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  السريعة على هذه الصفحة؛ رمز االستجابة االطالع على هذه الوثيقة باستخدام ميكن
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 57054676 3906+: الهاتف
  



FC 169/2 2 

 موجز
 

  2017 حزيران/يونيو 30تزود هذه الوثيقة جلنة املالية بآخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف. 

 الرصــــــــــــــيد النقدي للربنامج العادي بلغ، 2017 حزيران/يونيو 30 يف - وضــــــــــــــع الســــــــــــــيولة يف الربنامج العادي 
مليون دوالر  234.3مليون دوالر أمريكي ( 215.4واإليداعات القصــــــــــــــرية األجل من أموال نقدية  وما يعادله

 ).2016 ديسمرب/كانون األول 31يف  أمريكي

 قيمتـــه  مـــا 2017 حزيران/يونيو 30إمجـــايل االلتزامـــات للخطط األربع يف  بلغ - االلتزامـــات املتعلقـــة بـــاملوظفني
 مليون دوالر أمريكي غري ممّول (تشــــــــــــــكــل التغطيــة الطبيــة  852.7 مبلغ امليون دوالر أمريكي، منهــ 1 341.9

مليون دوالر أمريكي من االلتزامات غري املموًّلة، يف حني أن صــــــــــــــندوق مدفوعات  793.7بعد انتهاء اخلدمة 
وال يزال نقص متويل التزامات ). مليون دوالر أمريكي 58.9 انتهاء اخلدمة يشـــــــــكل املبلغ املتبقي غري املموَّل أي

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

 ـــاحـــة للبيع  مليون دوالر أمريكي 489.3 بلغـــت قيمـــة االســــــــــــــتثمـــارات الطويلـــة األجـــل- االســــــــــــــتثمـــارات املت
. )2016ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  443.6(مقارنة بـــــــــــمبلغ  2017 حزيران/يونيو 30يف 

متويل إضـــــايف معدالت صـــــرف مناســـــبة و  إىل عوامل عدة منهامليون دوالر أمريكي  45.7 وقدرهاوتعزى الزيادة 
 .للتغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة

 مليون دوالر  907.1 العجز يف احلســـاب العام مناخنفض - العجز يف احلســـاب العام وما يتصـــل به من حســـابات
 بســــــبب 2017 حزيران/يونيو 30 أمريكي يف مليون دوالر 646.8 إىل 2016ديســــــمرب/كانون األول  31أمريكي يف 

 ســـــــنة إضـــــــافية كاملة من االشـــــــرتاكات املقررة للدول األعضـــــــاء مقارنة مع ســـــــتة أشـــــــهر من النفقات اإلضـــــــافية. 
مليون دوالر أمريكي  900مــا يقــارب  2017ديســـــــــــــمرب/كــانون األول  31ومن املرتقــب أن يبلغ العجز املتوقع يف 

  بسبب النفقات اإلضافية وأعباء االلتزامات غري املمولة اخلاصة باملوظفني.

 

 

 من لجنة المالية المطلوبةالتوجيهات 
 

  حالة الســــــيولة يف املنظمة، فإن ســــــالمة تدفقها النقدي اســــــتقرار مدعوة إىل أن تأخذ علماً بأنه رغم  اللجنةإن
بتســـديد االشـــرتاكات املقررة يف موعدها، وأن حتّث مجيع الدول األعضـــاء على ســـداد اشـــرتاكاهتا  مرهون اجلاري

 املقررة بالكامل ويف موعدها؛

  مليون دوالر أمريكي 907.1 اخنفـــــــاض عجز املنظمـــــــة منبـــــــ العلمإىل أخـــــــذ كمـــــــا أن اللجنـــــــة مـــــــدعوة 
وسيبلغ العجز  .2017 حزيران/يونيو 30أمريكي يف  مليون دوالر 646.8إىل  2016ديسمرب/كانون األول  31يف 

 مليون دوالر أمريكي.  900ما يقارب  2017ديسمرب/كانون األول  31املتوقع يف 
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 مسودة المشورة
 
 إن اللجنة: 
 

  حثت جميع الدول األعضـــاء على تســـديد االشـــتراكات المقررة بالكامل وفي مواعيدها لضـــمان اســـتمرار
 في الوفاء باالحتياجات النقدية التشغيلية الالزمة لبرنامج العمل؛ المنظمة

