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 موجز
 

  ّ2019 كانون األولديســـــــــــمرب/ 31د هذه الوثيقة جلنة املالية آبخر املعلومات عن الوضـــــــــــع املايل للمنظمة يف تزو 
 .)2019-2018 السنتني فرتة �اية(

  الرصيد النقدي للرب�مج العادي بلغ، 2019ديسمرب/ كانون األول  31 يف -وضع السيولة يف الرب�مج العادي و 
 والر أمريكيد ماليني 162.5دوالر أمريكي ( ماليني 223.7 ،ات القصـــــــــــــــرية األجـــلواإليـــداعـــ ،ومـــا يعـــادلـــه

 .)�اية فرتة السنتني السابقة 2017ديسمرب/كانون األول  31يف 

  2019ديســـــــــــــــمرب/ كانون األول  31إمجايل االلتزامات للخطط األربع يف  بلغ - االلتزامات املتعلقة ابملوظفنيو 
شكل التغطية تدوالر أمريكي غري ممّول (اليني م 928.5دوالر أمريكي، منه مبلغ ني مالي 1 481.6قيمته  امبلغً 

لـــة، يف حني أن صـــــــــــــــنـــدوق أمريكي من االلتزامـــات غري املموّ دوالر  مليون 866.0الطبيـــة بعـــد انتهـــاء اخلـــدمـــة 
ال يزال نقص دوالر أمريكي). و اليني م 62.5مدفوعات انتهـاء اخلدمة يشـــــــــــــــكـل املبلغ املتبقي غري املموَّل أي 

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

  دوالر أمريكي مليون 553.1قيمـــة االســـــــــــــــتثمـــارات الطويلـــة األجـــل  بلغـــت - االســـــــــــــــتثمـــارات املتـــاحـــة للبيعو  
ــــــــــــــــــــمبلغ  2019ديســــــمرب/ كانون األول  31يف   ديســــــمرب/كانون  31دوالر أمريكي يف ماليني  534.3(مقارنة بـ

ألســـــــــــــــواق الســـــــــــــــندات  اإلجيايباألداء دوالر أمريكي  ماليني 18.8 ه الز�دة وقيمتهاهذ وتبّني . )2017األول 
 واإليرادات الثابتة.

  الر دو اليني م 899.3العجز يف احلســـــاب العام من  ارتفع -العجز يف احلســـــاب العام وما يتصـــــل به من حســـــاابت و
ديســــــــــــــمرب/ كـانون األول  31أمريكي يف  دوالرماليني  937.6إىل  2017ديســــــــــــــمرب/كـانون األول  31أمريكي يف 

2019.  
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  ّرغم اتسام حالة السيولة يف سالمة تدفقها النقدي اجلاري تتوقف، أبن  اعلمً  اإلحاطةاللجنة مدعوة إىل  إن
تسديد االشرتاكات املقررة يف موعدها، وإىل حّث مجيع الدول األعضاء على على الستقرار، املنظمة اب

 .سداد اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل ويف موعدها
 

 مسودة املشورة
 
 اللجنة: إنّ  
 

 إىل أحدث مســـــــــــتو�ت النقد يف الرب�مج العادي وأمناط الســـــــــــداد املتوقعة للدول  اأنه اســـــــــــتنادً شـــــــــــارت إىل أ
 ضــــــــــــــــــــاء، من املتوقع أن تكون الســـــــــــــــيولــــــة يف املنظمــــــة كــــــافيــــــة لتغطيــــــة االحتيــــــاجــــــات التشـــــــــــــــغيليــــــة األع

 ؛2020ديسمرب/كانون األول  31حىت 

  ًمنها أبن ســـــــــــــــالمة التدفق النقدي اجلاري للمنظمة تتوقف على تســـــــــــــــديد  اوحّثت الدول األعضـــــــــــــــاء، إقرار
 ابلكامل ويف موعدها؛االشرتاكات املقررة يف موعدها، على دفع اشرتاكاهتا املقررة 

 ديســـــــمرب/كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  899.3يف احلســـــــاب العام من ارتفاع العجز  وأشـــــــارت إىل
أن املســــــــتوى العام للعجز  وإىل ،2019كانون األول   /ديســـــــمرب 31دوالر أمريكي يف ماليني  937.6إىل  2017

 لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني؛ لةعزى يف املقام األول إىل التكاليف غري املموّ يُ 

  ًأداء االســــتثمارات، وأشــــارت إىل أّ�ا ســــتنظر يف هذه املســــألة مبزيد املقدمة بشــــأن  ابملعلومات اوأخذت علم 
 .2019تقرير االستثمارات لعام  بشأناألعمال  جدول بندمن التفاصيل ضمن 
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 واحملتو�ت قدمةامل
 
  املنتهية فرتة السنتني يفوضع املايل للمنظمة حملًة عامة عن النتائج غري املراَجعة يقدِّم التقرير احملّدث عن ال -1

 :ويُنظم التقرير على النحو التايل. 2019ديسمرب/ كانون األول  31يف 
 

  2019ديسمرب/ كانون األول  31املنتهية يف  لفرتة السنتنيالنتائج املالية: 
 

