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 موجز
 

   2018 كانون األول/ديسمرب 31د هذه الوثيقة جلنة املالية بآخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف تزو. 

  الرصعيد النقدي للربناما العادي بلغ، 2018 كانون األول/ديسعمرب 31 يف - وضعع السعيولة يف الربناما العاديو 
 والر أمريكياليني دم 162.5دوالر أمريكي )مليون  226.0 ،واإليععععداعععععات القصعععععععععععععع ة األجععععل ،ومععععا يعععععادلععععه

 .(2017 ديسمرب/كانون األول 31يف 

  مبلغاً  2018 كانون األول/ديسععمرب 31إمجايل االلتزامات للخطط األربع يف  بلغ - االلتزامات املتعلقة باملوظفنيو
شعععكل التغطية الطبية تدوالر أمريكي غ  ممو ل )اليني م 875.9 دوالر أمريكي، منه مبلغماليني  1 364.5قيمته 

لة، يف حني أن صععععععععععععععندو  مد وعات أمريكي من االلتزامات غ  املمو  دوالر اليني م 820.3بعد انتهاء اخلدمة 
وال يزال نقص متويل التزامات (. دوالر أمريكياليني م 55.6 انتهاء اخلدمة يشعععععععكل املبلغ املتبقي غ  املمو ل أي

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

  دوالر أمريكي ماليني 488.6 بلغععق قيمععة االسععععععععععععععتثمععارات الطويلععة األجععل - االسععععععععععععععتثمععارات املتععاحععة للبيعو  
ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 534.3)مقارنة بعععععععععععععمبلغ  2018 ولاأل ديسمرب/كانون 31يف 

األداء السععععععععععععععل  منها  ،إىل عوامل عدةدوالر أمريكي  ماليني 45.7الذي قيمته هذا االخنفاض عزى يو . (2017
 .صرف العملةالسلبية لعدالت امللألسوا  و 

  دوالر اليني م 899.3 اخنفض العجز يف احلسععاب العام من - حسععاباتالعجز يف احلسععاب العام وما يتصععل به من و
 .2018كانون األول /ديسمرب 31 أمريكي يف دوالرماليني  851.8 إىل 2017ديسمرب/كانون األول  31أمريكي يف 
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 من جلنة املالية املطلوبةالتوجيهات 
 

  ولة يف ة السععععياتسععععام حالرغم  تتوقف،سععععالمة تد قها النقدي اجلاري بأن  علماً إىل األخذ إن اللجنة مدعوة
سداد  حث  مجيع الدول األعضاء علىإىل تسديد االشرتاكات املقررة يف موعدها، و على  باالستقرار، املنظمة

 .اشرتاكاهتا املقررة بالكامل ويف موعدها

 
 مسودة المشورة

 
 اللجنة: إن   

 
 أنه اساااااا ناداأ إل  أتدي مساااااا ويا  النمد اي البرنامم العادد وأنمات السااااااداد الم و عة شااااااار  إل  أ

للدول األعضاااء، من الم و ع أن تنون الساايولة اي المنظمة ةااية ل  اية اات ياجا  ال شاا يلية ت   
 ؛2019ديسمبر/ةانون األول  31

 د الجارد للمنظمة ت و ف عل  تسااااديبأن سااااامة ال دان النمدد  إ راراأ منها ،الدول األعضاااااء وتث ت
 عل  داع اش راةاتها الممررة بالنامل واي موعدها؛ ااش راةا  الممررة اي موعدها،

  دوار  مايين 851.8إل  أن المساااااااا ول العاف للعجز اي الاسااااااااا  العاف  د انخ   إل   وأشااااااااار
 نهاية عافدوار أمريني اي  مايين 899.3مبلغ ممارنةأ ب 2018ديساااامبر/ةانون األول  31أمريني اي 

وإل  أن العجز يعزل اي المماااااف األول إل  ال ناااااليف وير الممولااااة لال زامااااا  الم علمااااة  2017
 بالموظ ين؛

 ألة المسااااساااا نظر اي هذ   هاإل  أنوأشااااار   ،ااساااا ثمارأداء المعلوما  الممدمة بشااااأن وأخذ  علماأ ب
 .2018مرير عن ااس ثمارا  لعاف ال األعمال الم علن بمن جدول  تات إطار البندبمزيد من ال  صيل 
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 والما ويا  ممدمةال
 