  ًاألعبـــاء غير الممولـــة إلى  الـــذي يعود بجزئـــه األكبر عجز الحســـــــــــــاب العـــام بحجم وأخـــذت علمـــا
 .لموظفينبا خاصةالاللتزامات ل
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 والمحتويات مقدمة
 
 7201يونيو/حزيران  30 حىتالتقرير احملّدث عن الوضـــــــــــع املايل للمنظمة حملًة عامة عن النتائج غري املراَجعة  ميقدِّ  -1

 :ويُنظم التقرير على النحو التايل. 2017يونيو/حزيران  30األشهر الثمانية عشر املنتهية يف  وعن
 

  2017 حزيران/يونيو 30 يفشهر الثمانية عشر املنتهية لألالنتائج املالية: 
 

 معروضــــــة، 2017 يونيو/حزيران 30 يف واحلســــــاباتاالحتياطيات أرصــــــدة كشــــــف األصــــــول وااللتزامات و  )1(
 .1اجلدول  – 2016ديسمرب/كانون األول  31حبسب مصدر األموال، ومبا يشمل األرصدة املقابلة يف 

شـــــر لألشـــــهر الثمانية ع واملصـــــروفات والتغريات يف االحتياطيات وأرصـــــدة احلســـــاباتكشـــــف اإليرادات  )2(
لألشــهر حبســب مصــدر األموال ومبا يشــمل األرصــدة املقابلة  معروضــة، 2017 حزيران/يونيو 30يف  املنتهية

 .2اجلدول  – 2015 حزيران/يونيو 30املنتهية يف الثمانية عشر 

  2017 حزيران/يونيو 30يف  املنتهيةلألشهر الثمانية عشر تعليق موجز على النتائج املالية. 
 2017ديسمرب/كانون األول  31 حىت 2017لعام  التدفقات النقدية. 
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 1 الجدول
 

   والحساباتات يكشف األصول وااللتزامات وأرصدة االحتياط
   2017حزيران /يونيو 30في 

 مراجع غير مراجع     (بآالف الدورات األمريكية)
 المجموع الحسابات  
 حساب األمانة العامة  

 يونيو/حزيران 30
2017 

ديسمبر/كانون  31
 2016األّول 

 وذات الصلة  
وبرنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

     األصول

 681,222 571,498 356,074 215,424 النقدية ومكافئات النقدية

 527,792 668,052 668,052 - االستثمارات احملتَـَفظ هبا للتداول
االشرتاكات قيد التحصيل من الدول األعضاء وبرنامج األمم 

 93,145 327,139 8,791 318,348 املتحدة اإلمنائي

 (31,805) (20,633) (8,545) (12,088) ات للتأخري يف سداد االشرتاكاتيناقصاً: االحتياط

 45,330 52,689 508 52,181 احلسابات قيد التحصيل

 443,641 489,287 - 489,287 املتاحة للبيع -االستثمارات 

 1,759,325 2,088,032 1,024,880 1,063,152 مجموع األصول

     االلتزامات

 763,134 758,743 758,673 70 االشرتاكات املسددة مسبقاً 

 263,248 280,255 242,146 38,109 االلتزامات القائمة

 59,021 59,782 - 59,782 احلسابات مستحقة الدفع

 84,561 110,691 - 110,691 اإليرادات املؤجلة

 1,319,199 1,341,946 - 1,341,946 اخلطط املتصلة باملوظفني

 2,489,163 2,551,417 1,000,819 1,550,598 مجموع االلتزامات

     ات وأرصدة الحساباتياالحتياط

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

 25,895 28,236 - 28,236 حساب االحتياطي اخلاص

 33,327 39,163 - 39,163 حساب اإلنفاق الرأمسايل

 19,564 12,118 - 12,118 حساب اإلنفاق األمين

 30,924 24,061 24,061 - الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 42,255 54,602 - 54,602 االستثماراتأرباح غري حمققة/ (خسائر) يف 

 (472) (472) - (472) /خسائراكتوارية(أرباح) 

