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 موجز
 

   2020 حزيران/يونيو 30د هذه الوثيقة جلنة املالية آبخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف تزو.  
  الرصعععععععععععععيد النقدي لل  م  العادي بلغ، 2020 يونيو/حزيران 30 يف -وضعععععععععععععع السعععععععععععععيولة يف ال  م  العادي و 

 دوالر أمريكي  ماليني 223.7) دوالر أمريكيماليني  337.8 ومععععا يعععععادلععععه وارييععععداعععععات الق عععععععععععععع   ا جعععع 
 .(2019ديسم /كانون ا ول  31يف 

  درهقع امبلغع   2020 يونيو/حزيران 30إمجايل االلتزامات للخطط ا ربع يف  بلغ - االلتزامات املتعلقعة ململوففنيو 
شعععععععك  التغطية الطبية بعد تدوالر أمريكي غ  ممو ل )اليني م 983.4دوالر أمريكي، منه مبلغ  مليون 1 507.2

لة، يف حني أن صععععععععندوت مدتوعات انتهاء أمريكي من االلتزامات غ  املمو  دوالر اليني م 918.5انتهاء اخلدمة 
دوالر أمريكي(. وال يزال نقص متوي  التزامات التغطية اليني م 64.9اخلدمة يشك  املبلغ املتبقي غ  املموَّل أي 

  .أحد ا سباب اهلامة للعجز اهليكلي يف احلساب العاميشك   الطبية بعد انتهاء اخلدمة
  دوالر أمريكيماليني  541.8قيمععة االسععععععععععععععتلمععارات الطويلععة ا جعع   بلغعع  - االسععععععععععععععتلمععارات املتععاحععة للبيعو  

 ديسعععععععععععععععمعع /كعععععععانععون  31دوالر أمععريععكععي يف يععون مععلعع 553.1)مععقعععععععارنعععععععة  ععبععلععغ  2020 يععونععيععو/حععزيععران 30يف 
ا سععععععععععععععوات املالية خالل سععععععععععععععج لته ما دوالر أمريكي  ماليني 11.3 ا االخنفاض البالغهذز   يو . (2019ا ول 

 . 19-تفشي جائحة كور تيجة ل ب شديد نتق من 2020الن ف ا ول من عام 
  دوالرماليني  937.6 العجز يف احلسععاب العام منخنفض ا –العجز يف احلسععاب العام وما يت عع  به من حسععاملت و 

 2020 يونيو/حزيران 30يف دوالر أمريكي اليني م 653.3 إىل 2019ديسعععععععععععععم / كععععانون ا ول  31أمريكي يف 
ا إىل إيرادات كسععنة كاملة من اشععتاكات الدول ا عضععاء  تسععجي  سععبب  سععاب بمل مل ععروتات سععتة أشععهر من اقياسعع 

 .2020يف عام 
 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

   توجيهاهتا حسبما وتقدمي  2020 يونيو/حزيران 30يف لمنظمة لوضع املايل لمل اعلم  خذ ا اللجنة مدعو  إىل  إن
 .اتراه مناسب  

 
 مسودة املشورة

 
 اللجنة: إن  
 

 إىل أحدث مسععععتولت النقد يف ال  م  العادي وأااس السععععداد املتوقعة  ااسععععتناد   ،من املتوقع أنهشععععارت إىل أ
ديسععم /كانون  31للدول ا عضععاء، أن تكون السععيولة يف املنظمة كاتية لتغطية االحتياجات التشععغيلية ح  

 ؛2020ا ول 
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   اري للمنظمة تتوقف على تسععععععععععععععديد منها أبن سععععععععععععععالمة التدتق النقدي اجل اوحل   الدول ا عضععععععععععععععاء، إقرار
 االشتاكات املقرر  يف موعدها، على دتع اشتاكاهتا املقرر  مللكام  ويف موعدها؛

 لة لاللتزامات املتعلقة عز  يف املقام ا ول إىل التكاليف غ  املمو  املسعععععععععععععتو  العام للعجز ي  أن  وأشعععععععععععععارت إىل
 ململوففني؛

   تقين يف بر م  التعاون الوامل ععععععععروتات معدالت املواتقة  بشععععععععأن املقدمةاريضععععععععاتية  ململعلومات اوأخذت علم
تنفيذ اعتمادات كف  عند مسععععععععععتو  يتقين بر م  التعاون الم ععععععععععروتات على أمهية اريبقاء على دت شععععععععععد  و 

 .واتق عليه املؤمترما على حنو بشك  كام  ال  م  
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 واحملتوايت قدمةامل
 
  املنتهيةتة أشهر تت  الس يفيقد ِّم التقرير احملد ث عن الوضع املايل للمنظمة حملة  عامة عن النتائ  غ  املراَجعة  -1

 :وي نظم التقرير على النحو التايل. 2020 يونيو/حزيران 30يف 
 

  2020 يونيو/حزيران 30املنتهية يف الستة أشهر لفت  النتائ  املالية: 
 