، 2019ديســـــمرب/ كانون األول  31يف  واحلســـــاابتحتياطيات االأرصـــــدة كشـــــف األصـــــول وااللتزامات و  )1(
 .1 اجلدول- 2017ديسمرب/كانون األول  31حبسب مصدر األموال، ومبا يشمل األرصدة املقابلة يف 

 املنتهية  لفرتة الســــــــنتنيكشــــــــف اإليرادات واملصــــــــروفات والتغريات يف االحتياطيات وأرصــــــــدة احلســــــــاابت و  )2(
 لفرتة الســـنتني، حبســـب مصـــدر األموال ومبا يشـــمل األرصـــدة املقابلة 2019ول ديســـمرب/ كانون األ 31يف 

 .2 اجلدول- 2017 ديسمرب/ كانون األول 31املنتهية يف 

  2019ديسمرب/ كانون األول  31املنتهية يف  لفرتة السنتنيتعليق موجز على النتائج املالية و. 
  2020ول ديسمرب/كانون األ 31حىت  2020والتدفق املايل لعام. 
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 1اجلدول 
 االحتياطيات وأرصدة احلساابتو كشف األصول وااللتزامات 

 2019ديسمرب/ كانون األول  31يف 
 )الدورات األمريكية آبالف(
 مراجعة غري مراجعة      

 

 اجملموع احلساابت

العامة وذات 
 الصلة

 حساب األمانة
31 كانون /ديسمرب

2019األول   
يسمرب/ د 31

ل كانون األو 
وبر�مج األمم  2017

 املتحدة اإلمنائي
     األصول

 680,203 996,131 772,387 223,744 املبالغ النقدية وما يعادهلا 
 509,278 594,459 594,459 - االستثمارات احملتَـَفظ هبا للتداول

االشرتاكات قيد التحصيل من الدول األعضاء وبر�مج 
 227,618 236,746 54,406 182,340 األمم املتحدة اإلمنائي

 (31,329) (36,966) (9,260) (27,706) للتأخري يف سداد االشرتاكات االحتياطيات: ا�قصً 

 42,984 51,250 8,221 43,029 احلساابت قيد التحصيل
 534,344 553,110  553,110 املتاحة للبيع -االستثمارات 

 1,963,098 2,394,730 1,420,213 974,517 جمموع األصول

     االلتزامات

 797,791 1,112,545 1,085,293 27,252 ااالشرتاكات املسددة مسبقً 

 373,986 399,591 299,293 100,298 القائمةااللتزامات 

 55,592 59,930 - 59,930 احلساابت مستحقة الدفع
 74,344 86,799 - 86,799 اإليرادات املؤجلة 

 1,527,423 1,481,634 - 1,481,634 اخلطط املتصلة ابملوظفني

 2,829,136 3,140,499 1,384,586 1,755,913 جمموع االلتزامات

     االحتياطيات وأرصدة احلساابت

 25,745 25,745 - 25,745 صندوق رأس املال العامل
 30,434 31,549 - 31,549 حساب االحتياطي اخلاص
 39,307 49,671 - 49,671 حساب اإلنفاق الرأمسايل

 18,263 22,229 - 22,229 حساب اإلنفاق األمين
 34,993 35,627 35,627 - الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل 

 52,234 60,244 - 60,244 أرابح غري حمققة/ (خسائر) يف االستثمارات
 (167,712) (33,245) - (33,245) (أرابح) اكتوارية/خسائر

 (899,303) (937,589) - (937,589) لعجز)، �اية الفرتة أرصدة احلساابت (ا

 (866,039) (745,769) 35,627 (781,396) جمموع أرصدة االحتياطيات واحلساابت

 1,963,097 2,394,730 1,420,213 974,517 جمموع أرصدة االلتزامات واالحتياطيات واحلساابت
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 2 اجلدول

 االحتياطيات وأرصدة احلساابت اإليرادات واملصروفات والتغريات يف

 2019ديسمرب/ كانون األول  31لفرتة السنتني املنتهية يف 
 )الدوالرات األمريكية آبالف(

   

  اجملموع احلساابت
 

العامة وذات 
 الصلة

 31 حساب األمانة
ديسمرب/كانون 

 2019األول 

31 
ديسمرب/كانو
ن األول 

2017 

 
وبــــــر�مــــــج األمــــــم 

 منائياملتحدة اإل
 

       اإليرادات: 
 

  957,124 981,134 - 981,134   اشرتاكات البلدان األعضاء 
  1,613,217 1,808,341 1,657,811 150,530   املسامهات الطوعية

األموال احملصــــــــــــــلـــــة مبوجـــــب تـــــدابري يف مـــــا بني 
 3,139 1,353 1,237 116   املنظمات

 

  38,500 37,649 - 37,649   نشطة ذات التمويل املشرتكاأل

  22,791 62,954 34,861 28,093   متنوعات

  66,621 8,150 - 8,150   طويل األجل –العائد على االستثمار 

  19,761 22,796 - 22,796   صايف اإليرادات النثرية األخرى
   فروق صرف العمالت (اخلسارة)/الربح على