 املنتهيعععة السععععععععععععععنعععة يفالتقرير احملعععد ن عن الوضععععععععععععععع املعععايل للمنظمعععة حملعععًة ععععامعععة عن النتعععائا غ  املراج ععععة  ميقعععد   -1
 :ويُنظم التقرير على النحو التايل. 2018ديسمرب/كانون األول  31 يف
 

  2018ديسمرب/كانون األول  31 يف املنتهيةلسنة لالنتائا املالية: 
 

، 2018ديسععععععمرب/كانون األول  31 يف واحلسععععععاباتاالحتياطيات أرصععععععدة كشععععععف األصععععععول وااللتزامات و  (1)
 .1اجلدول  - 2017ديسمرب/كانون األول  31يف  املقابلةحبسب مصدر األموال، ومبا يشمل األرصدة 

  للسععععععععععععععنة املنتهيةكشععععععععععععععف اإليرادات واملصععععععععععععععرو ات والتغ ات يف االحتياطيات وأرصععععععععععععععدة احلسععععععععععععععابات و  (2)
 يف ةاملنتهيلسنة ل، حبسب مصدر األموال ومبا يشمل األرصدة املقابلة 2018ديسمرب/كانون األول  31 يف

 .2اجلدول  - فرتة السنتني السابقة(ل ةعادل)الفرتة امل 2016ديسمرب/كانون األول  31
  2018ديسمرب/كانون األول  31 يف املنتهيةلسنة تعليق موجز على النتائا املالية لو. 

  2019ديسمرب/كانون األول  31حىت  2019لعام والتد ق املايل. 
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 1 اجلدول
 

   ةشف األصول واال زاما  وأرصدة اات ياطيا  والاسابا 

   2018ديسمبر/ةانون األول  31اي 

 مراجع وير مراجع     )األمرينية بآاف الدورا (

  
 المجموع الاسابا 

  

 
 العامة

ديسمبر/ةانون  31 تسا  األمانة وذا  الصلة
  2018األو ل 

ديسمبر/ةانون  31
 2017األو ل 

   

وبرنامم األمم 
الم ادة 
 اإلنمائي

     األصول

 680,203 952,102 726,053 226,049 النقدية ومعادالت النقدية

 509,278 454,353 454,353 - االستثمارات احملتع ف ظ هبا للتداول

االشعععععععععععععرتاكات قيد التحصعععععععععععععيل من الدول األعضعععععععععععععاء 
 227,618 212,883 76,152 136,731 وبرناما األمم املتحدة اإلمنائي

 (31,329) (31,636) (8,670) (22,966) ناقصاً: االحتياطيات للتأخ  يف سداد االشرتاكات

 42,984 41,703 6,551 35,152 قيد التحصيلاحلسابات 

 534,344 488,597  488,597 املتاحة للبيع -االستثمارات 

 1,963,098 2,118,002 1,254,439 863,563 مجموع األصول

     اال زاما 

 797,791 941,108 926,989 14,119 االشرتاكات املسددة مسبقاً 

 373,986 343,270 301,078 42,192 االلتزامات القائمة

 55,592 59,300 - 59,300 احلسابات مستحقة الد ع

 74,344 86,974 - 86,974 اإليرادات املؤجلة

 1,527,423 1,364,437 - 1,364,437 اخلطط املتصلة باملوظفني

 2,829,136 2,795,089 1,228,067 1,567,022 مجموع اال زاما 

     اات ياطيا  وأرصدة الاسابا 

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

 30,434 31,139 - 31,139 حساب االحتياطي اخلاص

 39,307 45,140 - 45,140 حساب اإلنفا  الرأمسايل

 18,263 18,398 - 18,398 حساب اإلنفا  األمين

 - - - - الصندو  اخلاص ألنشطة التمويل اإلمنائي

الصعععععععععععععندو  اخلاص حلاالت الطوارة وأنشعععععععععععععطة إعادة 
 34,993 26,372 26,372 - التأهيل 

 52,234 (8,844) - (8,844) أرباح غ  حمققة/ )خسائر( يف االستثمارات

 (167,712) 36,801 - 36,801 )أرباح( اكتوارية/خسائر

 (899,303) (851,837) - (851,837) أرصدة احلسابات )العجز(، هناية الفرتة 

 (866,039) (677,087) 26,372 (703,459) مجموع أرصدة اات ياطيا  والاسابا 

مااااااااااجاااااااااامااااااااااوع أرصااااااااااااااااااااادة االاااااااااا اااااااااازامااااااااااا  
 1,963,097 2,118,002 1,254,439 863,563 والاسابا  واات ياطيا 
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 2 اجلدول
 