 (907,076) (646,839) - (646,839) ات (العجز)، �اية الفرتةيأرصدة االحتياط

 (729,838) (463,385) 24,061 (487,446) والحساباتات يمجموع أرصدة االحتياط

 1,759,325 2,088,032 1,024,880 1,063,152 والحساباتات ياالحتياطو مجموع أرصدة االلتزامات 
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 2 الجدول
 

   اإليرادات والمصروفات والتغيرات في االحتياطيات وأرصدة الحسابات  
   2017 يونيو/حزيران 30المنتهية في  لألشهر الثمانية عشر  
  (بآالف الدوالرات األمريكية)  

 المجموع الحسابات      
            
 30 حساب األمانة  العامة      

 يونيو/حزيران

2017 
30 

 2015 حزيران/يونيو
      

وحساب برنامج األمم  وذات الصلة
 المتحدة اإلنمائي

      اإليرادات:
 1,014,517 957,124 - 957,124  اشرتاكات البلدان األعضاء

 1,137,221 1,131,963 1,053,239 78,724 املسامهات الطوعية
 3,888 2,824 2,576 248 ماتما بني املنظ األموال احملصلة مبوجب تدابري يف

 27,946 30,129 - 30,129 األنشطة ذات التمويل املشرتك
 14,401 17,805 1,837 15,968 متنوعات

 8,844 20,740  20,740  طويل األجل –العائد على االستثمار 
 16,554 (47,935) - (47,935) صايف إيرادات النثرية األخرى

 8,613  (اخلسارة)/الربح على فروق صرف العمالت
- 8,613 

(26,539) 
 2,196,832 2,121,263 1,057,652 1,063,611    مجموع اإليرادات

     المصروفات:
 784,415 699,654 - 699,654 الربنامج العادي

 1,051,091 1,055,815 1,055,815 - املشاريع
 1,835,506 1,755,469 1,055,815 699,654    المصروفات مجموع

 361,326 365,794 1,837 363,957 عن المصروفات فائض اإليرادات
 (1,061) - - -  األرباح أو اخلسائر االكتوارية

 (69,135) (53,156) - (53,156)  تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملوظفني
 - - - - عن االلتزامات اخلاصة باملوظفنياعتماد اخلدمة السابقة 

 (1,779) (1,121) - (1,121)  اعتماد االشرتاكات املستحقة واألصول األخرى
 (43,164) (31,015) - (31,015) اإليرادات املؤجلة

 (18,761) (11,974) - (11,974)  صايف احلركة يف حساب اإلنفاق الرأمسايل
 (9,218) 7,284 - 7,284  اإلنفاق األمينصايف احلركة يف استخدام حساب 

 صــــــــــــــــافــــي الــــفــــــائــــض/(الــــنــــقــــص) فــــي اإليــــرادات
 218,208 278,559 1,837 276,721 عن المصروفات

 (912) (1,837) (1,837) -  حتويل الفوائد إىل حسابات اجلهات املاحنة
     صايف التحويالت من/(إىل) االحتياطيات

 - - - - صندوق رأس املال العامل

 (3,948) (1,372) - (1,372) حساب االحتياطي اخلاص
 (كما ســـــــــــبق ومت أرصـــــــــــدة احلســـــــــــابات، يف بداية الفرتة

 (875,366) (922,188) - (922,188) اإلبالغ عنها)

     ، بداية الفرتةاحلساباتأرصدة 
 (875,361) (646,838) - (646,839) أرصدة الحسابات، نهاية الفترة
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 المنتهية لألشهر الثمانية عشرتعليق موجز على النتائج المالية األولية 
 2017 حزيران/يونيو 30في 

 
 وضع السيولة واالشتراكات غير المسددة

 
مليون دوالر  215.4 ،وما يعادهلانقدية بالغ الاملاملتمثل يف  احلســــــــــــــاب العام يفالســــــــــــــيولة يف املنظمة  بلغ إمجايل -2

 ).2016ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  234.3( 2017 يونيو/حزيران 30 أمريكي يف
 

 االستثمارات المحتَـَفظ بها للتداول
 

مليون دوالر  668.1 ما مقداره 2017 حزيران/يونيو 30يف  "احملتفظ هبا للتداول –االســــــــــــــتثمارات "قيمة  بلغت -3
مليون دوالر أمريكي (املكشوف عنها ضمن  514.7البالغة  "الودائع ألجل"إىل جانب بشكل رئيسي لت وقد مثّ  أمريكي