(9,901) - (9,901) 18,892  

  2,740,045 2,912,476 1,693,909 1,218,567   جمموع اإليرادات

       املصروفات:
 

  1,138,495 1,144,488 - 1,144,488   الرب�مج العادي

  1,478,369 1,659,048 1,659,048 -   املشاريع

  2,616,864 2,803,536 1,659,048 1,144,488   جمموع املصروفات

  123,181 108,940 34,861 74,079   فائض اإليرادات عن املصروفات
   األرابح أو اخلسائر االكتوارية

(2,354) - (2,354) (3,898)  
   تكلفة الفائدة لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني

(75,903) - (75,903) (70,276)  
الشـــــرتاكات املســـــتحقة واألصـــــول ليات االحتياط
 (11,527) (6,202) - (6,202)    األخرى

 

  2,746 - - -   تثمارألغراض االس الحتياطياتا

  5,099 (12,460) - (12,460)   اإليرادات املؤجلة

  (12,119) (10,364) - (10,364)   صايف احلركة يف حساب اإلنفاق الرأمسايل 

  1,139 (3,965) - (3,965)   صايف احلركة يف استخدام حساب اإلنفاق األمين

  34,345 (2,308) 34,861 (37,169) املصروفات

  (7,894) (34,861) (34,861) -   حتويل الفوائد إىل حساابت اجلهات املاحنة

       صايف التحويالت من/(إىل) االحتياطيات
 

  (3,570) (1,115) - (1,115)  حساب االحتياطي اخلاص
أرصدة احلساابت، يف بداية الفرتة (كما سبق ومت 

 (922,186) (899,305) - (899,305)   اإلبالغ عنها)
 

  (899,305) (937,589) 0 (937,589)   أرصدة احلساابت، �اية الفرتة
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 املنتهية لفرتة السنتنيتعليق موجز على النتائج املالية 

 2019ديسمرب/ كانون األول  31يف 
 

 بعد دةوضع السيولة واالشرتاكات غري املسدّ 
 
دوالر أمريكي ماليني  223.7، ا يعادهلاالنقدية وماملبالغ تمثل يف املبلغ إمجايل السيولة يف املنظمة يف احلساب العام  -2

 . 2017ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 162.5وهذا مقارنة مببلغ  .2019ديسمرب/ كانون األول  31يف 
 

 االستثمارات احملتَـَفظ هبا للتداول
 
 قـــــدره امبلغًـــــ  2019ديســــــــــــــمرب/ كـــــانون األول  31يف  "ولاحملتفظ هبـــــا للتـــــدا –االســــــــــــــتثمـــــارات "بلغـــــت قيمـــــة  -3

دوالر أمريكي (املكشــــــــــــــوف عنها ضــــــــــــــمن  مليون 673.2البالغة  "الودائع ألجل"إىل جانب  دوالر أمريكي مليون 811.64
 دوالر أمريكي اليني م 1 3.052( 1دوالر أمريكي مليون 1 84.484 ا جمموعــــــهمبــــــ)، ا يعــــــادهلــــــاالنقــــــديــــــة ومــــــاملبــــــالغ 

 حساب األمانة. مشاريععلى  بشكل رئيسي رصدة غري املنفقةاأل من )2017سمرب/كانون األول دي 31يف 
 
 الوال�ت املتحدة الفائدة يف ومســـــــتو�ت وأّدى أســـــــلوب املنظمة احلذر واملتســـــــم ابالســـــــتثمارات القليلة املخاطرة -4

 وقد جتاوزت هااتن النسبتان .2019عام ئة يف يف املا 2.44و 2018عام يف يف املائة  1.98 نسبتهاعائدات إىل  األمريكية
 .على التوايل 2019وأبربع وعشرين نقطة أساس يف عام  2018يف عام  أساس ةنقطعشرة  ستبالعائد املرجعي 

 
 املتاحة للبيع االستثمارات

 
تمويل خطط املنظمة ل جانًباوضـــــــوعة املســـــــتثمارات اال اليت متثلاملتاحة للبيع،  اتقيمة حافظات االســـــــتثمار  ارتفعت -5

 2دوالر أمريكي مليون 553.1 إىل 2017ديســـــــمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف اليني م 3.534املتعلقة ابملوظفني، من 
 .اإلجيايب ألسواق السندات واإليرادات الثابتةداء األ ةاإلمجاليهذه الز�دة  وتبّني . 2019ديسمرب/ كانون األول  31يف 

 
ا إىل العائد يف املائة 12.80، حققت حافظات االســـتثمارات املتاحة للبيع عائًدا ســـنوً� بنســـبة 2019ويف عام  -6 ، قياســـً

  .نقطة أساس 124يف املائة، وهو ما ميثل ضعًفا يف األداء قدره  14.04املرجعي ونسبته 

                                                 
 FC 180/3يف الوثيقة  الواردر أمريكي ماليني دوال 1 539.4مبلغ  عن FC 180/2عنه يف الوثيقة  املبّلغ أمريكي دوالر مليون 1 484.84 مبلغ خيتلف  1

