مليون دوالر أمريكي.   1 .  51      بلغي   5   613 - 2   613                        املخصومة من اعتماد الفرة 
ّ   ديسمرب/كانون األّول     13                    مليون دوالر أمريكي يف    1 . 5       ليبلغ              خالل هذه الفرة         بانتظام                      لربنامع التعاون التقين          ً مقارنةً       6132              

ّ   ديسععععععععمرب/كانون األّول     13                    مليون دوالر أمريكي يف    5 . 2      لتوسععععععععط                                        ، يف السععععععععنة األوىل من  رة السععععععععنتني السععععععععابقة،  2   613              
ّ   ديسعععمرب/كانون األّول     13   ويف                                              مليون دوالر أمريكي حبلول هناية  رة السعععنتني تل .  6 . 5 و               إمجايل اإليرادات       ، وصعععل     6132              

           مليون دوالر    3 .  53    إىل   (    6132                              من  رة السعععنتني السعععابقة ومن سعععنة                                                   املؤجلة لربنامع التعاون التقين )أي االعتمادات املتاحة
           ي اعتمادات         يف حني وصععععععل   ،                 مليون دوالر أمريكي   1 .  56   إىل         عتمادات      من اال      6132         حصععععععة عام           ووصععععععلي منها         أمريكي، 

          مبلغ إضايف     ُ   سُيتاح  ،     6137       ً                              اعتباراً من األول من يناير/كانون الثاين   و    .                 مليون دوالر أمريكي   2 .  63   إىل       6135 -      6132       الفرة
            من اعتمععععادات       6137        حصعععععععععععععععععة عععععام            بععععاعتبععععارهععععا  ،     6137 –    6132              عتمععععادات الفرة  ال                  مليون دوالر أمريكي    7 .  22      بقيمععععة 
  .    6137 -    6132      الفرة
 

 :     مادات        مجيع االعت           بالنسبة إىل                                             متوسط املصرو ات الشهرية لربنامع التعاون التقين       أدناه    2   ّ       يبنّي اجلدول   و   -  36
 

  4        الجدول
 

متوسط المصروهات 
 الشهرية

 متوسط المصروهات الشهرية لبرنامج التعاون التاني 

 الفترة الزمنية 

2016 6132-6135 6136-6131 6131-6133 6115-6113 6112-6117 

     ً تهرا   62     ً تهرا   62     ً تهرا   62     ً تهرا   62     ً تهرا   62  ً ا  تهر  36
      

5.3 5.2 4.1 4.0 4.9 2.5 

 
              رات االعتمادات      مجيع     إىل                                                          مصرو ات برنامع التعاون التقين )لا يف ذل  املستحقات( بالنسبة    5   ّ       يبنّي اجلدول   و  -  31

   إىل       6116                  ينعععععاير/كعععععانون الثعععععاين    3                                                                    واالعتمعععععاد املتعععععاح )أي اإليرادات املؤجلعععععة( لربنعععععامع التععععععاون التقين لكعععععل ععععععام من 
ّ   ديسمرب/كانون األّول    13      نسبة       6135 -    6132       الفرة    ات      اعتماد       مقابل      6132    عام      خالل                      ومتثل املصرو ات املتكبدة    .    6132              

ّ            األرصععدة املرّحلة املتاحة ل    من      املائة   يف    3 .  26             ديسععمرب/كانون     13   حىت                                   . وسععتكون هذه األرصععدة متاحة لقنفا         العتمادات          
    من      املائة   يف    1 .  63     نسعععبة              من االعتمادات       6132         حصعععة عام       مقابل      6132      يف عام                      ومتثل املصعععرو ات املتكبدة   . 7   613     األول 

            ديسعععععععمرب/كانون    13   حىت        لقنفا     ً اً     متاح                  مليون دوالر أمريكي    1 .  56                              يف حني سعععععععيكون املبلغ املتبقي بقيمة    ،        تل  احلصعععععععة
  . 3   613     األول 
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  5       الجدول 
 

 
 

 الناتجة عن هروق أسعار الصرف المماسب
 

             يف صععععععععرف الدوالر    ً اً     صععععععععا ي     ً رحباً               ، سععععععععجلي املنظمة  2   613                 ديسععععععععمرب/كانون األول     13        نتهية يف   امل       السععععععععنة    خالل   -  32
     . (                                          وار  الصرف بني اليورو والدوالر )غ  النقدية                  يعود جبزئه األكرب إىل                    مليون دوالر أمريكي   3 . 1       قيمته        األمريكي 

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 29.6 52.3

4مصروفات السنة  35.0 21.7 29.3 29.9 0.0 0.0

3مصروفات السنة  33.6 32.4 35.2 46.0 50.0 0.0

2مصروفات السنة  18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 0.0

1مصروفات السنة  8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.9

اعتمادات فترة السنتين 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 66.2

95.7
103.4 106.6

110.9

129.6

66.2

$0

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80

$90

$100

$110

$120

$130

$140

مية
ألمري
ت ا
ارا
دو
ن ال
اليي
بم

ترة سنتينالمصروهات السنوية لبرنامج التعاون التاني اعتمادات رع ه

:  مالحظات

ذات الصلةقرار المؤتمر بشأن الميزانية للفترة المالية : مصدر اعتمادات فترة السنتين
؛ والكشوف المالية غير 2015-2014إلى 2007-2006الكشوف المالية المراجعة للفترات من : مصدر المصروفات