 مليون دوالر أمريكي 1 126.7(مليون دوالر أمريكي  1 182.8جمموعـــــــه )، مـــــــا ومـــــــا يعـــــــادهلـــــــاالنقـــــــديـــــــة املبـــــــالغ 
 حساب األمانة. مشاريععلى رصدة غري املنفقة األ من )2016ديسمرب/كانون األول  31يف 

 
عند فائدة معدل الاســـتمرار  ، فضـــالً عناملخاطرة باالســـتثمارات القليلةاحلذر واملتســـم  املنظمةأّدى أســـلوب قد و  -4

، إىل إبقاء العائدات على حافظة االســـــــــــتثمارات 2017 النصـــــــــــف األّول من عامخالل و  2016عام  طوالتقريبا الصـــــــــــفر 
يف املائة  0.44، واخنفضـــت إىل 2016يف عام  يف املائة 0.63نســـبة  يف املتوســـط إذ بلغت منخفضـــة جداً، احملتَـَفظ هبا للتداول

املــائــة  يف 0.21 ةالبــالغــ ةاملرجعيــ اتإال أن ذلــك جتــاوز العــائــد .2017يونيو/حزيران  30خالل األشـــــــــــــهر الســـــــــــــتــة املنتهيــة يف 
  .على التوايل املائة يف 0.3و
 

 للبيع المتاحة االستثمارات
 

 املنظمةويل خطط وضــــوعة جانباً لتماملســــتثمارات اال قيمة حافظات االســــتثمار املتاحة للبيع، واليت متثل ارتفعت -5
مليون دوالر أمريكي  489.3 إىل 2016ديســــمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  443.6 املتعلقة باملوظفني، من

تضـــافر األداء اإلجيايب ومعدالت الصـــرف املناســـبة للعمالت إىل  اإلمجايل عاالرتفا  هذاويُعزى . 2017 ونيو/حزيراني 30يف 
 األجنبية، وحتديًدا: 

 
 لألشــــــــــــــهر الســــــــــــــتــة املنتهيــة  يف املــائــة تقريبــاً  9.68الطويلــة األجــل نســــــــــــــبــة  للحســـــــــــــــابــاتبلغ األداء اإلمجــايل  •

 ؛يف املائة 11.02حيث وّلدت االستثمارات يف رأس املال عائدات سنوية بنسبة  2017يونيو/حزيران  30يف 

، ارتفعــت قيمــة اليورو 2017يونيو/حزيران  30وحىت تــأثر األداء إجيــابيــا بقوة اليورو مقــابــل الــدوالر األمريكي.  •
 يف املائة مقابل الدوالر األمريكي؛  8.5بنسبة فاقت 

يف حافظة االلتزامات املتعلقة بالتغطية مليون يورو  2.2مليون دوالر أمريكي و 0.9بقيمة متويل إضـــــــايف  تأمنيّمت  •
 .الطبية بعد انتهاء اخلدمة
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 بالموظفينالخاصة الخطط 
 

اخلدمة  نتهاءاعند  اءســـو  باملوظفني ("اخلطط") تقدم مســـتحقات إىل املوظفني خاصـــةتعتمد املنظمة أربع خطط  -6
 :يف ما يليهذه اخلطط ترد و  أو يف حاالت املرض أو اإلصابة املرتبطة بالعمل.

 
 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة •

 ةاخلدم �ايةخطة مدفوعات  •

 لموظفنيل تعويضالالصندوق االحتياطي لنظام  •

 اخلدمة انتهاءصندوق مدفوعات  •
 
املتعلقة  واملســــــائلواالحتياجات  2016ديســــــمرب/كانون األول  31نتائج التقييم االكتواري األخري حىت ُعرضــــــت  -7

التقييم االكتواري " بعنوان  FC 166/5 الوثيقة ضـــــــمنبعد املائة  والســـــــتني الســـــــادســـــــةبالتمويل على جلنة املالية يف دورهتا 
 ."2016 يف سنةباملوظفني  اخلاصةلاللتزامات 

