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 موجز
 

   9302              يونيو/حزيران    03                                                               د هذه الوثيقة جلنة املالية بآخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف      تزو    .  
  الرصعععععععععععععيد النقدي لل نام  العادي     بلغ  ،     9302             يونيو/حزيران     03   يف   -                              وضعععععععععععععع السعععععععععععععيولة يف ال نام  العادي  و                             

           والر أمريكي د       مليون   3 .   991             دوالر أمريكي )      ماليني   8 .   081   ،                     واإليععععداعععععات القصعععععععععععععع ة األجععععل   ،          ومععععا يعععععادلععععه
  . (    9308                  ديسم /كانون األول    00  يف 

  قيمتعه        مبلغعا        9302              يونيو/حزيران    03                             إمجعايل االلتزامعات للخ ا األربع يف      بلغ   -                          االلتزامعات املتعلقعة بعاملو فني  و      
                     ل التغ ية ال بية بعد   شععععععك ت                     دوالر أمريكي غ  ممو ل )    اليني  م   4 .   850                       دوالر أمريكي، منه مبلغ     ماليني    0   0 .   082

                                 لة، يف حني أن صععععععععععععععندوا مد وعات انتهاء                              أمريكي من االلتزامات غ  املمو       دوالر      يون ل م   3 .   621             انتهاء اخلدمة 
                                  وال يزال نقص متويل التزامات التغ ية    (.            دوالر أمريكي    اليني  م   4 .  55                                 َّ    اخلدمة يشكل املبلغ املتبقي غ  املموَّل أي

   .                                           أحد األسباب اهلامة للعجز اهليكلي يف احلساب العام     يشكل                          ال بية بعد انتهاء اخلدمة
  دوالر أمريكي       مليون   3 .   508                              قيمعععة االسععععععععععععععتثمعععارات ال ويلعععة األجعععل      بلغععع    -                        االسععععععععععععععتثمعععارات املتعععاحعععة للبيع  و              

  .  (    9308                 ديسم /كانون األول     00              دوالر أمريكي يف       ماليني   1 .   488               )مقارنة بعععععمبلغ       9302              يونيو/حزيران    03  يف 
                                 ألسواا السندات واإليرادات الثابتة.       اإلجيايب      األداء             دوالر أمريكي       ماليني   4 .  42            دة وقيمتها       ه الزيا  هذ        وتبني  

  دوالر     اليني  م   5 .   850                        العجز يف احلسععاب العام من      اخنفض   -                                           العجز يف احلسععاب العام وما يتصععل به من حسععابات  و     
      وتعزى    .    9302              يونيو/حزيران   3 0          أمريكي يف      دوالر     ماليني    2 .   144    إىل      9308                 ديسعععععععععم /كانون األول     00         أمريكي يف 

            من اإلنفاا.        إضا ية                                            من اشرتاكات البلدان األعضاء مقارنة بستة أشهر        إضا ية                                 هذه الزيادة إىل احتساب سنة كاملة
             بسبب النفقات              دوالر أمريكي      ماليني   2 .   818     حوايل       9302                 ديسم /كانون األول     00                           ومن املتوقع أن يبلغ العجز يف 

                                              ملمولة الناشئة عن االلتزامات ذات الصلة باملو فني.              والتكاليف غ  ا        اإلضا ية 
 
 

  



3 FC 178/2 

 من جلنة املالية امل لوبةالتوجيهات 
 

   ة السعععععيولة يف          اتسعععععام حال    رغم         تتوقف،                         سعععععالمة تد قها النقدي اجلاري     بأن         علما          إىل األخذ              اللجنة مدعوة       إن            
                            مجيع الدول األعضاء على سداد     حث     إىل                                   تسديد االشرتاكات املقررة يف موعدها، و     على             باالستقرار،        املنظمة

  .                                 اشرتاكاهتا املقررة بالكامل ويف موعدها
  ا إىل ا باخنفاض عجز املنظمة من                            إن  اللجنة مدعو ة أيضعععععععععععععع      00                   ماليني دوالر أمريكي يف    5 .   850                                األخذ علم 

  ن  أ            ومن املتوقع  .     9302              يونيو/حزيران    03   يف                 ماليني دوالر أمريكي    2 .   144   إىل       9308                 ديسعععععععععععععم /كانون األول 
             دوالر أمريكي.      ماليني   2 .   818     حوايل       9302                 ديسم /كانون األول     00             يبلغ العجز يف 

 
 مسودة المشورة

 
        اللجنة:      إن   

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

                               غطية االت ياجا  ال شااغيلية ت                                                              للدول األعضاااء، من الم و ع أن تنون الساايولة في المنظمة ةافية ل
  ؛    2019                  ديسمبر/ةانون األول     11

 بأن سااااامة ال دفن النمدد الجارد للمنظمة ت و ف عل  تسااااديد         أ     إ راراأ منها   ،            الدول األعضاااااء       وتث ت                                                      
                                               عل  دفع اش راةاتها الممررة بالنامل وفي موعدها؛                              االش راةا  الممررة في موعدها،

