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 موجز
 

   2020 كانون األول/ديسمرب 31د هذه الوثيقة جلنة املالية آبخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف تزو.  
  الرصيد النقدي للربانمج العادي بلغ، 2020 ديسمرب/كانون األول 31 يف -وضع السيولة يف الربانمج العادي و 

 دوالر أمريكي  ماليني 223.7) دوالر أمريكي مليون 287.2 ومااااا يعااااادلااااه وارييااااداعااااات الق اااااااااااااا   األجاااا 
 .(2019ديسمرب/كانون األول  31يف 

  2020 ديساااااااااااااامرب/كانون األول 31إمجايل االلتزامات للخطط األربع يف  بلغ - االلتزامات املتعلقة ابملوظفنيو 
شاااااااااااااك  التغطية تدوالر أمريكي غ  ممو ل ) مليون 860.0دوالر أمريكي، منه مبلغ  مليون 1 499.5 درهق امبلغ  

لااة، يف  ني أن صااااااااااااااناادو  أمريكي من االلتزامااات غ  املمو  دوالر اليني م 789.3الطبيااة بعااد انتااااة ا اادمااة 
دوالر أمريكي(. وال يزال نقص اليني م 70.7مادووعاات انتاااة ا ادماة يشااااااااااااااكا  املبلغ املتبقي غ  املمو ل أي 

  .أ د األسباب اهلامة للعجز اهليكلي يف احلساب العاميشك   متوي  التزامات التغطية الطبية بعد انتااة ا دمة
  دوالر أمريكيماليني  639.5قيمااة االسااااااااااااااتلمااارات الطويلااة األجاا   بلغاا  - االسااااااااااااااتلمااارات املتااا ااة للبيعو  

 ديساااااااااااااامرب/كااانون  31دوالر أمريكي يف يون مل 553.1)مقااارنااة  بلغ  2020 ديساااااااااااااامرب/كااانون األول 31يف 
اليت ارتفاع قيمة األصول وارييرادات اللابتة  دوالر أمريكي ماليني 86.4 ةالبالغالزايد   ههذز رب تو . (2019األول 

  ، وارتفاع قيمة اليورو مقاب  الدوالر األمريكي.جرى تقييماا
  ماليني  937.6 العجز يف احلساااااب العام منخنفض ا –العجز يف احلساااااب العام وما يت اااا  به من  ساااااابت و

ديساااااااامرب/كانون  31يف دوالر أمريكي اليني م 895.8 إىل 2019ديساااااااامرب/ كانون األول  31دوالر أمريكي يف 
 .2020 األول

 
 

 التوجياات املطلوبة من جلنة املالية
 

   توجيااهتا وتقدمي  2020 ديساامرب/كانون األول 31يف لمنظمة لوضااع املايل لاب اعلم  خذ األاللجنة مدعو  إىل  إن
 .ا سبما تراه مناسب  

 
 مسودة املشورة

 
 اللجنة: إن  
 
 إىل أحدث مستوايت النقد يف الربانمج العادي وأمناط السداد املتوقعة  ااستناد   ،من املتوقع أنهشارت إىل أ

 31للدددوا اضاءدددددددددددداء، أن تاون السددددددددددديولددة يف املنظمددة لدداحيددة لت  يددة ا حتيددا ددات التشددددددددددد يليددة ح  
 ؛2021ديسمرب/لانون اضوا 

   منها أبن سدددددددددقمة التدحا النقدي اجلاري للمنظمة تتوقف ال  تسدددددددددديد  اوحث ت الدوا اضاءددددددددداء، إقرار
 ا شرتالات املقررة يف موادها، ال  دحع اشرتالاهتا املقررة ابلاامل ويف موادها؛
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 لة لقلتزامات عزج يف املقا  اضوا إىل التااليف غري املمو  أن املسدددددددددددتوج العا  للعجز ي   وأشدددددددددددارت إىل
 املتعلقة ابملوظفني؛

 يف برانمج التعاون واملصددددددروحات معد ت املواحقة  بشدددددد ن املقدمةاإلضدددددداحية  ابملعلومات االم   وأخذت
تنفيذ افل اند مسدددددددتوج يتقين برانمج التعاون المصدددددددروحات ال  أمهية اإلبقاء ال  دت شدددددددد  و تقين ال

 .واحا اليه املؤمترما ال  حنو بشال لامل ااتمادات الربانمج 
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 واحملتوايت قدمةامل
 
  املنتاية السنةورت   يفيقد ِّم التقرير احملد ث عن الوضع املايل للمنظمة حملة  عامة عن النتائج غ  املراَجعة  -1

 :ويُنظم التقرير على النحو التايل. 2020 ديسمرب/كانون األول 31يف 
 

  2020 ديسمرب/كانون األول 31املنتاية يف  نةالسلفرت  النتائج املالية: 
 

، 2020 ديسااااامرب/كانون األول 31يف  واحلسااااااابتاال تياطيات أرصاااااد  األصاااااول وااللتزامات و كشااااا   (1)
 .1 اجلدول- 2019ديسمرب/كانون األول  31يف رنة حبسب م در األموال، و ا يشم  األرصد  املقا

 املنتاية  لفرت  السااااااااانةكشااااااااا  ارييرادات وامل ااااااااارووات والتغ ات يف اال تياطيات وأرصاااااااااد  احلسااااااااااابت و  (2)
 لفرت  الساااانةرنة املقا، حبسااااب م اااادر األموال و ا يشاااام  األرصااااد  2020 ديساااامرب/كانون األول 31يف 