 
مليون دوالر  1 341.9 مبلغـــا قـــدره 2017 حزيران/يونيو 30للخطط يف  وقـــد بلغ جمموع االلتزامـــات العـــائـــدة -8

 مليون دوالر أمريكي 1 319.2بــــالرصــــــــــــــيــــد الــــذي بلغ  مقــــارنــــةً  مليون دوالر أمريكي 22.7أمريكي، بزيــــادة قــــدرهــــا 
  .2016يف ديسمرب/كانون األول 

 
مليون دوالر أمريكي،  852.7باملوظفني  اخلاصــة، بلغت قيمة االلتزامات غري املمولة 2017 حزيران/يونيو 30ويف  -9

اخلدمة  انتهاءمليون دوالر أمريكي، ويشكل منها صندوق مدفوعات  793.7اخلدمة  �ايةتشكل منها التغطية الطبية بعد 
  حبســــــــــــــب اخلطة وحبســــــــــــــب حتليل جممل االلتزامات االكتوارية مفصــــــــــــــالً  3ويعرض اجلدول  مليون دوالر أمريكي. 58.9
 .التمويلحالة 
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  3 الجدول
 

 
 

 الحساب العام والحسابات ذات الصلة رصيد
 

 إىل 2016ديســــــــــــــمرب/كـــانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  907.1من  عجز احلســـــــــــــــــاب العـــام اخنفض -10
شـــــرتاكات املقررة مقارنة بنفقات الســـــنة اإلضـــــافية من اال بســـــبب 2017حزيران /يونيو 30 يف كيمليون دوالر أمري 646.8

 إضافية لستة أشهر فقط. 
 

 مصروفات برنامج التعاون التقني واإليرادات المؤجلة
 

األشــــــــهر الثمانية خالل ، 2017-2016 اعتمادات الفرتة احملســــــــوبة علىبلغت مصــــــــروفات برنامج التعاون التقين  -11
 احملســــــــــــــوبــة مليون دوالر أمريكي يف حني أن املصــــــــــــــروفــات  36.4، مــا قيمتــه 2017 حزيران/يونيو 30املنتهيــة يف  عشــــــــــــــر

متوســــــــط املصــــــــروفات الشــــــــهرية  وتواصــــــــل ارتفاع مليون دوالر أمريكي. 67.0 بلغت 2015-2014الفرتة  اتاعتماد على
مبتوسـط  مقارنةً  2017 حزيران/يونيو 30مليون دوالر أمريكي يف  5.7 ليبلغخالل هذه الفرتة بانتظام لربنامج التعاون التقين 

مليون دوالر أمريكي  5.2و 2015 حزيران/يونيو 30 خالل األشـــــــــــهر الثمانية عشـــــــــــر املنتهية يف مليون دوالر أمريكي 5.0
 ، وصـــــــــــــل إمجايل اإليرادات املؤجلة لربنامج التعاون التقين 2017 حزيران/يونيو 30ويف  .املذكورةحبلول �اية فرتة الســـــــــــــنتني 

ووصـــــلت مليون دوالر أمريكي،  109.2 إىل )2017-2016 الفرتةمن فرتة الســـــنتني الســـــابقة ومن  (أي االعتمادات املتاحة
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تاريخ التقييم 

إجمالي االلتزامات بحسب الخطط وحالة التمويل: االلتزامات المتعلقة بالموظفين
في األربع سنوات ونصف السنة األخيرة

ممول-صندوق املدفوعات التعويضية  ممولة-خطة مدفوعات �اية اخلدمة  ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

غري ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  ممول-صندوق مدفوعات انتهاء اخلدمة  االلتزامات االكتوارية

المبلغ اإلجمالي
غير الممول البالغ 

مليون 852.7
دوالر أمريكي
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 2014 ت اعتمادات الفرتةيف حني وصل ،مليون دوالر أمريكي 96.5إىل عتمادات من اال 2017-2016 الفرتةحصة منها 
  .مليون دوالر أمريكي 12.6إىل  2015-
 

 :ماداتمجيع االعتبالنسبة إىل متوسط املصروفات الشهرية لربنامج التعاون التقين أدناه  4يبّني اجلدول و  -12
 