  عزع في المماع األول إل  ال ناليف غير                       جز في الحساااااع العاع ي                          إل  أن المساااا وع العاع للع        وأشااااار                                    
                                      الممولة لال زاما  الم علمة بالموظفين؛

 معد ل     وبأن                       برنامم ال عاون ال مني         مصااااااااروفا              الممدمة بشااااااااأن          اإلضااااااااافية           المعلوما           أ  وأخذ  علماأ ب       
         بالنامل          البرنامم          اع مادا       إنفاق       يضاامن      مساا وع     في            والمصااروفا                الموافن عليها         الحالية          المشاااريع

  .                            نحو ما وافن عليه المؤتمر  عل
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 والمح ويا  ممدمةال
 
 املنتهيةاألشهر الثمانية عشر  يف                                                                    التقرير احملد ث عن الوضع املايل للمنظمة حملة  عامة عن النتائ  غ  املراج عة  م     يقد   -0
 :                              وي نظم التقرير على النحو التايل. 9302 يونيو/حزيران 03 يف
 

  9302              يونيو/حزيران    03   يف         املنتهية               ر الثمانية عشر       يف األشه               النتائ  املالية    :  
 

      ، حبسععععععب     9302              يونيو/حزيران    03   يف          واحلسععععععابات           االحتياطيات       أرصععععععدة                        كشععععععف األصععععععول وااللتزامات و   ( 0 )
 . 0       اجلدول -      9308                 ديسم /كانون األول     00  يف          املقابلة                             مصدر األموال، ومبا يشمل األرصدة 

                   لألشعععععهر الثمانية عشعععععر                                ات يف االحتياطيات وأرصعععععدة احلسعععععابات                               كشعععععف اإليرادات واملصعععععرو ات والتغ    و   ( 9 )
               لألشععهر الثمانية                                           ، حبسععب مصععدر األموال ومبا يشععمل األرصععدة املقابلة     9302              يونيو/حزيران    03   يف        املنتهية 
 . 9       اجلدول -                     فرتة السنتني السابقة( ل   ة    عادل         )الفرتة امل      9306        حزيران      يونيو/    03   يف         املنتهية    عشر 

  9302          و/حزيران   وني ي    03   يف         املنتهية                   لألشهر الثمانية عشر               لنتائ  املالية                 تعليق موجز على ا  و    .  
  9302                 ديسم /كانون األول     00   حىت       9302     لعام              والتد ق املايل    .  
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  0       اجلدول
 

 ةشف األصول واالل زاما  وأرصدة االت ياطيا  والحسابا 
  

 2019 يونيو/تزيران 10 في
  

 )األمرينية بآالف الدورا (

 المجموع ا الحساب  

  
 العامة

 تساع األمانة وذا  الصلة
يونيو/تزيران  10

2019  
ديسمبر/ةانون  11

 2017      األو ل 
   

وبرنامم األمم 
الم حدة 
 اإلنمائي

          األصول

 952,102 599,068 412,260 186,808          ا يعادهلا           النقدية وم       املبالغ 
 454,353 753,538 753,538 -                               االستثمارات احملتع ف ظ هبا للتداول

                                     االشعععععععععععععرتاكات قيد التحصعععععععععععععيل من الدول األعضعععععععععععععاء 
 212,883 447,387 10,777 436,610                           وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائي

 (31,636) (31,735) (8,670) (23,065)                                          ناقصا : االحتياطيات للتأخ  يف سداد االشرتاكات
 41,703 49,341 696 48,645                    احلسابات قيد التحصيل

 488,597 537,993  537,993             املتاحة للبيع   -  ت          االستثمارا

 2,118,002 2,355,592 1,168,601 1,186,991            مجموع األصول

              االل زاما 

 941,108 876,507 876,477 30                        االشرتاكات املسددة مسبقا  
 343,270 309,274 270,012 39,262                  االلتزامات القائمة

 59,300 67,195 - 67,195                     احلسابات مستحقة الد ع
 85,895 121,567 - 121,567                اإليرادات املؤجلة

 1,364,437 1,389,342 - 1,389,342                    اخل ا املتصلة باملو فني

 2,794,010 2,763,885 1,146,489 1,617,396                مجموع االل زاما 

                               االت ياطيا  وأرصدة الحسابا 

 25,745 25,745 - 25,745                      صندوا رأس املال العامل
 31,139 31,095 - 31,095            حتياطي اخلاص       حساب اال

 45,140 52,397 - 52,397                    حساب اإلنفاا الرأمسايل
 18,398 18,750 - 18,750                 حساب اإلنفاا األمين

 2,789 2,535.0 - 2,535.0                                  الصندوا اخلاص ألنش ة التمويل اإلمنائي
                                       الصعععععععععععععندوا اخلاص حلاالت ال وارة وأنشععععععععععععع ة إعادة 

 26,372 22,112 22,112 -         التأهيل 
 (8,844) 47,142 - 47,142                                    أرباح غ  حمققة/ )خسائر( يف االستثمارات