، حبسععععععب 2020 يونيو/حزيران 30يف  واحلسععععععاملتاالحتياطيات أرصععععععد  وااللتزامات و كشععععععف ا صععععععول  (1)
 .1 اجلدول- 2019ديسم /كانون ا ول  31يف رنة م در ا موال، و ا يشم  ا رصد  املقا

 املنتهية السعععتة أشعععهر لفت  كشعععف ارييرادات وامل عععروتات والتغ ات يف االحتياطيات وأرصعععد  احلسعععاملت و  (2)
 املنتهية الستة أشهرلفت  رنة املقا، حبسب م در ا موال و ا يشم  ا رصد  2020 يونيو/حزيران 30يف 
 .2 اجلدول- 2018 يونيو/حزيران 30يف 

  2020 يونيو/حزيران 30املنتهية يف الستة أشهر لفت  تعليق موجز على النتائ  املالية و. 
  2020ديسم /كانون ا ول  31ح   2020والتدتق املايل لعام. 
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 1اجلدول 

 االحتياطيات وأرصدة احلساابتو كشف األصول وااللتزامات 
 2020 حزيران /يونيو 30يف 
 (الدورات األمريكية آبالف)

 مراجعة غري مراجعة      

 

 اجملموع احلساابت

 العامة وذات الصلة
 حساب األمانة

 حزيران/يونيو 30
2020 

يسمرب/ كانون د 31
وبرانمج األمم  2019األول 

 املتحدة اإلمنائي
     األصول

 996,131 886,380 548,555 337,825 املبالغ النقدية وما يعادهلا 

 594,459 840,846 840,846 - االستلمارات احملتَعَفظ هبا للتداول

االشتاكات قيد التح ي  من الدول ا عضاء 
 236,746 364,422 10,986 353,436 املتحد  ارياائيوبر م  ا مم 

للتأخ  يف سداد  االحتياطيات: ا ق   
 االشتاكات

(27,747) (8,670) (36,417) (36,966) 

 51,250 38,142 2,321 35,821 احلساملت قيد التح ي 

 553,110 541,793  541,793 املتاحة للبيع -االستلمارات 

 2,394,730 2,635,165 1,394,037 1,241,128 جمموع األصول

     االلتزامات

 1,112,545 1,082,667 1,082,638 29 ااالشتاكات املسدد  مسبق  

 399,591 324,785 296,875 27,910 سدد املغ  االلتزامات 

 59,930 66,194 - 66,194 احلساملت مستحقة الدتع

 86,799 129,352 - 129,352 ارييرادات املؤجلة 

 1,481,634 1,507,152 - 1,507,152 اخلطط ذات ال لة ململوففني

 3,140,499 3,110,150 1,379,513 1,730,637 جمموع االلتزامات

     االحتياطيات وأرصدة احلساابت

 25,745 25,745 - 25,745 صندوت رأب املال العام 

 31,549 27,233 - 27,233 حساب االحتياطي اخلاص

 49,671 56,219 - 56,219 ارينفات الرأمسايلحساب 

 22,229 22,706 - 22,706 حساب ارينفات ا مين

ال ندوت اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعاد  
 35,627 14,524 14,524 - التأهي  

 60,244 65,079 - 65,079 أرملح غ  حمققة/ )خسائر( يف االستلمارات

 (33,245) (33,245) - (33,245) )أرملح( اكتوارية/خسائر

 (937,589) (653,245) - (653,245) أرصد  احلساملت )العجز(، هناية الفت  

 (745,769) (474,985) 14,524 )489,509( جمموع أرصدة االحتياطيات واحلساابت

جمموع أرصدة االلتزامات واالحتياطيات 
 2,394,730 2,635,165 1,394,037 1,241,128 واحلساابت
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 2 اجلدول

 وفات والتغريات يف االحتياطيات وأرصدة احلساابتر اإليرادات واملص
 التغريات يف االحتياطيات وأرصدة احلساابتو 

 2020 حزيران /يونيو 30املنتهية يف الستة أشهر لفرتة 
 (الدوالرات األمريكية آبالف)

  

  اجملموع احلساابت
 

العامة 
وذات 
 الصلة

 30 حساب األمانة
 حزيران/يونيو

2020 
 حزيران/يونيو 30

2018 
 

وبررررانمرررج األمرررم 
 املتحدة اإلمنائي

 

       اإليرادات: 
 

  495,581 480,804 - 480,804   اشتاكات البلدان ا عضاء 

  372,174 449,875 427,275 22,600   املسامهات الطوعية

  311 146 139 7   ا موال احمل لة  وجب تداب  يف ما بني املنظمات

  9,788 12,279 - 12,279   نشطة ذات التموي  املشتكا 

  11,511 14,652 927 13,725   متنوعات

  7,194 (16,215)  (16,215)   طوي  ا ج  –العائد على االستلمار 

  14,071 8,497 - 4,625   صايف ارييرادات النلرية ا خر 

   العمالتتروت صرف  )اخلسار (/الربح على
27,920 - 27,920 (6,293)  