يف  ساباحلو  )2( قيد التحصيلاحلساابت  ضمنعنها  غاملبلّ  املرتاكمة الفوائد يراداتإب) 1احلساابت يف ما يتعلق ( تصنيفاالختالف يف  أوجهبسبب 
Northern Trust Government Select Fund  حافظات االستثمارات  ويفنك التسو�ت الدولية ب يف ألجلالودائع  منواملبالغ النقدية وما يعادهلا

 احملتَـَفظ هبا للتداول املبّلغ عنها يف املبالغ النقدية وما يعادهلا.
بسبب  FC 180/3الوارد يف الوثيقة  ماليني دوالر أمريكي 555.4مبلغ عن  FC 180/2عنه يف الوثيقة  غاملبلّ  مليون دوالر أمريكي 553.1 مبلغ خيتلف  2

 احلساابت يف ما يتعلق إبيرادات الفوائد املرتاكمة املبّلغ عنها ضمن احلساابت املستحقة. وتصنيف احملاسيب التقييمتالف يف معايري االخ أوجه



FC 180/2 8 

 ابملوظفني الصلةاخلطط ذات 
 
هاء تناء عند اســـــــــــو  م مســـــــــــتحقات إىل املوظفنيطط") تقدّ املنظمة أربع خطط ذات صـــــــــــلة ابملوظفني ("اخل لدى -7

 :هي كاآليتاالت املرض أو اإلصابة املرتبطة ابلعمل. وهذه اخلطط نتيجة حلاخلدمة أو 
 

 التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة •
 اخلدمة �ايةخطة مدفوعات  •
 الصندوق االحتياطي لنظام تعويض املوظفني •
 اخلدمةانتهاء صندوق مدفوعات  •

 
واملســـــــــــــــائل املتعلقة  واالحتياجات 2019ديســـــــــــــــمرب/كانون األول  31تقييم اكتواري حىت أحدث نتائج  تُعرض -8

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

 
دوالر ماليني  1 481.6 قــدره امبلغًــ  2019 ديســـــــــــــــمرب/ كــانون األول 31خلطط يف اجمموع التزامــات  وقــد بلغ -9

ا ما ميثلأمريكي،   دوالر أمريكيماليني  1 527.4 دوالر أمريكي مقارنًة ابلرصـــــــــيد الذي بلغماليني  45.8قدره  اخنفاضـــــــــً
  .2017ديسمرب/كانون األول  31 يف
 

دوالر اليني م 928.5ابملوظفني  اخلاصـــــــــةلة ، بلغت قيمة االلتزامات غري املموّ 2019ل ديســـــــــمرب/ كانون األو  31ويف  -10
 انتهاءمدفوعات دوالر أمريكي، ويشــــكل منها صــــندوق  مليون 866.0اخلدمة  انتهاءأمريكي، تشــــكل منها التغطية الطبية بعد 

 .حالة التمويل االكتوارية حبسب اخلطة وحبسب حتليل جممل االلتزامات 3دوالر أمريكي. ويعرض اجلدول  ماليني 62.5اخلدمة 
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 3 اجلدول

 
 

 رصيد احلساب العام واحلساابت ذات الصلة
 

 2017ديســـــــــــــــمرب/كــــــانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 899.3من  عجز احلســــــــــــــــــــاب العــــــام ارتفع -11
 .2019ديسمرب/ كانون األول  31 يف دوالر أمريكي ماليني 937.6إىل 

 
 ر�مج التعاون التقين ب تنفيذ

 
 املنتهيـــــــة  الســـــــــــــــنتنيخالل فرتة لمصـــــــــــــــروفـــــــات الشـــــــــــــــهريـــــــة لرب�مج التعـــــــاون التقين لاملعـــــــدل الرتاكمي بلغ  -12
ماليني دوالر  5.8متوســـط قدره إىل  ادوالر أمريكي قياسًـــ  مليون 5.1قدره  متوســـطًا 2019كانون األول ســـمرب/دي 31يف 

 املصروفاتويُعزى السبب يف الرتاجع اإلمجايل ملعدل  .2017 األول كانون  /ديسمرب 31 يفاملنتهية  السنتنييف فرتة أمريكي 
 يف األســــاس إىل ختصــــيص جزء كبري من االعتمادات  2017-2016فرتة الســــنتني بمقارنًة  2019-2018يف فرتة الســــنتني 
ختصـــــص فيها الكثري من األموال  ماغالًبا  اليتإىل مشـــــاريع املســـــاعدة يف حاالت الطوارئ  2017-2016يف فرتة الســـــنتني 

 يتم تنفيذها بسرعة.اليت و  للمشرت�ت
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اتريخ التقييم

يلإمجايل االلتزامات حبسب اخلطط وحالة التمو : االلتزامات املتعلقة ابملوظفني
يف السنوات اخلمس األخرية

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

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

ايلاملبلغ اإلمج
غري املمول 

928.5البالغ 

ر دوالماليني
أمريكي
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-2018من فرتة الســــــــــــــنتني  املتاحةغري املنفقة  االعتماداتإمجايل ، بلغ 2019ديســــــــــــــمرب/كانون األول  31ويف  -13
 .)2017ألول ديســـــــــــــــمرب/كانون ا 31دوالر أمريكي يف  ماليني 74.5( دوالر أمريكياليني م 86.8 ، مبلًغا قيمته2019