 36,801 36,800 - 36,800                       )أرباح( اكتوارية/خسائر
 (853,547) (644,869) - (644,869)                                   أرصدة احلسابات )العجز(، هناية الفرتة 

 (676,008) (408,293) 22,112 (430,405)                                 مجموع أرصدة االت ياطيا  والحسابا 
                      مااااااااااجاااااااااامااااااااااوع أرصااااااااااااااااااااادة االلاااااااااا اااااااااازامااااااااااا  

 2,118,002 2,355,592 1,168,601 1,186,991          والحسابا             واالت ياطيا 
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  9       اجلدول
 

 الحسابا أرصدة و اإليرادا  والمصروفا  وال غيرا  في االت ياطيا  
  

 2019يونيو/تزيران  10المن هية في الثمانية عشر األشهر لف رة 
 نية(بآالف الدوالرا  األمري)

  

 المجموع الحسابا 
      

 تساع األمانة العامة
ديسمبر/ةانون  11  2019يونيو/تزيران  10

 2017      األو ل 
 وذا  الصلة      

وتساع برنامم األمم الم حدة 
 اإلنمائي

                اإليرادا :

 256,094 280,004 - 280,004                       اشرتاكات البلدان األعضاء

 0,000,210 0,929,426 0,024,441 28,350                املسامهات ال وعية
 9,894 0,040 0,313 80                                        األموال احملصلة مبوجب تداب  يف ما بني املنظمات

 03,092 98,854 - 98,854                         األنش ة ذات التمويل املشرتك
 06,835 53,201 01,018 04,518        متنوعات

 93,643 1,509  1,509          طويل األجل   –                    العائد على االستثمار 
 (46,205) 02,052 - 02,052                  دات النثرية األخرى         صايف اإليرا

 8,100 (6,011) - (6,011)                                   )اخلسارة(/الربح على  روا صرف العمالت

 2,121,261 2,171,087 1,211,874 1,161,211                مجموع اإليرادا 
               المصروفا :

 122,154 686,190 - 686,190               ال نام  العادي
 0,355,801 0,025,535 0,025,535 -        املشاريع

 1,755,469 1,981,126 1,195,505 787,621                مجموع المصروفا 
 165,794 189,961 16,169 171,592                           فائض اإليرادا  عن المصروفا 

 - 9,318 - 9,318                           األرباح أو اخلسائر االكتوارية
 (50,051) (51,588) - (51,588)                                        تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة باملو فني

 - - - -                                       دمة السابقة عن االلتزامات اخلاصة باملو فني         اعتماد اخل

 (0,090) (140) - (140)                                     اعتماد االشرتاكات املستحقة واألصول األخرى

 (00,305) (59,924) - (59,924)                اإليرادات املؤجلة

 - 9,505  9,505                                               صايف احلركة يف الصندوا اخلاص بأنش ة التمويل اإلمنائي

 (00,264) (00,382) - (00,382)             نفاا الرأمسايل                   صايف احلركة يف حساب اإل

 6,984 (482) - (482)                                      صايف احلركة يف استخدام حساب اإلنفاا األمين 
صافي الفائض/)النمص( في اإليرادا  

 278,559 271,461 16,169 255,094 المصروفا  عن

 (0,806) (01,012) (01,012) -                                   حتويل الفوائد إىل حسابات اجلهات املاحنة

                                    صايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات

                      صندوا رأس املال العامل
                   حساب االحتياطي اخلاص

- - - - 
(113) - (113) (0,069) 

                             أرصدة احلسابات، يف بداية الفرتة
 (299,088) (822,030) - (822,030)                        )كما سبق ومت اإلبالغ عنها(

 (646,818) (644,869) 0 (644,869)                             أرصدة الحسابا ، نهاية الف رة
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 المن هيةلألشهر الثمانية عشر تعلين موجز عل  الن ائم المالية 
 2019يونيو/تزيران  10في 

 
 بعد دة                                  وضع السيولة واالش راةا  غير المسد  

 
           والر أمريكي  د      ماليني   8    .081   ،        ا يعادهلا  وم      نقدية   ال       املبالغ          املتمثل يف        العام      احلساب    يف                 السيولة يف املنظمة           بلغ إمجايل  - 9
   .     9308                 ديسم /كانون األول     00              دوالر أمريكي يف        مليون       991.3                 وهذا مقارنة مببلغ    .    9302              يونيو/حزيران    03   يف
 

                                  االس ثمارا  المح ا ف ظ بها لل داول
 
     دوالر       ماليني       650.5      قدره         مبلغا        9302              يونيو/حزيران    03  يف    "                احملتفظ هبا للتداول   –           االسعععععععععععععتثمارات  "     قيمة       بلغ   - 0
   (،         ا يعادهلا  وم      نقدية   ال       املبالغ                              دوالر أمريكي )املكشوف عنها ضمن       ماليني       423.1        البالغة    "           الودائع ألجل "        إىل جانب        مريكي أ