  904,337 977,958 428,341 545,745   جمموع اإليرادات

        املصروفات:

  221,505 205,525 - 201,653   ال  م  العادي

  360,963 427,414 427,414 -   املشاريع

  582,468 632,939 427,414 201,653   جمموع املصروفات

  321,869 345,019 927 344,092   اإليرادات عن املصروفاتفائض 

  - - - -   ا رملح أو اخلسائر االكتوارية

  (18,636) (14,485) - (14,485)   تكلفة الفائد  لاللتزامات املتعلقة ململوففني

  1 - - -    الشتاكات املستحقة وا صول ا خر االحتياطيات ل

  2,746 - - -    غراض االستلمار االحتياطيات

  (35,267) (42,554) - (42,554)   ارييرادات املؤجلة

  - -  -  احلساب اخلاص  نشطة متوي  التنميةصايف احلركة يف 

  (9,386) (6,548) - (6,548)   صايف احلركة يف حساب ارينفات الرأمسايل 

  (17,825) (477) - (477)   صايف احلركة يف استخدام حساب ارينفات ا مين

  240,756 280,956 927 280,028 اإليرادات على املصروفات)نقص(/صايف فائض 

  (1,050) (927) (927) -   حتوي  الفوائد إىل حساملت اجلهات املاحنة

        صايف التحويالت من/)إىل( االحتياطيات

  537 4,316 - 4,316  حساب االحتياطي اخلاص

  (899,303) (937,589) - (937,589)   احلساملت، يف بداية الفت  )كما سبق ومت اريبالغ عنها(أرصد  

 أرصدة احلساابت، هناية الفرتة
  (653,245) - (653,244) (659,060)  
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 الستة أشهر املنتهيةلفرتة تعليق موجز على النتائج املالية 

 2019حزيران /يونيو 30يف 
 

 بعد دةواالشرتاكات غري املسد  وضع السيولة 
 
ماليني دوالر أمريكي  337.8 ،ا يعادهلاالنقدية وماملبالغ املتمل  يف بلغ إمجايل السيولة يف املنظمة يف احلساب العام  -2
 . 2019ديسم /كانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 223.7وهذا مقارنة  بلغ  .2020حزيران  /يونيو 30 يف
 

 االستثمارات احملتَرَفظ هبا للتداول
 
دوالر  نييمال 840.9 قدره امبلغ   2020حزيران  /يونيو 30يف  "احملتفظ هبا للتداول –االسعععععععععععععتلمارات "بلغ  قيمة  -3

(، ا يعادهلاالنقدية وماملبالغ دوالر أمريكي )املكشوف عنها ضمن  ماليني 351.7البالغة  "الودائع  ج "إىل جانب  أمريكي
  (2019ديسعععععععععععععم /كعععانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  مليون 1 484.84)دوالر أمريكي  ماليني 1 192.6 ا جمموععععه ععع
 حساب ا مانة. مشاريععلى  بشك  رئيسي رصد  غ  املنفقةا  من
 
 املتحد الواللت  الفائد  يف ومسعععععععتولت وأد   أسعععععععلوب املنظمة احلذر واملتسعععععععم ملالسعععععععتلمارات القليلة املخاطر  -4

 وقد جتاوزت هااتن النسععععععبتان. 2020مللنسععععععبة إىل الن ععععععف ا ول من عام يف املائة  0.76 نسععععععبتهاعائدات إىل  ا مريكية
 .أساب ةنقط 36عما قدره بالعائد املرجعي 

 
 املتاحة للبيع االستثمارات

 
لتموي  خطط املنظمة  جانب اوضعععوعة املسعععتلمارات اال اليت متل املتاحة للبيع،  اتقيمة حاتظات االسعععتلمار  اخنفضععع  -5

ماليني دوالر أمريكي  541.8 إىل 2019ديسعععععععععععم / كانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  مليون 553.1املتعلقة ململوففني، من 
 2020ا سعععوات املالية خالل الن عععف ا ول من عام ما سعععج لته  اريمجايل االخنفاضهذه  ز يو  .2020 حزيران/يونيو 30يف 
 .19-تفشي جائحة كور تيجة ل ب شديد نتق من
 
ا يف املائة 1.97 سعععععلبية ، حقق  حاتظات االسعععععتلمارات املتاحة للبيع عائد ا سعععععنول  بنسعععععبة2020عام خالل و  -6  ، قياسععععع 

 هذا إىلضععععف ا داء ويعز   .نقطة أسعععاب 293يف املائة، وهو ما ميل  ضععععف ا يف ا داء قدره  0.96إىل العائد املرجعي ونسعععبته 
نظيم إجراءات إعاد  تتخذ حالي ا وت  ا سععععععععهم. حباتظة  ما يتعلق ضعععععععععف ا داء يفوكذلك  أعاله شععععععععار إليهاتقلبات السععععععععوت امل