 .2020إىل عام  املبلغ وقد ُرّحل هذا
 

مصروفات بر�مج التعاون التقين ابلنسبة إىل مجيع فرتات االعتمادات واالعتماد املتاح لرب�مج  4يبّني اجلدول و  -14
  . 2019ديسمرب/كانون األول  31إىل  2006يناير/كانون الثاين  1التعاون التقين لكل عام من 

 
 4اجلدول 

 

 
 

، وأية أموال التقينتظل االعتمادات اليت يقرها املؤمتر لرب�مج التعاون من الالئحة املالية للمنظمة " 3-4تنّص املادة  -15
(ب) من الالئحة املالية، متوافرة ملواجهة االلتزامات خالل الفرتة املالية اليت تعقب  5-4حتول هلذا الرب�مج مبوجب املادة 

 ما يعين أن اعتمادات بر�مج التعاون التقين تكون متاحة إلنفاقها  ."الفرتة املالية اليت أقرت فيها أو حولت خالهلا
ا من السنة األوىل من فرتة السنتني اليت متت فيها املوافقة على مشاريع بر�مج التعاون التقين خالل فرتة السنوات األربع اعتبارً 

 على االعتمادات.

06/07 TCP 08/09 TCP 10/11 TCP 12/13 TCP 14/15 TCP 16/17 TCP 18/19 TCP
االعتمادات غیر المنفقة   0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 86.8
مصروفات السنة الرابعة 35.0 21.7 29.3 29.9 29.3 28.6 0.0
مصروفات السنة الثالثة 33.6 32.4 35.2 46.0 50.1 45.7 0.0
مصروفات السنة الثانیة 18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 44.7 38.7
مصروفات السنة األولى 8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.9 10.3
اعتمادات فترة السنتین 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9 135.8
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املصروفات السنوية لرب�مج التعاون التقين العتمادات كل فرتة سنتني

:مالحظات
قرار املؤمتر بشأن امليزانية للفرتة املالية ذات الصلة: مصدر اعتمادات فرتة السنتني

عام ؛ والكشوف املالية غري املراجعة ابلنسبة إىل 2018وعام2017-2016إىل 2007-2006الكشوف املالية املراجعة للفرتات من : مصدر املصروفات
2019
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يف فرتة السنتني احلالية  ذات الصلة صروفاتاملاملوافق عليها و بر�مج التعاون التقين مشاريع عدالت مقارنة مل وترد -16
 .6و 5يف اجلدولني  والفرتات األربع السابقة

 
، معلومات عن أمناط املوافقة على ميزانيات ت املوافقة على مشاريع الرب�مج التقينبشأن معدال 5يعرض اجلدول  -17

 حققت املنظمة  اجلدول،كما يتبني من و . 2019-2018إىل  2011-2010 األعوام املشاريع لكل فرت ة سنتني من
ها. عنتتوافر أول سنتني دات خالل يف املائة من االعتما 100 عن نسبة يزيدمبا على الدوام هدف املوافقة على امليزانيات 

من ميزانياهتا  يف املائة 90 يصل يف املعتاد إىل حوايلكان   التعاون التقين ر�مجبمشاريع  مصروفاتمتوسط ومبا أن معدل 
 ة اليت تتوافر إنفاق االعتمادات ابلكامل حبلول �اية السنة الرابع تكفل الربامج املقررةه الز�دة يف ، فإن هذاملعتمدة

 .االعتمادات هلا
 

بشأن معدالت مصروفات مشاريع بر�مج التعاون التقين فيعرض معلومات عن أمناط املصروفات  6أما اجلدول  -18
  هذا اجلدوليدلّ . و 2019-2018إىل  2011-2010خالل فرتة السنوات األربع اليت تتوافر هلا االعتمادات من األعوام 

 ا على حافظ ماأ�و  عموًما، نيمتسق كا�  اتئوية من االعتماداملنسبة املعّرب عنه ابل ومنطها تاملصروفاعلى أن معدل 
يف املائة خالل  30االعتمادات أبكثر من  اليت شهدهتا ز�دةالعلى الرغم من ، فرتات السنتني خمتلف عربهذا االتساق 

 السنوات العشر املاضية.
 