    من   (    9308                 ديسعععععععععععععم /كععانون األول     00              دوالر أمريكي يف     اليني  م   0       096.2 )            دوالر أمريكي       ليون م   0       944.0       جمموعععه  ا  مبعع
             حساب األمانة.        مشاريع    على             بشكل رئيسي                رصدة غ  املنفقة  األ
 
        الفائدة      معدل   يف        ال فيف          والرتاجع         املخاطرة                     باالسععععععععععععععتثمارات القليلة            احلذر واملتسععععععععععععععم         املنظمة            وأد ى أسععععععععععععععلوب   - 4
            أن ذلك جتاوز     غ    .    9302                  النصعععععععف األول من عام   يف         يف املائة       0.06       سعععععععبتها ن       عائدات    إىل           األمريكية                الواليات املتحدة  يف

    .    أساس   ة   نق      عشرة     مس خب         يف املائة     0.99         ة نسبته      البالغ               العائد املرجعي
 

 للبيع الم اتة االس ثمارا 
 
        املنظمة                        وضوعة جانبا  لتمويل خ ا   امل         ستثمارات   اال         اليت متثل              املتاحة للبيع،     ات                     قيمة حا ظات االستثمار         ارتفع   - 5

    والر  د       مليون       508.3    إىل      9308                 ديسععععععععععععععم /كعععانون األول     00              دوالر أمريكي يف     اليني  م       488.1                     املتعلقعععة بعععاملو فني، من
  :                                     اإلجيايب ألسواا السندات واإليرادات الثابتة    داء   األ   ة      اإلمجالي            هذه الزيادة         وتبني    .     9302              يونيو/حزيران    03         أمريكي يف 

 
  النصعععععف األول من   يف         يف املائة       2.14      قدرها      نسعععععبة                 بالدوالر األمريكي               ال ويلة األجل          للحسعععععابات            األداء اإلمجايل     بلغ              

  ؛         نق ة أساس    50     قدره                             ، وهو ما ميثل ضعف ا يف األداء       يف املائة       03.05        ونسبته      ملرجعي         العائد ا          قياس ا إىل   ،     9302    عام
 

 بالموظفين الصلةالخطط ذا  
 
    هاء  ت ن ا   ند     اء ع   سععععععععععو                      م مسععععععععععتحقات إىل املو فني                                              املنظمة أربع خ ا ذات صععععععععععلة باملو فني )"اخل ا"( تقد       لدى  - 1

 :       هي كاآليت          وهذه اخل ا       عمل.                              االت املرض أو اإلصابة املرتب ة بال       نتيجة حل         اخلدمة أو 
 

 التغ ية ال بية بعد انتهاء اخلدمة                                
  ة    اخلدم      هناية            خ ة مد وعات  
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 الصندوا االحتياطي لنظام تعويض املو فني                                    
  اخلدمة       انتهاء               صندوا مد وعات      

 
        املتعلقة          واملسععععععععععععائل            واالحتياجات      9308                  ديسععععععععععععم /كانون األول    00                 تقييم اكتواري حىت      أحدث       نتائ         عرضعععععععععععع  و   - 6

                 التقييم االكتواري    ،       املعنونة   FC 175/4     وثيقة  ال   يف           بعد املائة        السععععععععععععععبعني         اخلامسععععععععععععععة و                            ويل على جلنة املالية يف دورهتا      بالتم
  .    9308                                لاللتزامات املتعلقة باملو فني يف سنة 

 
  ا  معع             دوالر أمريكي،       ماليني   0       082.0      قععدره         مبلغععا        9302               يونيو/ حزيران    03      خل ا يف  ا                      وقععد بلغ جمموع التزامععات   - 8

            دوالر أمريكي      ماليني   0       014.5                 بعععععالرصععععععععععععععيعععععد العععععذي بلغ           مقعععععارنعععععة               دوالر أمريكي      ماليني      94.8   ا    قعععععدرهععععع       زيعععععادة    ميثعععععل 
    .    9308                 ديسم /كانون األول     00   يف
 
             دوالر أمريكي،     اليني  م       850.4        باملو فني        اخلاصعععععععععععععة   لة                                ، بلغ  قيمة االلتزامات غ  املمو      9302              يونيو/حزيران    03   ويف   - 2

       اخلدمة        انتهاء        مد وعات                               دوالر أمريكي، ويشعععععععكل منها صعععععععندوا       ليون م       621.3      اخلدمة         انتهاء           ال بية بعد                   تشعععععععكل منها التغ ية 
  .            حالة التمويل                                            حتليل جممل االلتزامات االكتوارية حبسب اخل ة وحبسب   0            ويعرض اجلدول               دوالر أمريكي.      ماليني      55.4

 
  0       اجلدول

 

 
 

 الحساع العاع والحسابا  ذا  الصلة رصيد
 

 2018                 ديسععععععععععععععم /كععععععانون األول     00              دوالر أمريكي يف       ماليني  853.5   من                  عجز احلسعععععععععععععععععععاب العععععععام      تراجع   -  03
                                       إىل احتسعععاب سعععنة كاملة من اشعععرتاكات البلدان              ، وي عزى ذلك     9302              يونيو/حزيران    03   يف    كي         دوالر أمري    اليني  م  644.9   إىل 