 مللتشاور مع جلنة االستلمار يف املنظمة.ا سهم حاتظة 
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 ابملوظفني الصلةاخلطط ذات 
 
هاء تناء عند اسععععععععععو  م مسععععععععععتحقات إىل املوففنياملنظمة أربع خطط ذات صععععععععععلة ململوففني )"اخلطط"( تقد   لد  -7

 :هي كاآليتاالت املرض أو اريصابة املرتبطة مللعم . وهذه اخلطط نتيجة حلاخلدمة أو 
 

 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 
  اخلدمة هنايةخطة مدتوعات 
 املوففني ال ندوت االحتياطي لنظام تعويض 
  اخلدمةانتهاء صندوت مدتوعات 

 
 واالحتياجات 2019ديسم /كانون ا ول  31تقييم اكتواري ح  أحدث اليت خلص إليها نتائ  ال  رضع  وقد  -8

التقييم االكتواري " بعنوان FC 180/4 الوثيقة يف بعد املائة اللماننيواملسعععععععععععععائ  املتعلقة مللتموي  على جلنة املالية يف دورهتا 
 ".2019لاللتزامات املتعلقة ململوففني يف سنة 

 
 ميل  مادوالر أمريكي،  يونمل 1 507.2 قدره امبلغ   2020حزيران  /يونيو 30خلطط يف اوقد بلغ جمموع التزامات  -9
 أمريكيدوالر ماليني  1 481.6 دوالر أمريكي مقعععععععارنعععععععة  مللرصععععععععععععععيعععععععد العععععععذي بلغماليني  25.5قعععععععدره  ااعععععععع  فعععععععرتا

  .2019ا ول  ديسم /كانون 31 يف
 

دوالر أمريكي، اليني م 983.4ململوففني  اخلاصعععععععععةلة ، بلغ  قيمة االلتزامات غ  املمو  2020حزيران  /يونيو 30ويف  -10
اخلدمة  انتهاءمدتوعات   منها صعععععندوت دوالر أمريكي، ويشعععععك  اليني م 918.5اخلدمة  انتهاء  منها التغطية الطبية بعد تشعععععك  
 .حالة التموي  حتلي  جمم  االلتزامات االكتوارية حبسب اخلطة وحبسب 3دوالر أمريكي. ويعرض اجلدول  ماليني 64.9
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 3 اجلدول
 

 
 

 رصيد احلساب العام واحلساابت ذات الصلة
 

  2019ديسععععععععععععععم /كعانون ا ول  31 يف دوالر أمريكي ماليني 937.6من  عجز احلسعععععععععععععععاب العععامخنفضععععععععععععععع  ا -11
سععععنة كاملة من اشععععتاكات الدول ا عضععععاء تسععععجي  بسععععبب  2020حزيران  /يونيو 30ماليني دوالر أمريكي يف  653.3إىل 
ا إىل إيرادات ك املزمع عقدها لى جلنة املالية يف دورهتا ع عرض،سععععععععععععي  و  .2020يف عام مل ععععععععععععروتات سععععععععععععتة أشععععععععععععهر من اقياسعععععععععععع 
   .الناشئ عن تنفيذ بر م  العم  2021-2020ا داء املتوقع لفت  السنتني بشأن تقرير ، 2021آذار  مارب/ يف
 

 برانمج التعاون التقين  تنفيذ
 

 السععععععععععععععتععة أشععععععععععععععهر املنتهيععةتت   لخاللم ععععععععععععععروتععات الشععععععععععععععهريععة ل  م  التعععاون التقين لاملعععدل التاكمي بلغ  -12
املعدل التاكمي للم روتات توسط  وهذا مقارنة  .أمريكيدوالر اليني م 4.8قدره  متوسط ا 2020حزيران  /يونيو 30يف 

 ا ول كانون  /ديسعععععععععم  31يف املنتهية  السعععععععععنتنييف تت  دوالر أمريكي يون مل 5.1قدره و الشعععععععععهرية ل  م  التعاون التقين 
2019.  
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اتريخ التقييم

إمجايل االلتزامات حبسب اخلطط وحالة التمويل: االلتزامات املتعلقة ابملوظفني
يف السنوات اخلمس األخرية

ممول-صندوت املدتوعات التعويضية  ممولة-خطة مدتوعات انتهاء اخلدمة  ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة 

غ  ممولة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  غ  ممول-صندوت مدتوعات انتهاء اخلدمة  االلتزامات االكتوارية