 الاسابا أرصدة و اإليرادا  والمصرواا  وال  يرا  اي اات ياطيا  
  

 2018ديسمبر/ةانون األول  31ل  رة السنة المن هية اي 
  

 مراجع وير مراجع بآاف الدوارا  األمرينية()

  

 المجموع الاسابا 
      

ديسمبر/ةانون  31 تسا  األمانة العامة
  2018األو ل 

ديسمبر/ةانون  31
 2017األو ل 

 وذا  الصلة      
وتسا  برنامم األمم الم ادة 

 اإلنمائي
      اإليرادا :

 483,174 495,581 - 495,581 اشرتاكات البلدان األعضاء

 757,664 902,955 824,180 78,775 املسامهات الطوعية

 2,126 693 638 55 األموال احملصلة مبوجب تداب  يف ما بني املنظمات

 19,918 18,943 - 18,943 األنشطة ذات التمويل املشرتك

 13,774 31,283 14,302 16,981 متنوعات

 (9,514) 15,434  15,434 طويل األجل –العائد على االستثمار 

 9,238 11,849 - 11,849 صايف اإليرادات النثرية األخرى

 3,071 (6,727) - (6,727) )اخلسارة(/الربح على  رو  صرف العمالت

 1,279,450 1,470,010 839,118 630,891  مجموع اإليرادا 

     املصرو ات:

 514,843 527,871 - 527,871 الربناما العادي

 692,272 824,817 824,817 - املشاريع

 1,207,115 1,352,688 824,817 527,871 مجموع المصرواا 

 72,335 117,322 14,301 103,020 اائ  اإليرادا  عن المصرواا 

 - 2,068 - 2,068 األرباح أو اخلسائر االكتوارية

 (35,633) (37,272) - (37,272) تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملوظفني

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

 (16,916) - - (1,048) اعتماد االشرتاكات املستحقة واألصول األخرى

 (2,234) - - (12,630) اإليرادات املؤجلة

 (6,139) (5,833) - (5,833) يف حساب اإلنفا  الرأمسايلصايف احلركة 

 (2,592) - - (135) صايف احلركة يف استخدام حساب اإلنفا  األمين 

صااي ال ائ /)النمص( اي اإليرادا  
 المصرواا  عن

48,170 14,301 62,474 11,568 

 (1,372) (14,302) (14,302) - حتويل الفوائد إىل حسابات اجلهات املاحنة

     صايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات

 صندو  رأس املال العامل
 حساب االحتياطي اخلاص

- - - (1,407) 

(705) - (705) 969 

 أرصدة احلسابات، يف بداية الفرتة
 (922,188) (899,303) - (899,303) )كما سبق ومت اإلبالغ عنها(

 (912,431) (851,836) - (851,837) أرصدة الاسابا ، نهاية ال  رة
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 المن هيةة نلستعلين موجز عل  الن ائم المالية ل
 2018ديسمبر/ةانون األول  31اي 

 
 بعد دةوضع السيولة وااش راةا  وير المسد  

 
دوالر أمريكي يون مل 226.0 ،عادالت النقديةومنقدية الاملتمثل يف  احلساب العام يفالسيولة يف املنظمة  بلغ إمجايل -2
 . 2017ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 162.5وهذا مقارنة مببلغ  .2018ديسمرب/كانون األول  31 يف
 

 ااس ثمارا  الما َاَ ظ بها لل داول
 
 ماليني 723.6 قدره مبلغاً  2018ديسعععععمرب/كانون األول  31يف  "احملتفظ هبا للتداول –االسعععععتثمارات "قيمة  بلغق -3

ومعادالت نقدية الدوالر أمريكي )املكشععععععوف عنها ضععععععمن  ماليني 3.604البالغة  "الودائع ألجل"إىل جانب  دوالر أمريكي
ديسعععععععععععععمرب/كععانون األول  31دوالر أمريكي يف اليني م 1 3.520)دوالر أمريكي  ماليني 11 9.327 جمموعععها مبعع(، النقععديععة
 حساب األمانة. مشاريععلى  بشكل رئيسي رصدة غ  املنفقةاأل من (2017