  .    9302      يف عام                           ارنة بستة أشهر من اإلنفاا  مق                    باعتبارها إيرادات،        األعضاء
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تاريخ ال مييم 

يلإجمالي االل زاما  بحسب الخطط وتالة ال مو : االل زاما  الم علمة بالموظفين
في السنوا  الخمس األخيرة

ممول-صندوا املد وعات التعويضية  ممولة-خ ة مد وعات هناية اخلدمة  ممولة-التغ ية ال بية بعد انتهاء اخلدمة
غ  ممولة-التغ ية ال بية بعد انتهاء اخلدمة غ  ممول-صندوا مد وعات انتهاء اخلدمة االلتزامات االكتوارية

ر غيالمبلغ اإلجمالي
851.4الممول البالغ 

دوالر أمرينيمليون
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 برنامم ال عاون ال مني  تنفيذ
 

    03                             األشهر الثمانية عشر املنتهية يف         خالل  رتة                      ل نام  التعاون التقين    ة      الشهري         لمصرو ات  ل              املعدل الرتاكمي     بلغ   -  00
      يف  رتة                  ماليني دوالر أمريكي   6 . 5     قدره        متوسععععا          قياسععععا  إىل             دوالر أمريكي       ماليني   2 . 4     دره ق         متوسعععع  ا      9302              يونيو/حزيران

     رتة   يف           املصعععععرو ات    عدل                              وي عزى السعععععبب يف الرتاجع اإلمجايل مل   .    9306              يونيو/حزيران    03  يف                          شعععععهر الثمانية عشعععععر املنتهية   األ
                                           يف األسعععععاس إىل جصعععععيص جزء كب  من االعتمادات يف  رتة       9306 -    9301           فرتة السعععععنتني  ب        مقارنة        9302 -    9308       السعععععنتني 
         لمشرتيات ل       األموال                   جصص  يها الكث  من            غالب ا ما     اليت        ال وارة                           إىل مشاريع املساعدة يف حاالت      9306 -    9301       السنتني 

                   يتم تنفيذها بسرعة.    اليت   و 
 

       الفرتة                           من  رتة السععععععععععععنتني السععععععععععععابقة ومن        املتاحة          غ  املنفقة           العتمادات ا     إمجايل      بلغ  ،     9302              يونيو/حزيران    03   ويف   -  09
ا قيمتعععه  ،     9302 -    9308    . (    9302             يونيو/حزيران     03             والر أمريكي يف  د      ليون م   9 .   032 )             دوالر أمريكي    اليني  م   1 .   090              مبلغععع 

   8 .  09     مبلغ   و       9302 -    9308       الفرتة          باعتمادات       متصععععععععععععععال             والر أمريكي  د    يني  مال   8 .   038      مبلغ     كان                    ومن أصععععععععععععععل هذا املبلغ،  
   .     9306 -    9301                باعتمادات الفرتة       متصال                   ماليني دوالر أمريكي 

 
مجيع  رتات االعتمادات واالعتماد املتاح ل نام  التعاون التقين إىل مصرو ات برنام  التعاون التقين بالنسبة  4           يبني  اجلدول و 

  . 9302 يونيو/حزيران 03إىل  9331يناير/كانون الثاين  0لكل عام من 
 

  4      اجلدول 
 

 

06/07 TCP 08/09 TCP 10/11 TCP 12/13 TCP 14/15 TCP 16/17 TCP 18/19 TCP

االعتمادات غير المنفقة   0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 12.8 108.8

مصروفات السنة الرابعة 35.0 21.7 29.3 29.9 29.3 15.8 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 16.5

مصروفات السنة األولى 8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.9 10.3

اعتمادات فترة السنتين 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9 135.6
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المصروفا  السنوية لبرنامم ال عاون ال مني الع مادا  ةل ف رة سن ين

:ماتظا 
 رار المؤتمر بشأن الميزانية للف رة المالية ذا  الصلة: مصدر اع مادا  ف رة السن ين

30الف رة المم دة لغاية؛ والنشوف المالية غير المراجعة بالنسبة إل  2019-2018إل  2007-2006النشوف المالية المراجعة للف را  من : مصدر المصروفا 
2019تزيران /يونيو
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يف  رتة السنتني احلالية  ذات الصلة صرو اتاملاملوا ق عليها و برنام  التعاون التقين مشاريع عدالت مقارنة مل وترد -00

 عنها بالنسبة املئوية       املع    عليها واملصرو ات املشاريع املوا قمعدالت                ، وهي تبني  أن  1و 5يف اجلدولني  بع السابقةوالفرتات األر 
 املاضية.يف املائة يف االعتمادات يف السنوات العشر  03على الرغم من زيادة بنسبة تفوا  ، رتات السنتني ع             كان  مت سقة 

 
 5اجلدول 

 

 
 

 1اجلدول 
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السنتني      رتيت  لف ذات الصلة املوا ق عليها واملصرو ات املشاريعبشأن معدالت  ما يلي املزيد من املعلومات ويف -04
  العتمادات برنام  التعاون التقين. 9302-9308و 9301-9306