غري املبلغ اإلمجايل
املمول البالغ 

983.4
دوالر ماليني
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ج ِّ  و  -13 ، 19-كوتيد  املرتبطة أبزمةأنشععطة املشععاريع وت   تباطؤ  ععروتات جراء اخنفاض طفيف يف معدل املبينما سعع 
ا إىل اعتمادات ، تإن مسععععععععتو  امل4ن اجلدول بني  مكما يت ظ  ي 2021-2020و 2019-2018الفتتني  ععععععععروتات قياسعععععععع 
ا إىل املوواقع ا مر أن  من النطعاقات الععادية مقعارنة بفتات السععععععععععععععنتني السععععععععععععععابقعة.ضعععععععععععععع   اعتمعادات ععععععععععععععروتات قيعاسعععععععععععععع 
 مطلعيف  اتاالعتماده كب   من املواتقات اليت مت  مقاب  هذا إىل أن نسععععععععععععععبة  نظر  أعلى من املعتاد  2021-2020 الفت 
 مهمةمكو ت مشتلت االحتواء على متي  هذه املشاريع إىل و لمساعد  يف حاالت الطوارئ. اريع لش  تتعلق 2020عام 

 .بسرعة هاوتنفيذ
 

، مل  االعتماد 19-كوتيدملواجهة جائحة  على طرائق التنفيذ املدخلة التعديالت ؤدي من املتوقع أيضععععععععععععععا أن تو  -14
إعاد  برجمة نعم  على كفالة سو وتورات يف التكاليف. إىل اتتاضي والدعم عن بعد، اليت تعقد بشك  على االجتماعات 

الوق  املناسععععععععععععب ( لضععععععععععععمان االلتزام الكام  ويف تقينمع معاي  بر م  التعاون المتاشععععععععععععي ا هذه الوتورات يف وق  مبكر )
 .املخ  ة ملالعتمادات

 
 4اجلدول 
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السنتني تتات عادية قياس ا إىل ال ات، فل  مواتقات بر م  التعاون التقين ضمن النطاق5من اجلدول بني  كما يت -15
 أزمةواجهة املسععععاعد  ملطلبات معاجلة مت  و من البلدان. كل  رغم صعععععوملت العم  يف ف  فروف اريغالت يف الاملاضععععية 
 جلراد يف الوق  املناسب.مل املرتبطة طوارئالحالة و  19-كوتيد

 
 5اجلدول  

 
 

مشاريع ل  م  التعاون التقين بقيمة إمجالية قدرها ، كان  قد مت  املواتقة على 2020حزيران  /يونيو 30يف و  -16
ماليني دوالر أمريكي.  135.8قيمتها  البالغ 2019-2018الفت   ماليني دوالر أمريكي مقاب  صايف اعتمادات 148.3

ديسم /كانون  31 حبلول يف املائة عن ال ام  املقرر  إىل ضمان إنفات االعتمادات مللكام  9.2وهتدف هذه الزلد  بنسبة 
 يف املائة  100أدىن من  مع ا خذ يف االعتبار أبن متوسط معدل م روتات مشاريع بر م  التعاون التقين 2021ا ول 

 من ميزانياهتا املعتمد .
 

بقيمة إمجالية قدرها تقين بر م  التعاون الاريع مت  املواتقة على مشكان  قد ،  2020حزيران  /يونيو 30يف و  -17
دوالر أمريكي. اليني م 135.8قيمتها  البالغ 2021-2020الفت   صايف اعتماداتدوالر أمريكي مقاب  اليني م 24.8

بنهاية عام مللكام  برجمة االعتمادات مع يف املائة  50حتقيق معدل مواتقة ال يق  عن يتوقع  ،2020وحبلول هناية عام 
2021. 

الوق  يف و . 2020و/ حزيران ييون 30اريقليم يف سب حبفة ملواتقة م ن  املتعلقة ملبيا ت ال 7و 6اجلدوالن ويقدم  -18
لتخطيط ملتإن هذا الوضع يعاجل حالي ا  شهر الستة ا وىل، خالل امنخفض ا قليم أتريقيا املواتقة ريمعدل الذي كان تيه 

 .2020 عام يف املائة حبلول هناية 50عدل مواتقة ال يق  عن مل
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 (2020حزيران /يونيو يف) 2021-2020 الفرتة : موافقات برانمج التعاون الفين مقابل اعتمادات6اجلدول 
 

 اتاملخصص /االعتمادات  اتاملوافق اتاملخصص اإلقليم
       الدعم اإلمنائي

 %5.5  2,438,000 44,280,717 أتريقيا

 %15.5  4,203,000 27,162,765 آسيا

 %18.3  2,026,000 11,070,179 أورومل

 %24.7  1,000,000 4,050,066 قاليما يف ما بني 

 %15.4  3,070,000 19,926,323 أمريكا الالتينية

 %28.2  2,552,000 9,058,611 الشرت ا دىن

 %13.2  15,289,000 115,548,661 فرعيموع الاجمل

حاالت الطوارئمساعدة     

   3,900,000  أتريقيا

   2,900,000  آسيا

   250,000  أورومل

   0  قاليما يف ما بني 

   1,300,000  أمريكا الالتينية

   1,200,000  الشرت ا دىن

 %47.2  9,550,000 20,250,328 فرعيموع الاجمل

 %18.3  24,839,000 135,798,989 الكلي اجملموع

 
 (2020حزيران /يونيو يف) 2019-2018 الفرتة : موافقات برانمج التعاون الفين مقابل اعتمادات7اجلدول 