 
تزايد ملا املنخفض ولكنمعدل الفائدة و  املخاطرة باالسععععععععععتثمارات القليلةاحلذر واملتسععععععععععم  املنظمةوأد ى أسععععععععععلوب  -4

البالغ  أن ذلك جتاوز العائد املرجعي غ  .2018 يف عاميف املائة  1.98عائدات بقيمة إىل تدرجيياً يف الواليات املتحدة 
  .أساس ةنقطسق عشرة بيف املائة  1.82

 
 للبيع الم اتة ااس ثمارا 

 
تمويل خطط وضعععععععوعة جانباً لاملسعععععععتثمارات اال املتاحة للبيع، واليت متثل اتقيمة حا ظات االسعععععععتثمار خنفضعععععععق ا -5

 ماليني 6.4882 إىل 2017ديسععععععععععععععمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف اليني م 3.534 املتعلقة باملوظفني، من املنظمة
 املعدالتالسعععل  للسعععو  و داء األإىل  اإلمجايلخنفاض اال هذاويُعزى . 2018ديسعععمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف 

  :ما يلي وال سيما ،صرف العمالت األجنبيةسعر ل سلبيةال
 

  يف يف املائة  8.31سععععععععععععععلبية قدرها نسععععععععععععععبة بالدوالر األمريكي  الطويلة األجل للحسععععععععععععععاباتاألداء اإلمجايل بلغ
ا إىل ، 2018 عام ، وهو ما ميثل ضععععععًفا طفيًفا يف يف املائة 8.09قدرها  سعععععلبية نسعععععبةالبالغ العائد املرجعي قياسعععععً

 ؛نقطة أساس 22قدره  األداء

                                                 
 شعععععععععععععععععار إليععه الوثيقععةمليون دوالر أمريكي امل 1 0.373عن مبلغ  FC 175/2 وثيقععةيف الشعععععععععععععععععار إليععه دوالر أمريكي املاليني م 1 9.327خيتلف مبلغ   1

FC 175/3 شععععركة و ( 2)( إيرادات الفوائد املسععععتحقة املبلغ عنها يف احلسععععابات قيد التحصععععيل، 1): لكل من بسععععبب االختال ات يف تصععععنيفات احملاسععععبة
 .النقدية ومعادالت النقديةعنها ضمن املبلغ  نورثرن ترسق

 FC 175/3شععععععععار إليه الوثيقة مليون دوالر أمريكي امل 0.491عن مبلغ  FC 175/2 وثيقةيف الشععععععععار إليه دوالر أمريكي املاليني م 6.848خيتلف مبلغ   2
 .صيليرادات الفوائد املستحقة املبلغ عنها يف احلسابات قيد التحإل تصنيفات احملاسبةمعاي  التقييم احملاس  و بسبب االختال ات يف 
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  يف املائة  50ا إىل أن أكثر من نظرً  الدوالر األمريكي مقابلقيمة اليورو باخنفاض  سعععععععععععععل بشعععععععععععععكل أثر األداء تو
يف املائة مقابل  8 نسعععععععععععععبة  قدقد  اليوروكان ،  2018ديسعععععععععععععمرب/كانون األول  31 في احلا ظة هي باليورو.  من

 .األمريكي الدوالر
 

 الخاط ذا  الصلة بالموظ ين
 
هاء تناد ناء عسععععععععععو  م مسععععععععععتحقات إىل املوظفنياملنظمة أربع خطط ذات صععععععععععلة باملوظفني )"اخلطط"( تقد   لدى -6

 :هي كاآليتوهذه اخلطط  االت املرض أو اإلصابة املرتبطة بالعمل.نتيجة حلاخلدمة أو 
 

 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

  ةاخلدم هنايةخطة مد وعات 

 الصندو  االحتياطي لنظام تعويض املوظفني 

  اخلدمةانتهاء صندو  مد وعات 
 
املتعلقة  واملسعععععععععععععائلواالحتياجات  2018ديسعععععععععععععمرب/كانون األول  31تقييم اكتواري حىت أحدن نتائا تعرض و  -7

التقييم االكتواري  ،املعنونة  FC 175/4الوثيقة يفبعد  املائة  السععععععععععععععبعنياخلامسععععععععععععععة و بالتمويل على جلنة املالية يف دورهتا 
 .2018لاللتزامات املتعلقة باملوظفني يف سنة 