 
 9306-9301اعتمادات الفرتة  مقابل ذات الصلة صرو اتاملو  املوا ق عليها برنام  التعاون التقين شاريعم
 

-9301                                 مشروع ا مقابل صايف اعتمادات الفرتة  600، كان  قد مت  املوا قة على 9302يونيو/حزيران  03 حىت -05
ماليني دوالر أمريكي. وهتدف  049.6اإلمجالية هلذه املشاريع    القيمةأمريكي. وبلغماليني دوالر  009.2وقيمتها  9306

بأن معدل بالكامل مع األخذ يف االعتبار  اداتاالعتمإنفاا  ضمان املائة عن ال ام  املقررة إىليف  6.4هذه الزيادة بنسبة 
 . املعتمدةميزانياهتا  يف املائة من 23 حوايلمتوسا مصرو ات مشاريع برنام  التعاون التقين كان  تصل يف املعتاد إىل 

 
 مليون دوالر أمريكي  093.0             مبلغ ا قيمته  9306-9301املصرو ات مقابل اعتمادات الفرتة  وبلغ  -01
ماليني دوالر  09.8يف املائة من إمجايل االعتمادات. وسيكون الرصيد البالغ  23ما ميثل نسبة  9302حزيران يونيو/ 03يف 

 .9302ديسم /كانون األول  00                        أمريكي متاح ا لإلنفاا حىت 
 

يف الفرتة املمتدة بني يناير/كانون الثاين  االعتماداتل متوسا املصرو ات الشهرية مقابل تلك      معد   وبلغ -06
 ليونم 9.0ماليني دوالر أمريكي، ما يفوا معدل متوسا املصرو ات الشهرية البالغ  9.1             مبلغ ا قيمته  9302ونيو/حزيران وي

لضمان إنفاا االعتمادات بالكامل  9302للفرتة املتبقية أي من يوليو/متوز إىل ديسم /كانون األول  واحملدددوالر أمريكي 
 .9302حبلول هناية العام 

 
 9302-9308اعتمادات الفرتة  مقابلمشاريع برنام  التعاون التقين املوا ق عليها واملصرو ات ذات الصلة 

 
برنام  التعاون                            مشروع ا مقابل صايف اعتمادات 549، كان  قد مت  املوا قة على 9302يونيو/حزيران  03 حىت -08

يف املائة من االعتمادات بقيمة  61أي ما ميثل نسبة  ماليني دوالر أمريكي 030وقيمتها  9302-9308الفرتة يف  التقين
يف املائة من قيمة  96يف املائة من االعتمادات و 93ويف التاريخ نفسه، كان قد مت إنفاا دوالر أمريكي.  الينيم 005.1

 امليزانيات املعتمدة.
 

ما                                                                                             ال يزال هناك ستة أشهر قبل انتهاء  رتة السنتني، يعت  مستوى املوا قة على املشاريع مرضي ا وليس هناك  و يما -02
عملية   بالكامل للمشاريع املوا ق عليها حبلول هناية العام مبا أناعتمادات برنام  التعاون التقينجصيص                يشكل خ ر ا على 

 .ةسليماملشاريع إعداد 
 

 ماليني دوالر أمريكي  91.8             مبلغ ا قيمته  9302-9308املصرو ات مقابل اعتمادات الفرتة  وبلغ  -93
ماليني دوالر  038.8ن إمجايل االعتمادات. وسيكون الرصيد البالغ يف املائة م 93ما ميثل نسبة  9302يونيو/حزيران  03يف 

 .9390ديسم /كانون األول  00                        أمريكي متاح ا لإلنفاا حىت 
 

األمانة واملكاتب اإلقليمية على وجه التحديد، بأعمال املتابعة مع املسؤولني عن امليزانية واملو فني الفنيني  وتض لع -90
  .على وجه السرعة لتشجيع تنفيذ مجيع املشاريع
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 الناتجة عن فروق أسعار الصرف الخسائر

 
    صرف     سعر   يف    ة    صا ي       خسارة          ل  املنظمة       ، سج      9302              يونيو/حزيران    03  يف                            األشهر الثمانية عشر املنتهية     خالل   -  99

   :  ا   منه             دوالر أمريكي      ليون م   9 . 6   ا     قيمته        ي بلغ       األمريك       الدوالر 
 

  ؛ (         )غ  نقدية  1                              وارا الصعععععرف بني اليورو والدوالر     جراء    ة    صعععععا ي  ال   ر        من اخلسعععععائ            دوالر أمريكي       ماليني   6 . 2     مبلغ   
  ؛     يعوضه

  علي ا        املنظمة        حققتها                                الصعععععععا ية لصعععععععرف العمالت األجنبية اليت        ملكاسعععععععب    من ا          ر أمريكي        ماليني دوال   6 . 3     مبلغ         
  .                  حساب االحتياطي اخلاص      ل  إىل          واليت حو  