 
 اتاملخصص /االعتمادات  اتاملوافق اتاملخصص اإلقليم

       اإلمنائيالدعم 
 %109.5  48,479,014 44,286,228 أتريقيا

 %107.6  29,226,813 27,171,737 آسيا

 %108.2  11,973,886 11,071,557 أورومل

 %105.8  3,672,000 3,471,917 قاليما يف ما بني 

 %110.2  21,951,841 19,928,803 أمريكا الالتينية

 %113.6  10,289,121 9,057,246 الشرت ا دىن

 %109.2  125,592,675 114,987,488 فرعيموع الاجمل

حاالت الطوارئمساعدة     

   11,145,000  أتريقيا

   4,298,460  آسيا

   500,000  أورومل

   0  قاليما يف ما بني 

   4,150,000  أمريكا الالتينية

   2,650,540  الشرت ا دىن

 %109.2  22,744,000 20,831,501 فرعيموع الاجمل

 %109.2  148,336,675 135,818,989 الكلي اجملموع
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 ، التقينتظ  االعتمادات اليت يقرها املؤمتر ل  م  التعاون من الالئحة املالية للمنظمة " 3-4وتنص  املاد   -19
)ب( من الالئحة املالية، متواتر  ملواجهة االلتزامات خالل الفت  املالية  5-4وأية أموال حتول هلذا ال  م   وجب املاد  

 ". ما يعين أن اعتمادات بر م  التعاون التقين تكون متاحة رينفاقها اليت تعقب الفت  املالية اليت أقرت تيها أو حول  خالهلا
ا من السنة ا وىل من تت  السنتني اليت مت  تيها املواتقة على مشاريع بر م  التعاون التقين خالل تت  السنوات ا ربع اعتبار  

 على االعتمادات.
 

والسنة  2019-2018، بلغ جمموع االعتمادات غ  املنفقة املتاحة من تت  السنتني 2020حزيران  /يونيو 30يف و  -20
 مليون دوالر أمريكي  106.1دوالر أمريكي )اليني م 125.8 ما جمموعه 2021-2020الفت   ا وىل من اعتمادات

-2018 الفت  مليون دوالر أمريكي مرتبط ا ملعتمادات 62.1 مبلغ (. ومن هذا املبلغ، كان2018حزيران /يونيو 30يف 
 .2020ملعتمادات عام دوالر أمريكي  ماليني 63.7 مبلغو  2019

 
 .2007-2006 الفت  لك  تت  اعتمادات منذواالعتمادات املتاحة تقين بر م  التعاون الم روتات  8يعرض اجلدول و  -21
 

 8اجلدول 
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2مصروفات السنة  18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 44.7 38.7 0.0
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املصروفات السنوية لربانمج التعاون التقين العتمادات كل فرتة سنتني

:مالحظات
القرار املتعلق ابمليزانية الصادر عن املؤمتر لفرتة السنتني ذات الصلة: مصدر اعتمادات فرتة السنتني

2020حزيران /يونيو30؛ والكشوف املالية غري املراجعة يف 2019-2018إىل 2007-2006الكشوف املالية غري املراجعة لفرتات السنتني من : مصدر املصروفات
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 الناجتة عن فروق أسعار الصرف اخلسائر
 

صعععرف سععععر يف  اصعععاتي  مكسعععب ا ل  املنظمة ، سعععج  2020يونيو/حزيران  30يف املنتهية تة ا شعععهر تت  السعععخالل  -22
 : امنهدوالر أمريكي  ماليني 27.9قيمته  ي بلغ الدوالر ا مريك

 
  1ال ععععععععععرف بني اليورو والدوالرأسعععععععععععار توارت ال ععععععععععاتية جراء كاسععععععععععب من املدوالر أمريكي  مليون 2.32مبلغ  

 ؛يعوضه (؛)غ  نقدية
  تعلي ا املنظمةتكبدهتا ال عععععععععاتية ل عععععععععرف العمالت ا جنبية اليت سعععععععععائر خلمن ا ر أمريكيدوالاليني م 4.3مبلغ  

 .حساب االحتياطي اخلاصل  إىل واليت حو  
 

 املسامهات الطوعية
 

طوعية من خالل ال سعععععععععامهاتامللة من تشعععععععععم  "حسعععععععععاملت ا مانة وبر م  ا مم املتحد  ارياائي" أنشعععععععععطة ممو   -23
 .لة من بر م  ا مم املتحد  ارياائيمشاريع،  ا يف ذلك تلك املمو  