 5اجلدول 
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 6اجلدول 
 

 
 

السنتني  رتيتَ لف ذات الصلة املوافق عليها واملصروفات املشاريعما يلي املزيد من املعلومات بشأن معدالت  ويف -19
توزيع املشاريع املوافق عليها حبسب  7ويعرض اجلدول  العتمادات بر�مج التعاون التقين. 2019-2018و 2016-2017

  .عتماداتاألقاليم، ونوعها ابلنسبة إىل الفرتات اليت خصصت هلا اال
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 7اجلدول 
 

 (مباليني الدوالرات األمريكية) الربامج املوافق عليها حبسب األقاليم ونوعها

 
2016-2017  2018-2019  

االعتمادات  اإلقليم/ نوع الربامج
 املخصصة

االعتمادا
ت املوافق 

 عليها

نسبة االعتمادات 
املوافق عليها إىل 

االعتمادات 
 املخصصة

االعتمادات 
 املخصصة

العتمادات ا
 املوافق عليها

نسبة االعتمادات 
املوافق عليها إىل 

االعتمادات 
 املخصصة

         الدعم اإلمنائي
 %102.6 45.4 44.3 %112.4 48.7 43.4 أفريقيا
 %101.0 27.4 27.2 %107.6 28.0 26.0 آسيا
 %103.8 11.5 11.1 %106.0 11.4 10.8 أورواب

 %105.8 3.7 3.5 %47.1 1.9 4.0 قاليماأليف ما بني 
 %106.2 21.2 19.9 %109.5 21.4 19.5 أمريكا الالتينية
 %107.3 9.7 9.1 %107.2 10.1 9.4 الشرق األدىن

 %103.4 118.9 115.0 %107.4 121.5 113.1 جمموع الدعم اإلمنائي

       الدعم يف حاالت الطوارئ

 %53.5 11.1  %60.3 11.9  أفريقيا
 %20.6 4.3  %21.5 4.2  آسيا
 %2.4 0.5  %2.3 0.5  أورواب

 %18.7 3.9  %14.4 2.9  أمريكا الالتينية
 %12.7 2.7  %15.8 3.1  الشرق األدىن

جمموع الدعم يف حاالت 
 %108.0 22.5 20.8 %114.4 22.6 19.8 الطوارئ

 %104.1 141.4 135.8 %108.5 144.2 132.9 اجملموع

 
االعتمادات  وإمجايلحلاالت الطوارئ املوافق عليها اإلقليمية االعتمادات  بني قارنةاملالطوارئ  يف حاالتلالعتمادات املخصصة النسبة املئوية مالحظة: متثل 

 .دعم يف حاالت الطوارئاملخصصة لل
 

 2017-2016مقابل اعتمادات الفرتة  ذات الصلة صروفاتاملو  املوافق عليها بر�مج التعاون التقين مشاريع
 

 مشروًعا مقابل صايف اعتمادات  733، كانت قد متت املوافقة على 2019 ديسمرب/ كانون األول 31 حىت -20
دوالر  مليون 144.2اإلمجالية هلذه املشاريع  ت القيمةأمريكي. وبلغماليني دوالر  132.9وقيمتها  2017-2016الفرتة 

 حبلول ضمان إنفاق االعتمادات ابلكامل رة إىلاملائة عن الربامج املقر يف  8.5أمريكي. وهتدف هذه الز�دة بنسبة 
 مع األخذ يف االعتبار أبن معدل متوسط مصروفات مشاريع بر�مج التعاون التقين 2019ديسمرب/كانون األول  31

 يف املائة من ميزانياهتا املعتمدة. 100من  كان أدىن
 

 دوالر أمريكي  ماليني 132.9ته مبلًغا قيم 2017-2016املصروفات مقابل اعتمادات الفرتة  وبلغت -21
 .يف املائة من إمجايل االعتمادات 100ما ميثل نسبة  2019 ديسمرب/ كانون األول 31يف 
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 2019-2018مقابل اعتمادات الفرتة مشاريع بر�مج التعاون التقين املوافق عليها واملصروفات ذات الصلة 
 

بر�مج  مشروًعا مقابل صايف اعتمادات 749املوافقة على ، كانت قد متت 2019 ديسمرب/ كانون األول 31 يف -22
يف املائة من  104.1أي ما ميثل نسبة  دوالر أمريكي ماليني 141.4وقيمتها  2019-2018الفرتة يف  التعاون التقين

 دوالر أمريكي.  ماليني 135.8االعتمادات بقيمة 
 

 دوالر أمريكي  مليون 49.0لًغا قيمته مب 2019-2018املصروفات مقابل اعتمادات الفرتة  وبلغت -23
 يف املائة من إمجايل االعتمادات. وسيكون الرصيد البالغ 36ما ميثل نسبة  2019 ديسمرب/ كانون األول 31يف 

ويتماشى مستوى اإلنفاق هذا مع  .2021ديسمرب/كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي متاًحا لإلنفاق حىت  86.8
 قة.فرتات السنتني الساب

 
األمانة واملكاتب اإلقليمية على وجه التحديد، أبعمال املتابعة مع املسؤولني عن امليزانية واملوظفني الفنيني  وتضطلع -24

  .لتشجيع تنفيذ مجيع املشاريع على وجه السرعة
 

 الناجتة عن فروق أسعار الصرف اخلسائر
 

صرف سعر يف  ةصافي خسارةلت املنظمة ، سجّ 2019 ولديسمرب/ كانون األ 31يف املنتهية  فرتة السنتنيخالل  -25
 : امنهدوالر أمريكي  ماليني 9.9 اقيمته ي بلغتالدوالر األمريك

 
  ؛(غري نقدية 3فوارق الصـــــرف بني اليورو والدوالرمن اخلســـــائر الصـــــافية جراء دوالر أمريكي  مليون 11.0مبلغ( 