 
 المساهما  الطوعية

 
              وعية من خالل   ال      سعععععععععامهات  امل                                      األمم املتحدة اإلمنائي" أنشععععععععع ة ممولة من                           تشعععععععععمل "حسعععععععععابات األمانة وبرنام  -  90

 .                                                        مشاريع، مبا يف ذلك تلك املمولة من برنام  األمم املتحدة اإلمنائي
 

            دوالر أمريكي       ماليني   5 .   861                                                                   بلغ  املسامهات احملصلة مقدما  حلسابات األمانة وبرنام  األمم املتحدة اإلمنائي   و   -  94
          وميثل هذان    .    9308                 ديسعععععععععععم /كانون األول     00              دوالر أمريكي يف        مليون   3 .   296          قياسعععععععععععا  إىل       9302     يران          يونيو/حز     03  يف 

 .                         نفق بعد على تنفيذ املشاريع   ي    مل       الذي                  لة من اجلهات املاحنة                                   املبلغان رصيد املسامهات ال وعية احملص  
 

                   األشععهر الثمانية عشععر              ت املاحنة خالل       من اجلها  2                     يف حسععاب األمانة الواردة       مسععامهات         حتليال  لل   6      اجلدول     قدم  ي  و   -  95
      األكثر           والعشعععععععععرين      اخلمس       املاحنة       اجلهات               قائمة مفصعععععععععلة عن                  ويتضعععععععععمن هذا اجلدول    .    9302              يونيو/حزيران    03  يف        املنتهية 
  .    9306              يونيو/حزيران    03    حىت      نفسها                                              جنبا  إىل جنب مع تصنيف مقارن بالنسبة إىل الفرتة       الفرتة         خالل هذه         مسامهة  

 
                                   بقدر متناسععععب مع مسععععتوى أنشعععع ة املشععععاريع                    من املسععععامهات ال وعية         الواردة           اإليرادات     حتتسععععب    ، 9   ول      يف اجلد  و   -  91

                                   املنجزة حسبما يقاس من حيث املصرو ات.
 

      األشعععععععهر            بالنسعععععععبة إىل                                               حسعععععععاب األمانة ومشعععععععاريع برنام  األمم املتحدة اإلمنائي          درجة حت            اإليرادات امل     بلغ    و   -  96
ا   ،    9302              يونيو/حزيران    03                        الثمععععععانيععععععة عشععععععععععععععر املنتهيععععععة يف      مببلغ          مقععععععارنععععععة             والر أمريكي     يني د  مال   0   5   .25 0      قععععععدره        مبلغعععععع 

     .    9306              يونيو/حزيران    03          املنتهية يف                    األشهر الثمانية عشر            بالنسبة إىل             دوالر أمريكي     اليني  م   0   8 .   355

                                                 
               يف هناية الفرتة.        شرتاكات  لال      ستحق              حتويل الرصيد امل     لدى      وكذلك         شرتاكات       تلقي اال     عند             أسعار الصرف   را     وا      تنشأ    1
ب حني تتم املوا قة على حسععععععابات األم  ال     تتبع   ال      أيضععععععا          املنظمة      واصععععععل          تشععععععغيلية، ت      غراض أل    2 ت سعععععع        انة                                                                             شععععععامل للموا قة على املسععععععامهات ال وعية، واليت حت 

                                              جزءا  من هذه األموال وليس مجيعها يف غالب األحيان.         املنظمة                                                    صععععععبح ناشعععععع ة من الناحية التشععععععغيلية. ويف ذلك الوق ، تلق    ت                      من الشععععععركاء يف املوارد و 
ر الفروقات بني األرقام الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة "باالشععرتاكات الواردة" واأل                                رقام املتعلقة "باالشععرتاكات املوا ق                                                                                                             والنموذج التدرجيي لتلقي األموال يفسعع 

                             عليها" املنشورة يف وثائق أخرى.
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                        املسامهات ال وعية الواردة      حتليل   -   6       اجلدول
 

 10األشهر الثمانية عشر المن هية في  
 2019يونيو/تزيران 

 آالفب
الدوالرا  
 األمرينية

 10األشهر الثمانية عشر المن هية في   
 2017يونيو/تزيران 

 آالفب
الدوالرا  
 األمرينية

             
 207,150 االحتاد األورويب  (1)   243,781 االحتاد األورويب  (1)
 159,713 الواليات املتحدة (2)   202,982 الواليات املتحدة (2)
 87,299 اململكة املتحدة (3)   89,135 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (3)
 77,487 بيئة العامليةمر ق ال (4)   72,140 مر ق البيئة العاملية (4)
 62,059 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (5)   57,156 السويد (5)
 اململكة املتحدة (6)

53,891 
  

حسعععععععععاب األمانة املشعععععععععرتك بني املاحنني ب دارة  (6)
 59,348 ئيبرنام  األمم املتحدة اإلمنا

 34,514 اليابان (7)   41,471 اليابان (7)
 31,444 أملانيا (8)   32,447 النروي  (8)
 30,462 النروي  (9)   31,513 أملانيا (9)