 4 الجدول
 

متوسط المصروفات 
 الشهرية

 متوسط المصروفات الشهرية لبرنامج التعاون التقني 

 الفترة الزمنية 
2017-2016 2014-2015 2012-2013 2010-2011 2008-2009 2006-2007 

 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  24 اً شهر  18
      

5.7 5.2 4.1 4.0 4.9 2.5 
 

رتات االعتمادات مجيع فإىل مصروفات برنامج التعاون التقين (مبا يف ذلك املستحقات) بالنسبة  5يبّني اجلدول و  -13
  2002ينـــاير/كـــانون الثـــاين  1من  ســــــــــــــنـــة(أي اإليرادات املؤجلـــة) لربنـــامج التعـــاون التقين لكـــل  ةاملتـــاحـــ اتواالعتمـــاد

 2015-2014 الفرتة اتاعتماد مقابل 2017-2016 الفرتة خاللومتثل املصــــــــروفات املتكبدة  .2017 حزيران/يونيو 30إىل 
  . وســــــــــــــتكون هـــذه األرصــــــــــــــــدة متـــاحـــة لإلنفـــاقالعتمـــاداتاألرصــــــــــــــــدة املرّحلـــة املتـــاحـــة ل مناملـــائـــة يف  84.0نســــــــــــــبـــة 

 2017-2016 الفرتةحصة  مقابل 2017-2016 الفرتةيف ومتثل املصروفات املتكبدة  .2017ديسمرب/كانون األول  31حىت 
مليون دوالر أمريكي  96.5يف حني ســـــيكون املبلغ املتبقي بقيمة  ،تلك احلصـــــة مناملائة يف  27.4نســـــبة من االعتمادات 

 .2019ديسمرب/كانون األول  31حىت لإلنفاق  اً متاح
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  5الجدول 
 

 
 

وإّن املوافقة املبكرة على اعتمادات برنامج التعاون التقين ضـــــــــــرورية لضـــــــــــمان التنفيذ املبكر. وقد شـــــــــــهد توقيت  -14
 حيــث متــت املوافقــة  2017-2016عمليــات املوافقــة يف برنــامج التعــاون التقين تطورات مشــــــــــــــّجعــة خالل فرتة الســــــــــــــنتني 

مليون دوالر أمريكي) مع �ــايــة شــــــــــــــهر  106( 2017-2016يف املــائــة من املوارد املتــاحــة من اعتمــادات الفرتة  80على 
. وترمي اجلهود املســتمرّة لتبســيط عمليات املوافقة إىل حتقيق مزيد من املكاســب على مســتوى الكفاءة 2017يونيو/حزيران 

 الل فرتة السنتني املقبلة. عتمادات برنامج التعاون التقين خالوااللتزام املبكر 

06/07 TCP 08/09 TCP 10/11 TCP 12/13 TCP 14/15 TCP 16/17 TCP

االعتمادات غري املنفقة 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 96.5

4مصروفات السنة  35.0 21.7 29.3 29.9 16.9 0.0

3اعتمادات السنة  33.6 32.4 35.2 46.0 50.1 0.0

2اعتمادات السنة  18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 22.5

1اعتمادات السنة  8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.9

اعتمادات فرتة السنتني 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9
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المصروفات السنوية لبرنامج التعاون التقني العتمادات كل فترة سنتين

:  مالحظات

قرار المؤتمر بشأن الميزانية للفترة المالية ذات الصلة: مصدر اعتمادات فترة السنتين
2017حزيران /يونيو30والكشوف المالية غير المراجعة للفترة الممتدة حتى ؛ 16/12إلى 01/00من الكشوف المالية المراجعة للفترات : مصدر المصروفات
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 أسعار الصرف الفرق فيالناتجة عن  المكاسب

 
يف صـــــــرف ة صـــــــافي أرباًحا، ســـــــجلت املنظمة 2017 حزيران/يونيو 30نتهية يف امل األشـــــــهر الثمانية عشـــــــرخالل  -15

 الفرق يف ســــــــــــــعرإىل  امليون دوالر أمريكي منه 7.2مبلغ يعود  مليون دوالر أمريكي 8.6 اقيمتهبلغت الدوالر األمريكي 
مليون دوالر أمريكي من األرباح الصـــــافية نتيجة أســـــعار  1.4ومبلغ  )(غري النقدية 1األمريكيالصـــــرف بني اليورو والدوالر 