 
دوالر  ماليني 1 364.5 قععدره مبلغععاً  2018ديسععععععععععععععمرب/كععانون األول  30خلطط يف اوقععد بلغ جمموع التزامععات  -8

 دوالر أمريكي ماليني 1 527.4بالرصععععيد الذي بلغ  مقارنةً  دوالر أمريكي ماليني 162.9قدره ا اخنفاضععععً ما ميثل أمريكي، 
  .2017ديسمرب/كانون األول  31 يف
 
اليني م 875.9باملوظفني  اخلاصعععععععععععععةلة االلتزامات غ  املمو  ، بلغق قيمة 2018ديسعععععععععععععمرب/كانون األول  31ويف  -9

دوالر أمريكي، ويشععععععععععكل منها صععععععععععندو   ماليني 820.3اخلدمة  انتهاءدوالر أمريكي، تشععععععععععكل منها التغطية الطبية بعد 
حتليل جممل االلتزامات االكتوارية حبسعععععب اخلطة  3ويعرض اجلدول  دوالر أمريكي. ماليني 55.6 اخلدمة انتهاءمد وعات 

 .حالة التمويل وحبسب
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 3 اجلدول
 

 
 

 الاسا  العاف والاسابا  ذا  الصلة رصيد
 

 2017ديسععععععععععععععمرب/كعععععانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 899.3من  عجز احلسععععععععععععععععععاب الععععععامتراجع  -10
 .2018ديسمرب/كانون األول  31 يف كيدوالر أمرياليني م 851.8إىل 

 
 مصرواا  برنامم ال عاون ال مني واإليرادا  المؤجلة

 
دوالر أمريكي يف  ماليني 4.7 اإلبالغخالل  رتة لربناما التعاون التقين  ةالشعععععععععععععهرياملصعععععععععععععرو ات متوسعععععععععععععط بلغ  -11
 ،2016ديسمرب/كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  5.3قدره  متوسطقياساً إىل  2018ديسمرب/كانون األول  31

ماليني دوالر أمريكي حبلول هناية  رتة السعععععععععنتني تلك.  5.8إىل مبلغ قدره و وهو العام األول من  رتة السعععععععععنتني السعععععععععابقة، 
 برناما التعاون التقين املخصععععععععععومة منبلغق مصععععععععععرو ات ، 2018 ديسععععععععععمرب/كانون األول 31وخالل السععععععععععنة املنتهية يف 

 يف حني أن املصععععععععععععععرو ععات املخصععععععععععععععومععة من اعتمععاد الفرتة ،دوالر أمريكي ماليني 10.3مععا قيمتععه  2018 عععاماعتمععادات 
  دوالر أمريكي.اليني م 45.7 بلغق 2016-2017
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ل مويلإجمالي اال زاما  باسب الخاط وتالة ا: اال زاما  الم علمة بالموظ ين
اي السنوا  الخمس األخيرة

ممول-صندو  املد وعات التعويضية  ممولة-خطة مد وعات هناية اخلدمة  ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء  اخلدمة 

غ  ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  غ  ممول-صندو  مد وعات انتهاء اخلدمة  االلتزامات االكتوارية

المبلااااغ اإلجمااااالي
ويااااااااااار المماااااااااااول

875.9البااااااااااااالغ 
دوار ملياااااااااااااااااااااون

أمريني
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  غإمجايل اإليرادات املؤجلة لربناما التعاون التقين )أي االعتمادات  بلغ، 2018ديسععععععمرب/كانون األول  31ويف  -12
 تعلق مبلغومن أصععععل هذا املبلغ،  دوالر أمريكي.اليني م 85.9 (2018عام  من  رتة السععععنتني السععععابقة ومن املتاحةاملنفقة 
. 2017-2016ماليني دوالر أمريكي باعتمادات الفرتة  28.7مبلغ و  2018 عاموالر أمريكي باعتمادات يون دمل 57.2

قد دوالر أمريكي اليني م 85.9البالغ إمجايل اإليرادات املؤجلة لربناما التعاون التقين أن  يف حني هوجتدر اإلشععععععععععععععارة إىل أن
ديسعععععععععععععمرب/كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  81.9مقارنة بنفس  رتة اإلبالغ لفرتة السعععععععععععععنتني السعععععععععععععابقة )رتفع ا

بععالكععامععل  2019-2018والفرتة  2017-2016تقين للفرتة تنفيععذ اعتمععادات برنععاما التعععاون المن املتوقع  ،  ععهنععه(2016
  حسبما صاد  عليه مؤمتر املنظمة.