شععععععععععرتك بني املاحنني ب دارة حسععععععععععاب األمانة امل (10)
 26,690 برنام  األمم املتحدة اإلمنائي

  
 هولندا (10)

23,179 
 19,888 سويسرا (11)   23,565 البنك الدويل (11)
 17,721 السويد (12)   22,579 هولندا (12)
 17,472 إي اليا  (13)   20,623 كولومبيا (13)
 15,362 كندا (14)   17,500 إي اليا (14)
الصععععععععععععععندوا اخلاص ألقل البلدان منوا للتكي ف  (15)

 17,277 مع تغ  املناخ
  

 بلجيكا (15)
14,330 

(16) 
 16,660 كندا

  
الصعععععععععععندوا اخلاص ألقل البلدان منوا للتكي ف  (16)

 13,912 مع تغ  املناخ
 12,670 الصندوا اخلاص مبنظمة األمم املتحدة لل فولة (17)   15,872 باكستان (17)
 12,582 ال ازيل (18)   14,753 للتعاون الدويل الوكالة اليابانية  (18)
صععععععععععندوا غيانا لالسععععععععععتثمار يف املبادرة املعززة  (19)

 14,692 خلفض االنبعاثات 
  

 البنك الدويل (19)
11,514 

 10,667 املكسيك (20)   13,786 الصني (20)
 10,201 تشاد (21)   13,404 حساب األمانة لبناء السالم (21)
 9,029 ملؤسسة بيل وميليندا غيتس برنام  التنمية العاملي (22)   13,244 املكسيك (22)
 8,548 أ غانستان (23)   12,308 سويسرا (23)
 7,711 الصندوا املشرتك للعمل اإلنساين يف السودان (24)   11,108  رنسا (24)
 7,306 الوكالة اليابانية للتعاون الدويل  (25)   11,067  ألغذية العامليااستئماين ب دارة برنام  صندوا  (25)

            
الجها  المانحة الخمس والعشاااااااااارين   

 األةثر مساهمةأ 
1,089,643   

  
الجها  المانحة الخمس والعشااااااااارين 

 961,567 األةثر مساهمةأ 
            
 128,835 جهات ماحنة متعددة:     82,428 جهات ماحنة متعددة:  
             170,017 جهات ماحنة أخرى     225,757 جهات ماحنة أخرى  
 1,260,418 المجموع     1,397,828 المجموع  
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 )البرنامم العادد( 2019 تو عا  ال دفن النمدد لعاع
 

                                     املوحععد للمنظمععة يف األجععل القصعععععععععععععع  عنععد هنععايععة                                 أدنععاه وضععععععععععععععع سععععععععععععععيولععة ال نععام  العععادي   8         رض اجلععدول   يع  -  98
   ىت ح                مشعععفوع ا بتوقعات       9302        حزيران /     يونيو   03                     يناير/كانون الثاين إىل    0   من    (        ا يعادهلا  وم    ية     النقد       املبالغ              الشعععهر )ويشعععمل 

         ألمريكية.                         يع األرقام مباليني الدوالرات ا مج      وترد  .     9308                            أرقام مقارنة بالنسبة إىل عام   و       9302                  ديسم / كانون األول     00
 

             يونيو/حزيران     03  يف          للمنظمة                        اليت سعععععععددهتا الدول األعضعععععععاء      9302            املقررة لعام           االشعععععععرتاكات          نسعععععععبة   بلغ   قد   و   - 2 9
      املزيد     رد ي  و    .                               يف املائة اليت سعععععععج ل  يف العام املاضعععععععي       50.88                           وهو معد ل حتصعععععععيل أدىن من نسعععععععبة          يف املائة       05.66   ،    9302

  .FC 178/INF/2          يف الوثيقة       9302             يونيو/حزيران     03            واملتأخرات يف         املقررة   ت       االشرتاكا               تفاصيل عن حالة   ال   من
 

   ،    9302              يونيو/حزيران    03                   يف ال نام  العادي يف                               ع املاضععععععععية لألعضععععععععاء ومسععععععععتوى النقد              ا إىل أمناط الد          واسععععععععتناد    -  03
                     سعععتند التوقعات احلالية  ت    . و     9302       العام                            االحتياجات التشعععغيلية حىت هناية                                           املتوقع أن تكون سعععيولة املنظمة كا ية لتغ ية   من

                                                           وهي عرضععععة للتغي  عند تلقي تأكيد من األعضععععاء بشععععأن مواعيد الد ع          السععععابقة    سععععنة   ال                            إىل اجتاه مماثل كما كان احلال يف 
                                             أدناه على التوقي  الفعلي لتحصعععععيل أهم االشعععععرتاكات    8                                                         املتوقعة. ونتيجة لذلك، تتوقف دقة التوقعات الواردة يف اجلدول 

  .   عام          حىت هناية ال
 

  8      اجلدول 
 

 
 

 100

 125

 150

 175

 200

 225

 250

كية
ألمري

ت ا
والرا

 الد
يني

مبال

وضع سيولة البرنامم العادد عند نهاية الشهر
2019التوقعات حىت هناية عام

2018 2019   - توقعاتال