 ؛يعوضه
  فعلًيا املنظمة حققتهاافية لصـــــــــرف العمالت األجنبية اليت الصـــــــــ ملكاســـــــــبمن ا ر أمريكيدوال مليون 1.1مبلغ  

 .حساب االحتياطي اخلاصلت إىل واليت حوّ 
 

 املسامهات الطوعية
 

طوعية من خالل ال ســــــــــامهاتاملتشــــــــــمل "حســــــــــاابت األمانة وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي" أنشــــــــــطة ممولة من  -26
 .مم املتحدة اإلمنائيمشاريع، مبا يف ذلك تلك املمولة من بر�مج األ

 
دوالر ماليني  1 085.3 اإلمنائيحلســـــــــــاابت األمانة وبر�مج األمم املتحدة  ابلغت املســـــــــــامهات احملصـــــــــــلة مقدمً و  -27

ديســــــــــــمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 752.5إىل  اقياســــــــــــً  2019ديســــــــــــمرب/ كانون األول  31أمريكي يف 
 .نفق بعد على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذيلة من اجلهات املاحنة د املسامهات الطوعية احملصّ . وميثل هذان املبلغان رصي2017

 

                                                 
  يف �اية الفرتة. شرتاكاتلال ستحقحتويل الرصيد امل لدىوكذلك  شرتاكاتتلقي اال عند أسعار الصرفرق فوا تنشأ 3
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 املنتهية  فرتة الســـــــــــنتني من اجلهات املاحنة خالل 4يف حســـــــــــاب األمانة الواردةمســـــــــــامهات لل حتليًال  8اجلدول قدم يو  -28
 األكثر مسامهةً  والعشرين اخلمس املاحنة اجلهاتعن قائمة مفصلة . ويتضمن هذا اجلدول 2019ديسمرب/ كانون األول  31 يف

 .2017 ديسمرب/ كانون األول 31 حىتنفسها إىل جنب مع تصنيف مقارن ابلنسبة إىل الفرتة  اجنبً الفرتة  خالل هذه
 

بقدر متناســــب مع مســــتوى أنشــــطة املشــــاريع من املســــامهات الطوعية حتتســــب اإليرادات الواردة  ،2يف اجلدول و  -29
 جزة حسبما يقاس من حيث املصروفات.املن
 

 فرتة الســنتنيابلنســبة إىل حســاب األمانة ومشــاريع بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي  درجة حتتاإليرادات املبلغت و  -30
اليني م 1 478.4 مببلغ والر أمريكي مقارنةً يني دمال 1 657.8 قدره مبلًغا ،2019ديســـــــــــــــمرب/ كانون األول  31 املنتهية يف

   .2017 ديسمرب/ كانون األول 31املنتهية يف  فرتة السنتنيابلنسبة إىل ر أمريكي دوال

                                                 
ب حني تتم املوافقة على حســــــاابت األمانةالتتبع الأيضــــــاَ  نظمةامل واصــــــلتشــــــغيلية، ت غراضأل  4   شــــــامل للموافقة على املســــــامهات الطوعية، واليت ُحتَتســــــَ

جزءاً من هذه األموال وليس مجيعها يف غالب األحيان.  املنظمةصـــــبح �شـــــطة من الناحية التشـــــغيلية. ويف ذلك الوقت، تلّقت تمن الشـــــركاء يف املوارد و 
ر الفروقات بني األرقام الواردة يف هذه الوثيقة املتعلقة "ابالشــرتاكات الواردة" واألرقام املتعلقة "ابالشــوالنموذج الت رتاكات املوافق درجيي لتلقي األموال يفســّ

 عليها" املنشورة يف واثئق أخرى.
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 حتليل املسامهات الطوعية الواردة - 8اجلدول 

ــهــيــــــة يف   ــت ــتــني املــن  31فــرتة الســـــــــــــن
 2019ديسمرب/كانون األول 

آبالف 
الــــــــــــــــــدوالرات 

 األمريكية 

 

ديســــمرب/كانون  31فرتة الســــنتني املنتهية يف  
 2017األول 

الف آب
الــــدوالرات 

 األمريكية 
 312,889 االحتاد األورويب  (1)   389,801 االحتاد األورويب  (1)

 192,199 الوال�ت املتحدة (2)   285,779 الوال�ت املتحدة (2)

(3) 
مكتب األمم املتحدة لتنســــيق الشــــؤون 

 123,342 اإلنسانية
  

 110,330 اململكة املتحدة (3)

 104,290 مرفق البيئة العاملية (4)   114,750 مليةمرفق البيئة العا (4)

 77,020 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (5)   91,175 اململكة املتحدة (5)

 77,042 السويد (6)
  

(6) 
حســــــــــــاب األمانة املشــــــــــــرتك بني املاحنني إبدارة 

 48,558 بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي 

(7) 
شــــــــرتك بني املاحنني حســــــــاب األمانة امل

 59,019 إبدارة بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي
  

 43,042 أملانيا (7)