 
دوالر ماليني  1 082.6 ارياائيحلسعععععععععععاملت ا مانة وبر م  ا مم املتحد   الة مقدم  بلغ  املسعععععععععععامهات احمل ععععععععععع  و  -24

 . 2019ديسعععععععععععععم /كانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 1 085.3إىل  اقياسععععععععععععع   2020يونيو/حزيران  30أمريكي يف 
 .بعد على تنفيذ املشاريعنفق ي  مل  الذيلة من اجلهات املاحنة وميل  هذان املبلغان رصيد املسامهات الطوعية احمل   

 
 املنتهية أشعععهر تة تت  السععع من اجلهات املاحنة خالل 2يف حسعععاب ا مانة الوارد مسعععامهات لل حتليال   9اجلدول قدم يو  -25
 خالل والعشععععرين خلمساملسععععامهة ا املاحنة اجلهاتأهم قائمة مف ععععلة عن . ويتضععععمن هذا اجلدول 2020يونيو/حزيران  30 يف

املنتهية تة ا شععهر السععتت  يف تتات السععنتني السععابقة )نفسععها إىل جنب مع ت ععنيف مقارن مللنسععبة إىل الفت   اجنب  الفت   هذه
 .(2018يونيو/حزيران  30يف 
 

بقدر متناسععععب مع مسععععتو  أنشععععطة املشععععاريع من املسععععامهات الطوعية حتتسععععب ارييرادات الوارد   ،2يف اجلدول و  -26
حسععععععععاب ا مانة ومشععععععععاريع بر م  ا مم  درجة حت ارييرادات املبلغ  و  امل ععععععععروتات. املنجز  حسععععععععبما يقاب من حي 

والر يني دمال 427.3 قدره مبلغ ا، 2020يونيو/حزيران  30 املنتهية يفتة ا شععععععععععهر السععععععععععتت  مللنسعععععععععععبة إىل املتحد  ارياائي 
  .2018يونيو/حزيران  30املنتهية يف تة أشهر الستت  مللنسبة إىل دوالر أمريكي اليني م 360.7  بلغ أمريكي مقارنة  

                                                 
  يف هناية الفت . شتاكاتلال ستحقحتوي  الرصيد امل لد وكذلك  شتاكاتتلقي اال عند أسعار ال رفرت توا تنشأ 1
ب حني تتم املواتقة على شعععععععامال   اأيضعععععععاَ تتبع   املنظمة واصععععععع تشعععععععغيلية، ت غراض   2 َتسعععععععَ   حسعععععععاملت ا مانة للمواتقة على املسعععععععامهات الطوعية، واليت حت 

جزءا  من هذه ا موال وليس مجيعها يف غالب ا حيان.  املنظمة ععععععبح  شععععععطة من الناحية التشععععععغيلية. ويف ذلك الوق ، تلق   تمن الشععععععركاء يف املوارد و 
ر الفروقات بني ا رقام الوارد  يف هذه الوثيقة املتعلقة "ملالشععتاكات الوارد " وا رقام امل تعلقة "ملالشععتاكات املواتق والنموذج التدرجيي لتلقي ا موال يفسعع 

 عليها" املنشور  يف واثئق أخر .
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 حتليل املسامهات الطوعية الواردة - 9اجلدول 

يونيو/حزيران  30فرتة السنتني املنتهية يف  
2020 

آبالف 
الرردوالرات 
 األمريكية 

 

 يونيو/حزيران 30فرتة السنتني املنتهية يف  
 2018األول 

آبالف 
الرررردوالرات 
 األمريكية 

 81,228 الواللت املتحد   (1)
 االحتاد ا ورويب  (1)  

60,019 

 46,669 االحتاد ا ورويب (2)
 مكتب ا مم املتحد  لتنسيق الشؤون ارينسانية (2)  

40,716 

 أملانيا (3)
40,394 

 الواللت املتحد   (3)  
40,028 

 مكتب ا مم املتحد  لتنسيق الشؤون ارينسانية  (4)
38,237 

 السويد (4)  
21,037 

 30,006 مرتق البيئة العاملية  (5)
 ملكستان  (5)  

16,548 

 اململكة املتحد   (6)
20,515 

  
(6) 

صندوت غيا  لالستلمار يف خفعض االنبعااثت 
 14,792 النامجة عن إزالة الغاملت وتدهورها

 بر م  التنمية العاملي ملؤسسة بي  وميليندا غيتس  (7)
12,026 

 مرتق البيئة العاملية (7)  
12,600 

 10,434 إيطاليا  (8)
 اململكة املتحد  (8)  

11,480 

حسعععععععاب ا مانة املشعععععععتك بني املاحنني  دار   (9)
 10,058 بر م  ا مم املتحد  ارياائي 

  
 أملانيا (9)

11,262 

 ماسععتكارد (10)
10,000 

 كندا (10)  
10,518 

 9,145  السويد (11)
  