 
 :ماداتمجيع االعتبالنسبة إىل متوسط املصرو ات الشهرية لربناما التعاون التقين أدناه  4يبني  اجلدول و  -13
 

 4 اجلدول
 

 م وسط المصرواا  الشهرية

 م وسط المصرواا  الشهرية لبرنامم ال عاون ال مني
 ال  رة الزمنية

2018 2016-2017 2014-2015 2012-2013 2010-2011 2008-2009 2006-2007 

 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  24 شهراً  12
              

4.7 5.8 5.2 4.1 4.0 4.9 2.5 
              

 
 مجيع  رتات االعتمادات واالعتماد املتاح )أيإىل مصععععععععععععرو ات برناما التعاون التقين بالنسععععععععععععبة  5يبني  اجلدول و  -14

  2006يععععععنعععععععايععععععر/كعععععععانععععععون الععععععثعععععععا   1اإليععععععرادات املععععععؤجععععععلعععععععة( لععععععربنعععععععامععععععا الععععععتععععععععععععععاون الععععععتععععععقععععععين لععععععكعععععععل ععععععععام مععععععن 
ديسععععععمرب/كانون األول  31 ملنتهية يفالسععععععنة ا خاللاملصععععععرو ات املتكبدة  قمثلو  .2018ديسععععععمرب/كانون األول  31إىل 

إن الرصععععععيد و . العتماداتد املرح ل املتاح ليالرصعععععع مناملائة يف  61.4نسععععععبة  2017-2016 الفرتة اتاعتماد مقابل 2018
املصعععرو ات املتكبدة  قومثل .2019ديسعععمرب/كانون األول  31حىت متاح لإلنفا  ماليني دوالر أمريكي  28.6املتمثل يف 

يف حني أن املبلغ احلصعععععععة، تلك يف املائة من  15.3نسعععععععبة قدرها  2018عام  اعتماداتحصعععععععة مقابل  2018 عام خالل
 .2021ديسمرب/كانون األول  31لإلنفا  حىت دوالر أمريكي متاح مليون  57.2 املتبقي البالغ
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 5اجلدول 
 

 
 

 الناتجة عن اروق أسعار الصرف الخسائر
 

صعععععرف سععععععر يف  ةصعععععا ي خسعععععارةلق املنظمة ، سعععععج  2018 األولديسعععععمرب/كانون  31نتهية يف املة نالسعععععخالل و  -15
 : امنه دوالر أمريكي ماليني 6.7 اقيمته ي بلغقاألمريكالدوالر 

 
  ؛()غ  نقدية 3 وار  الصعععععرف بني اليورو والدوالرجراء  ةصعععععا يال من اخلسعععععائردوالر أمريكي  ماليني 4.7مبلغ 

 يعوضه

  علًيا مةاملنظ حققتهاالصعععععععا ية لصعععععععرف العمالت األجنبية اليت  ملكاسعععععععبمن ا ر أمريكيماليني دوال 0.7مبلغ  
 .حساب االحتياطي اخلاصلق إىل واليت حو  

  
                                                 

  يف هناية الفرتة. شرتاكاتلال ستحقحتويل الرصيد امل لدىوكذلك  شرتاكاتتلقي اال عند أسعار الصرفر   وا تنشأ  3

06/07 TCP 08/09 TCP 10/11 TCP 12/13 TCP 14/15 TCP 16/17 TCP 18 TCP

االعتمادات غير المنفقة 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 28.7 57.2

مصروفات السنة الرابعة 35.0 21.7 29.3 29.9 29.3 0.0 0.0

مصروفات السنة الثالثة 33.6 32.4 35.2 46.0 50.1 45.7 0.0

مصروفات السنة الثانية 18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 44.7 0.0

مصروفات السنة األولى 8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.9 10.3

اعتمادات فترة ا لسنتين 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9 67.5
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نالمصرواا  السنوية لبرنامم ال عاون ال مني اع مادا  ةل ا رة سن ي

:  ماتظا 
 رار المؤتمر بشأن الميزانية لل  رة المالية ذا  الصلة: مصدر اع مادا  ا رة السن ين

2018سنة ؛ والنشوف المالية وير المراجعة بالنسبة إل  2017-2016إل  2007-2006النشوف المالية المراجعة لل  را  من : مصدر المصرواا 
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 المساهما  الاوعية
 