2016كانون األول /ديسمبر31المراجعة للفترة الممتدة حتى 
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 المساامات الطوعية
 

                                                                                          تشمل "حسابات األمانة وبرنامع األم  املتحدة اإلمنائي" أنشطة ممولة من مسامهات طوعية من خالل مشاريع،   -  35
 .                                                لا يف ذل  تل  املمولة من برنامع األم  املتحدة اإلمنائي

 
                  مليون دوالر أمريكي    3 .   716                        ً                                          بلغي املسععععامهات احملصععععلة مقدماً حلسععععابات األمانة وبرنامع األم  املتحدة اإلمنائي   -  32
     وميثل    .    6135                 ديسععععععمرب/كانون األول     13                    مليون دوالر أمريكي يف    7 .   755     ً    قياسععععععاً إىل    2   613                 ديسععععععمرب/كانون األول     13  يف 

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

           املنتهية يف       السععععععععععععنة                   من اجلهات املاحنة خالل   3    ً                               دليالً لالتععععععععععععراكات يف حسععععععععععععاب األمانة الواردة   2  ّ         يو ّر اجلدول   -  37
                                                                   ويتضععمن هذا اجلدول تفاصععيل عن أكرب املسععامهني اخلمسععة والعشععرين خالل هذه الفرة    . 2   613                 ديسععمرب/كانون األول    13

 .    6135                 ديسمرب/كانون األول     13    ً                                  إضا ًة إىل مقارنات مع السنوات املاضية حىت 
 

ُ    ،  ةن اإليرادات من املسعامهات الطوعية ُدتسعب      املنظمة            اليت تعتمدها         احملاسعبة        لسعياسعة       ً وطبقاً   -  35                بقدر متناسعب مع                                     
                                                       مستوى أنشطة املشاريع املنجزة حسبما يقاس من حيو املصرو ات.

 
            ديسمرب/كانون     13          املنتهية يف        للسنة                                                               اإليرادات احملققة يف حساب األمانة ومشاريع برنامع األم  املتحدة اإلمنائي   - 3 3

                 للسععععععععععععععنعععة املنتهيعععة يف                  مليون دوالر أمريكي    3 .   753       لجموع        ً مقعععارنعععةً                   مليون دوالر أمريكي    2 .   722     بلغعععي    ،    6132     األول 
                               األوىل من  رة السنتني السابقة.          أي السنة  ،     6132                 ديسمرب/كانون األول    13

                                                 
ب حني تت  املوا قة على حسعععععابات األمانة        املنظمة                   غراا تشعععععغيلية، دا ظ  أل    3 ُ                                       أيضعععععا  على تتبع تعععععامل للموا قة على املسعععععامهات الطوعية، واليت ُدت سععععع                                                          

  .              غالب األحيان يف      ً                         جزءاً من هذه األموال وليس مجيعها        املنظمة    ّ  تلّقي                                          ناتععطة من الناحية التشععغيلية. ويف ذل  الوقي،         وأصععبحي                    من الشععركاء يف املوارد 
ر الفروقات بني األرقام الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة " ّ                                                     والنموذج التدرجيي لتلقي األموال يفسععّ     ا ق                       ملتعلقة "باالتععراكات املو          واألرقام ا                    باالتععراكات الواردة"                                

                             عليها" املنشورة يف وثائق أخرى.
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                          المساامات الطوعية الواردة       تحليع   -   6        الجدول
 السنة المنتهية هي 

 2016ديسمبر/رانون األول  31
بآاف الدوارات 
 األمريمية

 السنة المنتهية هي  
 2015ديسمبر/رانون األول  31

بآاف الدوارات 
 األمريمية

            
       

 104,480 االداد األورول  (1)   142,992 االداد األورول (1)

 62,734 الواليات املتحدة (2)   105,567 الواليات املتحدة (2)

حصول الفاو املباتر على متويل من  (3)
 مر ق البيئة العاملية 

 اململكة املتحدة (3)   54,041
41,223 

 اململكة املتحدة  (4)
حساب األمانة املشرك بني املاحنني  (4)   49,609

 بةدارة مشروع األم  املتحدة اإلمنائي
35,885 

مكتب األم  املتحدة لتنسيق الشؤون  (5)
 اإلنسانية 

مكتب األم  املتحدة لتنسيق  (5)   36,042
 الشؤون اإلنسانية 

33,151 

(6) 
حساب األمانة املشرك بني املاحنني 
  بةدارة مشروع األم  املتحدة اإلمنائي

25,914   (6) 
حصول الفاو املباتر على متويل من 

 مر ق البيئة العاملية
31,077 

 28,407 اليابان (7)   21,987  أملانيا (7)

 18,686  النرويع (8)   20,290 هولندا (8)