 42,243 البنك الدويل (8)   55,957 النرويج (8)

 39,422 النرويج (9)   51,491 الياابن (9)

 36,792 كولومبيا (10)   45,650 أملانيا (10)

 35,764 هولندا (11)   43,783 كولومبيا (11)

 33,228 السويد (12)   35,973 هولندا (12)

 33,309 الصني (13)
  

(13) 
الصندوق اخلاص ألقل البلدان منوا للتكّيف مع 

 28,882 تغري املناخ

(14) 
الصــــــــــــــنــدوق اخلــاص ألقــل البلــدان منوا 

 31,843 للتكّيف مع تغري املناخ
  

 28,036 سويسرا  (14)

 23,828 جيكابل (15)   23,788 البنك الدويل (15)

 22,487 إيطاليا (16)   20,552 كندا (16)

 22,030 الياابن (17)   20,547 سويسرا (17)

 16,980 كندا (18)   19,410 إيطاليا (18)

 14,990 الوكالة الياابنية للتعاون الدويل  (19)   16,494 املكسيك (19)

 13,106 اململكة العربية السعودية (20)   15,872 ابكستان (20)

 (21)   15,281 بلجيكا (21)
بر�مج التنمية العاملي ملؤســـــــــــســـــــــــة بيل وميليندا 

 12,218 غيتس

 11,461 املكسيك (22)   15,197 مجهورية كور� (22)

 10,340 اليونيسف (23)   14,919 صندوق بناء السالم (23)

(24) 
صــــــــندوق غيا� لالســــــــتثمار يف خفض 

لغـــاابت االنبعـــااثت النـــامجـــة عن إزالـــة ا
 وتدهورها

14,758 

  

 10,096 ابكستان (24)

 10,000 الصني (25)   14,753 الوكالة الياابنية للتعاون الدويل (25)

ن و اجلهــات املــاحنــة اخلمس والعشـــــــــــر  
 1,630,485 األكثر مسامهةً 

  
ن األكثر و اجلهــات املــاحنــة اخلمس والعشـــــــــــر  

 1,300,231 مسامهةً 

 115,587 جهات ماحنة متعددة    131,538 جهات ماحنة متعددة 

 241,880 جهات ماحنة أخرى    337,155 جهات ماحنة أخرى 

 1,657,698 اجملموع    2,099,178 اجملموع 
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 (الرب�مج العادي) 2020توقعات التدفق النقدي لعام 
 

 جـــل القصـــــــــــــــري عنـــد �ـــايـــة أد�ه وضـــــــــــــــع ســـــــــــــــيولـــة الرب�مج العـــادي املوحـــد للمنظمـــة يف األ 9رض اجلـــدول يع -31
ا بتوقعــــات للفرتة املمتــــدة من )ا يعــــادهلــــاومــــ يــــةالنقــــداملبــــالغ الشـــــــــــــــهر (ويشـــــــــــــــمــــل   ينــــاير/كــــانون الثــــاين  1 مشـــــــــــــــفوعــــً

 يع األرقام مباليني الدوالرات األمريكية.مج وترد. 2019أرقام مقارنة ابلنسبة إىل عام و  2020ديسمرب/كانون األول  31إىل 
 

ا مببلغ  2019ديســـــمرب/ كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  223.7 مبلًغا قدره يالتدفق النقد بلغو  -32 قياســـــً
  2019املقررة لعام  االشـــــــــــــــرتاكات نســـــــــــــــبة وبلغت. 2018ديســـــــــــــــمرب/ كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  226.0

 وهو معّدل حتصــــــيل أدىن  املائة يف 74.84، 2019ديســــــمرب/ كانون األول  31يف  للمنظمة اليت ســــــددهتا الدول األعضــــــاء
املقررة واملتأخرات  االشرتاكاتتفاصيل عن حالة ال املزيد من ردوي .يف املائة اليت سّجلت يف العام املاضي 78.60من نسبة 

 .FC 180/INF/2يف الوثيقة  2019ديسمرب/ كانون األول  31يف 
 

ديســــــمرب/ كانون األول  31يف الرب�مج العادي يف  نقدع املاضــــــية لألعضــــــاء ومســــــتوى الا إىل أمناط الدفواســــــتنادً  -33
تستند التوقعات . و 2020 العاماالحتياجات التشغيلية حىت �اية  املتوقع أن تكون سيولة املنظمة كافية لتغطية من ،2019

ء بشــــأن مواعيد وهي عرضــــة للتغيري عند تلقي أتكيد من األعضــــا الســــابقةســــنة الاحلالية إىل اجتاه مماثل كما كان احلال يف 
أد�ه على التوقيــت الفعلي لتحصـــــــــــــــيــل أهم  9الــدفع املتوقعــة. ونتيجــة لــذلــك، تتوقف دقــة التوقعــات الواردة يف اجلــدول 

 .2020يف عام االشرتاكات 
 

 9اجلدول 
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وضع سيولة الرب�مج العادي عند �اية الشهر
2020كانون األول /كانون الثاين وديسمرب/التوقعات للفرتة املمتدة بني يناير

2019 2020التوقعات لعام 