طوعية من خالل ال سعععععععععامهاتاملتشعععععععععمل "حسعععععععععابات األمانة وبرناما األمم املتحدة اإلمنائي" أنشعععععععععطة ممولة من  -16
 .برناما األمم املتحدة اإلمنائيمشاريع، مبا يف ذلك تلك املمولة من 

 
دوالر أمريكي  ماليني 927.0بلغق املسامهات احملصلة مقدماً حلسابات األمانة وبرناما األمم املتحدة اإلمنائي و  -17
وميثل  .2017ديسععمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 752.5قياسععاً إىل  2018 ديسععمرب/كانون األول 31يف 

 .نفق بعد على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذيهذان املبلغان رصيد املسامهات الطوعية احملصلة من اجلهات املاحنة 
 

 املنتهيةة نالسعععععععععععععع من اجلهات املاحنة خالل 4يف حسععععععععععععععاب األمانة الواردةمسععععععععععععععامهات حتلياًل لل 6اجلدول قدم يو  -18
تفاصعععععععيل عن أكرب املسعععععععامهني اخلمسعععععععة والعشعععععععرين خالل  ويتضعععععععمن هذا اجلدول .2018 ديسعععععععمرب/كانون األول 31 يف

 .2016 ديسمرب/كانون األول 31 حىتجنباً إىل جنب مع تصنيف مقارن بالنسبة إىل نفس الفرتة الفرتة  هذه
 

بقدر متناسععععب مع مسععععتوى أنشععععطة املشععععاريع من املسععععامهات الطوعية الواردة  اإليراداتحتتسععععب  ،2يف اجلدول و  -19
 يقاس من حيث املصرو ات. املنجزة حسبما

 
حىت  نةبالنسعععبة إىل السعععحسعععاب األمانة ومشعععاريع برناما األمم املتحدة اإلمنائي  درجة حتقاإليرادات املبلغق و  -20
دوالر أمريكي اليني م 692.3 مببلغ مقارنةً والر أمريكي يني دمال 824.8 رهدقمبلًغا  ،2018 ديسععععععععععععععمرب/كانون األول 31

  من  رتة السنتني السابقة. األوىلي السنة ، وه2016 ديسمرب/كانون األول 31املنتهية يف ة نالسبالنسبة إىل 

                                                 
ب حني تتم املوا قة على حسععععععابات األماالتتبع الأيضععععععا   املنظمة واصععععععلتشععععععغيلية، ت غراضأل  4   نةشععععععامل للموا قة على املسععععععامهات الطوعية، واليت حُتت سعععععع 

األحيان.  جزءاً من هذه األموال وليس مجيعها يف غالب املنظمةصععععععبح ناشععععععطة من الناحية التشععععععغيلية. ويف ذلك الوقق، تلق ق تاملوارد و من الشععععععركاء يف 
ر الفروقات بني األرقام الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة "باالشععرتاكات الواردة" واألرقام امل شععرتاكات املوا ق علقة "باالتوالنموذج التدرجيي لتلقي األموال يفسعع 

 عليها" املنشورة يف وثائق أخرى.
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 املسامهات الطوعية الواردة حتليل - 6 اجلدول
 
 السنة المن هية اي  

 2018ديسمبر/ةانون األول  31
بآاف 

الدوارا  
 األمرينية

 السنة المن هية اي  
 2016ديسمبر/ةانون األول  31

بآاف 
الدوارا  
 األمرينية

 142,992 االحتاد األورويب (1)   184,268 االحتاد األورويب  (1)

 105,567 الواليات املتحدة (2)   125,875 الواليات املتحدة (2)

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون  (3)
 اإلنسانية

 54,041 مر ق البيئة العاملية (3)   57,045

 49,609 اململكة املتحدة (4)   53,656 العامليةمر ق البيئة  (4)

 36,042 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (5)   44,042 اململكة املتحدة (5)

حساب األمانة املشرتك بني املاحنني بهدارة  (6)   43,854 السويد (6)
 برناما األمم املتحدة اإلمنائي

25,914 

 21,987 أملانيا (7)   27,209 النرويا (7)

 20,290 هولندا (8)   22,958 أملانيا (8)

الصندو  اخلاص ألقل البلدان منوا للتكي ف مع  (9)   19,955 هولندا (9)
 تغ  املناخ

16,730 

 16,540 اليابان (10)   18,922 كولومبيا  (10)