  .الصرف مدعومة باألموال النقدية الفعلية واليت حققتها املنظمة وجرى حتويلها إىل حساب االحتياطي اخلاص
 

 ساهمات الطوعيةالم
 

تشمل "حسابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي" أنشطة ممولة من مسامهات طوعية من خالل مشاريع،  -16
 .مبا يف ذلك تلك املمولة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 
مليون دوالر  758.7بلغت املســــــــــامهات احملصــــــــــلة مقدماً حلســــــــــابات األمانة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وقد  -17

وميثل  .2016ديســــــــــمرب/كانون األول  31يف مليون دوالر أمريكي  732.9مقارنة مببلغ  2017يونيو/حزيران  30يف أمريكي 
 .نفق بعد على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذيهذان املبلغان رصيد املسامهات الطوعية احملصلة من اجلهات املاحنة 

 
 األشــهر الثمانية عشــرمن اجلهات املاحنة خالل  2حتليالً لالشــرتاكات يف حســاب األمانة الواردة 6يوفّر اجلدول و  -81

ويتضمن هذا اجلدول تفاصيل عن أكرب املسامهني اخلمسة والعشرين خالل هذه الفرتة  .2017 يونيو/حزيران 30 املنتهية يف
 .2015حزيران /يونيو 30حىت  الفرتة املقابلةإضافًة إىل مقارنات مع 

 
 بقدر متناســــب  ، فإن اإليرادات من املســــامهات الطوعية ُحتتســــباملنظمةاليت تعتمدها  احملاســــبة لســــياســــة وطبقاً  -19
 مستوى أنشطة املشاريع املنجزة حسبما يقاس من حيث املصروفات.مع 

 
 ملنتهية ا لألشــــــــهر الثمانية عشــــــــراإليرادات احملققة يف حســــــــاب األمانة ومشــــــــاريع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و  -20
مليون دوالر أمريكي  1 051.1مبجموع قــدره  مقــارنــةً مليون دوالر أمريكي  1 055.8بلغــت  ،2017 يونيو/حزيران 30يف 

   .2015 حزيران/يونيو 30 املنتهية يف لألشهر الثمانية عشر

                                                 
 شرتاكات املقررة وأيضا عند حتويل الرصيد غري املسدد من االشرتاكات املقررة يف �اية الفرتة. الفروق يف سعر الصرف عند تلقي اال أتنش  1
ب حني تتم املوافقة على حســـــابات األمانة املنظمةغراض تشـــــغيلية، حتافظ أل  2  أيضـــــاَ على تتبع شـــــامل للموافقة على املســـــامهات الطوعية، واليت ُحتَتســـــَ

.  غالب األحيانيف جزءاً من هذه األموال وليس مجيعها املنظمة تلّقتناشــطة من الناحية التشــغيلية. ويف ذلك الوقت،  وأصــبحتمن الشــركاء يف املوارد 
ر الفروقات بني األرقام الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة "والنموذج التدرجي ملتعلقة "باالشــرتاكات املوافق واألرقام ا باالشــرتاكات الواردة"ي لتلقي األموال يفســّ

 عليها" املنشورة يف وثائق أخرى.
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  المساهمات الطوعية الواردة تحليل - 6 الجدول
 

 المنتهية في األشهر الثمانية عشر 
 2017 حزيران/يونيو 30

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

 المنتهية في األشهر الثمانية عشر  
 2015 حزيران/يونيو 30

بآالف الدوالرات 
 األمريكية

            
       

 185,561 االحتاد األورويب  (1)   207,150 االحتاد األورويب (1)
 103,938 الواليات املتحدة (2)   159,713 الواليات املتحدة (2)
 98,067 اململكة املتحدة (3)   87,299 اململكة املتحدة  (3)
 76,704 مرفق البيئة العاملية (4)   77,487 العامليةمرفق البيئة  (4)

(5) 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

 (5)   62,059 اإلنسانية 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

 55,389 الشؤون اإلنسانية 

(6) 
حساب األمانة املشرتك بني املاحنني 

 (6)   59,348  دارة مشروع األمم املتحدة اإلمنائيإل
 اليابان

32,620 

 29,413 أملانيا (7)   34,514  اليابان (7)
 26,918 النرويج  (8)   31,444 أملانيا (8)
 26,365 اململكة العربية السعودية (9)    30,462 النرويج (9)
 25,464 كندا (10)   23,179 هولندا (10)