الصندو  اخلاص ألقل البلدان منوا  (9)
     ّ               للتكي ل مع تغ  املناخ

  أملانيا (9)    16,730
17,024 

 13,606 سويسرا (10)   16,540  اليابان (10)

 13,333 العربية السعوديةاململكة  (11)   15,662 النرويع (11)

 10,000  الصني (12)   15,423 كندا  (12)

 9,772 إيطاليا (13)   15,020  سويسرا (13)

 9,660  البن  الدويل (14)   14,696 الوكالة اليابانية للتعاون الدويل  (14)

 9,620  تشاد (15)   12,544 اململكة العربية السعودية  (15)

 السويد  (16)
الصندو  املشرك للعمل اإلنساين  (16)   12,319

 يف السودان
9,266 

 9,264 بلجيكا (17)   11,773 بلجيكا  (17)

 8,164 هولندا (18)   10,337 إيطاليا  (18)

 8,133 اليونيسل (19)   8,044  اليونيسل (19)

 الرباايل (20)
الصندو  اخلاص ألقل البلدان منوا  (20)   7,958

 مع تغ  املناخ     ّ  للتكي ل
7,478 

(21) 
 املكسي 

7,202   (21) 
 الرباايل

7,247 

 6,593 السويد (22)   6,596 البن  الدويل  (22)

برنامع مؤسسة بيل وميلندا غايتس  (23)
 للتنمية العاملية

 أسراليا (23)   6,333
5,781 

 5,735 أ غانستان (24)   5,192  نزويال (24)

(24) (24)  4,818 بتغ  املناخالصندو  اخلاص    5,339 كولومبيا 

 511,657 جهة مانحة 25أربر     643,632 جهة مانحة 25أربر  

  :ماحنون متعددون     :ماحنون متعددون 

   -      - 

 59,761 املاحنون املتعددون اآلخرون     62,782 املاحنون املتعددون اآلخرون  

 108,021 املاحنون اآلخرون     99,031 املاحنون اآلخرون  

 679,439 المجموع    805,445 المجموع 
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 ()البرنامج العادي 2017توقعات التدهق النادي لعام 
 

                                                                          وضع سيولة الربنامع العادي املوحد للمنظمة يف األجل القص  عند هناية الشهر )ويشمل        أدناه   7           يعرا اجلدول   -  61
 ُ                   ويُعرب  عن مجيع األرقام    . 7   613                 ديسعععمرب/كانون األول     13                     يناير/كانون الثاين إىل    3   من         مع توقع   (                          املبالغ النقدية وما يعادهلا

  يف                    مليون دوالر أمريكي    11 .   612                                    الوضععععععععععععععع اال تتعععععععاحي للتعععععععد ق النقعععععععدي البعععععععالغ     . و                       لاليني العععععععدوالرات األمريكيعععععععة
   دة                     مد وعات الواليات املتح       توقيي   إىل           ويعزى ذل     .       السععععابقة       السععععنة                 أعلى مما كان عليه    2   613                 ديسععععمرب/كانون األول    13

ّ   حبلول ديسعععمرب/كانون األّول       6132     لعام           اتعععراكااها           يف املائة من     55         اليت سعععددت      من        يف املائة     51        بتسعععديد        ً مقارنةً    ،    6132                   
                                              واال راضععات الرئيسععية الواردة يف بيانات التوقعات            وإن العناصععر   .     6135                 ديسععمرب/كانون األول      حبلول       6135     لعام           اتععراكااها

        ما يلي: ك    هي     2   613     لعام 
 

                 ديسععمرب/كانون األول     13                                  اليت سععدداها الدول األعضععاء للمنظمة يف   2   613                               كاني نسععبة االتععراكات املقررة لعام   -  63
  .                 جلي يف العام املاضععععععي             ُ يف املائة اليت سععععععُ        53237         من نسععععععبة      أعلى                       يف املائة، وهو معدل دصععععععيل        53252          ، قد بلغي  2   613
          يف الوثيقة   2   613                 ديسععععععععععععععمرب/كانون األول     13                   واملتأخرات احلالية يف           االتععععععععععععععراكات                          املزيد من التفاصععععععععععععععيل عن حالة      ويرد

FC 166/INF/2.  
 

                 ديسععععمرب/كانون األول     13  يف                                                                       واسععععتنادا إىل أمناد الد ع املاضععععية لسعضععععاء ومسععععتوى النقدية يف الربنامع العادي  -  66
               وتعكس التوقعات   . 7   613                                                                            من املتوقع أن تكون سععععيولة املنظمة كا ية لتغطية االحتياجات التشععععغيلية حىت هناية عام   ،  2   613

  .                                                                         ألكرب املسعععامهني وهي قد تتغ  بعد تلقي تأكيد من األعضعععاء بشعععأن تواريمل الد ع املتوقعة   2   613                       احلالية أمناد الد ع لعام 
  . 7   613                                          بالتوقيي الفعلي لتحصيل أكرب االتراكات يف عام                 ً ناه ستكون رهناً   أد   7                                  وبالتايل،  ةن دقة التوقعات يف اجلدول 
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