حساب األمانة املشرتك بني املاحنني بهدارة  (11)
 برناما األمم املتحدة اإلمنائي 

 15,662 النرويا (11)   18,006

 15,423 كندا (12)   17,202 اليابان (12)

 15,020 سويسرا (13)   15,872 باكستان (13)

صندو  غيانا لالستثمار يف املبادرة املعززة  (14)
 خلفض االنبعاثات 

 14,696 الوكالة اليابانية للتعاون الدويل  (14)   14,792

 12,544 اململكة العربية السعودية (15)   14,753 الوكالة اليابانية للتعاون الدويل  (15)

 12,319 السويد (16)   13,554 كندا (16)

الصندو  اخلاص ألقل البلدان منوا للتكي ف  (17)
 مع تغ  املناخ

 11,773 بلجيكا (17)   13,380

 10,337 إيطاليا (18)   12,772 البنك الدويل (18)

 8,044 اليونيسف (19)   12,704 بلجيكا (19)

 7,958 الربازيل (20)   11,711 الصني (20)

 7,202 املكسيك (21)   10,728 إيطاليا (21)

 6,596 البنك الدويل (22)   10,177 املكسيك (22)

 برناما التنمية العاملي (23)   8,803 السالمحساب األمانة لبناء  (23)
 ؤسسة بيل وميليندا غيتسمل

6,333 

 5,192  نزويال (24)   8,714 سويسرا (24)

 4,818 الصندو  اخلاص لتغ  املناخ (25)   8,460 الربناما العاملي للزراعة واألمن الغذائي  (25)
           

 643,632 جهة ماناة 25أةبر      789,412 جهة ماناة 25أةبر  

           

  :جها  ماناة م عددة      :جها  ماناة م عددة 

          

 62,782 جهات ماحنة متعددة     54,980 جهات ماحنة متعددة 
 99,031 جهات ماحنة أخرى     162,297 جهات ماحنة أخرى 
 1,006,689 المجموع 

 805,445 المجموع   
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 )البرنامم العادد( 2019 النمدد لعافتو عا  ال دان 
 

أدناه وضععععععععععع سععععععععععيولة الربناما العادي املوحد للمنظمة يف األجل القصعععععععععع  عند هناية الشععععععععععهر  7رض اجلدول يع -21
 2019ديسعععععععععمرب/كانون األول  31يناير/كانون الثا  إىل  1من  ا بتوقعاتمشعععععععععفوعً  )ويشعععععععععمل النقد ومعادالت النقدية(

 مباليني الدوالرات األمريكية.ترد يع األرقام . وإن مج2018أرقام مقارنة بالنسبة إىل عام و 
 

ديسععععععمرب/كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  226.0اال تتاحي لتد ق النقدي اوضععععععع بلغ مسععععععتوى قد و  -22
. وتربز هذه الزيادة حتسًنا يف معدل 2017ديسمرب/كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  162.5مقارنة مببلغ  2018

وكذلك  2017بالنسبة إىل عام  69.1نسبة ا إىل يف املائة قياسً  78.6نسبته  2018خالل عام  احلالية االشرتاكاتحتصيل 
املقررة واملتأخرات يف  تاالشععرتاكاوترد تفاصععيل أكثر عن حالة  .2018عام  حتصععيالت مهمة لالشععرتاكات املتأخرة خالل

 .FC 175/INF/2يف الوثيقة  2018ديسمرب/كانون األول  31
 

ديسععععمرب/كانون األول  31ا إىل أمناط الد ع املاضععععية لألعضععععاء ومسععععتوى النقدية يف الربناما العادي يف واسععععتنادً  -23
ألول ديسعععععععععمرب/كانون ا 31االحتياجات التشعععععععععغيلية حىت هناية  من املتوقع أن تكون سعععععععععيولة املنظمة كا ية لتغطية ،2018
( وهي عرضعععة للتغي  عند 2017تسعععتند التوقعات احلالية إىل اجتاه مماثل كما كان احلال يف سعععنة املؤمتر السعععابقة ). و 2019

أدناه  7تلقي تأكيد من األعضععععععععععاء بشععععععععععأن مواعيد الد ع املتوقعة. ونتيجة لذلك، تتوقف دقة التوقعات الواردة يف اجلدول 
 .2019على التوقيق الفعلي لتحصيل أهم االشرتاكات يف عام 
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