 (11)   19,888 سويسرا (11)
حساب األمانة املشرتك بني املاحنني 

دارة مشروع األمم املتحدة إل
 اإلمنائي

31,031 

 22,205 بلجيكا (12)   17,721 السويد (12)
 19,697 الربازيل (13)   17,472 إيطاليا (13)
 19,547 البنك الدويل  (14)   17,177 مجيع األقاليم (14)

 (15)   15,362 كندا (15)
املشرتك للشؤون الصندوق 

 18,946 اإلنسانية يف السودان

 18,258 السويد (16)   14,330 بلجيكا (16)

(17) 
 اخلاص بتغري صندوق أقل البلدان منوا

 (17)   13,912 املناخ
 سويسرا

17,868 

 16,664 إيطاليا (18)   12,670 اليونيسف (18)
 11,176 هولندا (19)   12,582 الربازيل (19)
 10,705 أفغانستان (20)   11,514 البنك الدويل (20)

 (21)   10,667 املكسيك (21)
 املكسيك

10,376 

 8,782 كولومبيا (22)   10,201  تشاد (22)

(23) 
برنامج مؤسسة بيل وميلندا غايتس 

 (23)   9,029 للتنمية العاملية
 الدامنرك

8,353 

 8,548 أفغانستان (24)
 8,000 أفريقيا الوسطى مجهوريّة (24)   

)25(  
الصندوق املشرتك للشؤون اإلنسانية يف 

 السودان
 

7,711  )25(  
 اليونيسف

7,345 

 889,391 جهة مانحة 25أكبر     971,439 جهة مانحة 25أكبر  
 80,091 :ماحنون متعددون    111,657 :ماحنون متعددون 
 159,909 اآلخروناملاحنون      177,322 املاحنون اآلخرون  
 1,129,391 المجموع    1,260,418 المجموع 
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 )(البرنامج العادي 2017توقعات التدفق النقدي لعام 
 

ة للمنظمة يف األجل القصــــــــــري عند �ايالفعلي الربنامج العادي املوحد يف ســــــــــيولة حالة ال أدناه 7يعرض اجلدول  -21
 والتوقعات  2017يونيو/حزيران  30حىت  2017يناير/كانون الثاين  1من ) يعادهلااملبالغ النقدية وما يشــــــــــــمل مبا الشــــــــــــهر (

 . مباليني الدوالرات األمريكية هي ومجيع األرقام .2016مع أرقام مقارنة لسنة  2017 األول/كانون ديسمرب 31حىت 
 

، 2017 حزيران/يونيو 30 اليت ســـددهتا الدول األعضـــاء للمنظمة يف 2017كانت نســـبة االشـــرتاكات املقررة لعام و  -22
املزيد  ويرد .جلت يف العام املاضــــييف املائة اليت ســــُ  52.97 من نســــبة أدىنيف املائة، وهو معدل حتصــــيل  46.64قد بلغت 

 يف الوثيقـــة 2017 حزيران/يونيو 30واملتـــأخرات احلـــاليـــة يف املقررة اجلـــاريـــة  االشــــــــــــــرتاكـــاتمن التفـــاصــــــــــــــيـــل عن حـــالـــة 
FC 169/INF/2. 

 
، 2016حزيران /يونيو 30يف  النقدية يف الربنامج العادياألموال واستنادا إىل أمناط الدفع املاضية لألعضاء ومستوى  -23

وتعكس التوقعات احلالية  .2017املنظمة كافية لتغطية االحتياجات التشــغيلية حىت �اية عام  يف ســيولةالمن املتوقع أن تكون 
وبالتايل،  .ألكرب املســــامهني وهي قد تتغري بعد تلقي تأكيد من األعضــــاء بشــــأن تواريخ الدفع املتوقعة 2016أمناط الدفع لعام 

 .2017بالتوقيت الفعلي لتحصيل أكرب االشرتاكات يف عام  أدناه ستكون رهناً  7فإن دقة التوقعات يف اجلدول 
 

 7الجدول 
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