 كولومبيا  (11)
9,594 

 8,618  ال ندوت ا خضر للمناخ (12)
 الياملن (12)  

8,540 

  البنك الدويل (13)
8,390 

  
 ال  م  العاملي للزراعة وا من الغذائي (13)

7,960 

 مجهورية كورل  (14)
8,310 

 بلجيكا (14)  
7,910 

  النروي  (15)
8,039 

  
 البنك الدويل (15)

7,886 

ال عععععععندوت اخلاص  ق  البلدان اوا للتكي ف  (16)
 7,214 مع تغ  املناخ 

  
 تشاد (16)

6,524 

 6,032  هولندا (17)
 املكسيك (17)  

6,114 

 صندوت بناء السالم (18)
5,281 

  
(18) 

ال ندوت اخلاص  ق  البلدان اوا للتكي ف مع 
 5,425 تغ  املناخ

ا غذية بر م  الذي يديره  حسعععععععاب ا مانة (19)
 5,097 العاملي

  
 الوكالة الياملنية للتعاون الدويل  (19)

5,247 

 4,913  الياملن (20)
 حكومة مقاطعة كيبيك (20)  

5,000 

 (21)   4,837 ملكستان  (21)
حسعععاب ا مانة املشعععتك للجهات املاحنة الذي 

 4,470 يديره بر م  ا مم املتحد  ارياائي

 اركاالد (22)
4,513 

  

(22) 
حسععععععععععععععععاب ا مانة الذي يديره بر م  ا غذية 

 4,350 العاملي

 4,419 كندا (23)
 سويسرا (23)  

4,323 

 املنظمة الدولية للهجر  (24)   3,319 ال ندوت املشتك للعم  ارينساين يف السودان (24)
4,298 

 صندوت بناء السالم (25)   3,180 سويسرا (25)
3,392 

اخلمس املسرررررررررررررامهرررة اجلهرررات املرررا رررة أهم  
  390,874 ن و والعشر 

  
 

ن األكثر و اجلهررات املررا ررة اخلمس والعشرررررررررررر 
 مسامهةً 

330,033 
 

 جهات ماحنة متعدد  
34,466 

 23,961 جهات ماحنة متعدد    
 جهات ماحنة أخر  

37,159 
 46,555 جهات ماحنة أخر    

 400,549 اجملموع    462,499 اجملموع 
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 )الربانمج العادي( 2020توقعات التدفق النقدي لعام 
 

أد ه وضعععععععععع سعععععععععيولة ال  م  العادي املوحد للمنظمة يف ا ج  الق ععععععععع  عند هناية الشعععععععععهر  10رض اجلدول يع -27
 التوقعععات و  2020 حزيران/يونيو 30ينععاير/كععانون اللععاين إىل  1 للفت  املمتععد  من (ا يعععادهلععاومعع يععةالنقععداملبععالغ )ويشععععععععععععععمعع  

يع ا رقام  اليني مج وترد. 2019رقام مقارنة مللنسععععععععععععععبة إىل عام أبمشععععععععععععععفوعة ، 2020ديسععععععععععععععم / كانون ا ول  31ح  
 الدوالرات ا مريكية.

 
 حزيران/يونيو 30يف  للمنظمة اليت سعععععععددهتا الدول ا عضعععععععاء 2020املقرر  لعام  االشعععععععتاكات نسعععععععبة بلغ قد و  -28

 املزيد  ردوي .يف املائة اليت سعععععج ل  يف العام املاضعععععي 35.77من نسعععععبة على وهو معد ل حت عععععي  أ يف املائة 56.54، 2020
 .FC 183/INF/2يف الوثيقة  2020 حزيران/يونيو 30املقرر  واملتأخرات يف  االشتاكاتتفاصي  عن حالة ال من
 

 ،2020 حزيران/يونيو 30يف ال  م  العادي يف  ع املاضععععععععية لسعضععععععععاء ومسععععععععتو  النقدا إىل أااس الدتواسععععععععتناد   -29
تسعععتند التوقعات احلالية . و 2020 العاماالحتياجات التشعععغيلية ح  هناية  املتوقع أن تكون سعععيولة املنظمة كاتية لتغطية من

وهي عرضععععة للتغي  عند تلقي  كيد من ا عضععععاء بشععععأن مواعيد الدتع  السععععابقةسععععنة الإىل اجتاه مماث  كما كان احلال يف 
أد ه على التوقي  الفعلي لتح ععي  أهم االشععتاكات  10املتوقعة. ونتيجة لذلك، تتوقف دقة التوقعات الوارد  يف اجلدول 
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 10اجلدول 

 

 100
 125
 150

 175

 200
 225

 250
 275

 300

 325

 350
 375

 400

كية
 مري

ت ا
والرا

 الد
يني

 ال

وضع سيولة الربانمج العادي عند هناية الشهر 
2020التوقعات لعام 

2019 2020التوقعات لعام 