 .2 اجلدول- 2018 ديسمرب/كانون األول 31يف  املنتاية
  2020 ديسمرب/كانون األول 31املنتاية يف  لفرت  السنةتعليق موجز على النتائج املالية و. 
  2021ديسمرب/كانون األول  31 ىت  2021والتدوق املايل لعام. 
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 1اجلدوا 

 لشف اضصوا وا لتزامات وأرصدة ا حتياطيات واحلساابت

 2020ديسمرب/ لانون اضوا  31يف 
 (آب ف الدورات اضمرياية)

 اجملموع احلساابت  
  

 العامة

 وذات الصلة

 حساب اضمانة
 وبرانمج اضمم املتحدة اإلمنائي

ديسمرب/لانون  31
 2020اضوا 

لانون ديسمرب/ 31
   2019اضوا 

     اضصوا

 996,131 1,271,062 983,891 287,171 املبالغ النقدية وما يعادهلا 

 594,459 588,199 588,199 - االستلمارات احملتَاَفظ هبا للتداول

االشرتاكات قيد التح ي  من الدول 
 236,746 276,428 57,626 218,802 املتحد  اريمنائياألعضاة وبرانمج األمم 

: اال تياطيات للتأخ  يف سداد اانق   
 (36,966) (49,703) (10,397) (39,306) االشرتاكات

 51,250 47,427 2,269 45,158 احلساابت قيد التح ي 

 553,110 639,469  639,469 املتا ة للبيع -االستلمارات 

 2,394,730 2,772,882 1,621,588 1,151,294 جمموع اضصوا

     ا لتزامات

 1,112,545 1,249,447 1,221,928 27,519 االشرتاكات املسدد  مسبق ا 

 399,591 436,374 377,545 58,829 االلتزامات غ  املسدد 

 59,930 68,898 - 68,898 احلساابت مستحقة الدوع

 86,799 106,014 - 106,014 ارييرادات املؤجلة 

 1,481,634 1,499,434 - 1,499,434 ا طط املت لة ابملوظفني

 3,140,499 3,360,167 1,599,473 1,760,694 جمموع ا لتزامات

     ا حتياطات وأرصدة احلساابت

 25,745 25,745 - 25,745 صندو  رأس املال العام 

 31,549 30,674 - 30,674  ساب اال تياطي ا اص

 49,671 61,949 - 61,949  ساب ارينفا  الرأمسايل

 22,229 48,556 - 48,556  ساب ارينفا  األمين

ال ندو  ا اص حلاالت الطوارئ وأنشطة 
 35,627 22,115 22,115 - إعاد  التأهي  

 60,244 130,911 - 130,911 أرابح غ  حمققة/ )خسائر( يف االستلمارات

 (33,245) (11,469) - (11,469) )أرابح( اكتوارية/خسائر 

 (937,589) (895,766) - (895,766) أرصد  احلساابت )العجز(، هناية الفرت  

 (745,769) (587,285) 22,115 (609,400) جمموع أرصدة ا حتياطيات واحلساابت

جمموع أرصدة ا لتزامات وا حتياطيات 
 واحلساابت

1,151,294 1,621,588 2,772,882 2,394,730 
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 2 اجلدوا
 اإليرادات واملصروحات والت ريات يف ا حتياطات وأرصدة احلساابت

 2020ديسمرب/ لانون اضوا  31نتهية يف لفرتة السنة امل

 (الدورات اضمرياية آب ف)

  
  
  

  اجملموع   احلساابت
 العامة

وذات 
 الصلة

 حساب اضمانة
وبرانمج اضمم املتحدة 

 اإلمنائي

31 
ديسمرب/لانون 

 2020اضوا 

31 
ديسمرب/لانون 

 2018اضوا 
   اإليرادات:

    
 495,581 480,804 - 480,804  اشرتاكات البلدان األعضاة 

 902,955 1,093,101 987,825 105,276  املسامهات الطوعية

 693 541 502 39  األموال احمل لة  وجب تداب  يف ما بني املنظمات

 18,943 19,522 - 19,522   التموي  املشرتكاألنشطة ذات 

 31,283 26,444 8,212 18,232 متنوعات

 15,434 15,442 - 15,442  طوي  األج  –العائد على االستلمار 

 11,848 11,581 - 11,581  صايف ارييرادات النلرية األخرى

 (6,727) 11,441 - 11,441  )ا سار (/الربح على ورو  صرف العمالت

 1,470,010 1,658,876 996,539 662,337   جمموع اإليرادات

 املصروحات:
    

 527,871 521,140 - 521,140   الربانمج العادي

 824,817 988,327 988,327 -  املشاريع

 1,352,688 1,509,467 988,327 521,140  جمموع املصروحات

 117,322 149,409 8,212 141,197   حائض اإليرادات ان املصروحات

 2,068 531 - 531  األرابح أو ا سائر االكتوارية

 (37,272) (28,969) - (28,969)  تكلفة الفائد  لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني

 (1,046) (13,990) - (13,990)  اعتماد االشرتاكات املستحقة واألصول األخرى

 (12,630) (19,215) - (19,215)  ارييرادات املؤجلة

 (5,833) (12,278) - (12,278)  صايف احلركة يف  ساب ارينفا  الرأمسايل 

 (135) (26,328) - (26,328)  صايف احلركة يف استخدام  ساب ارينفا  األمين

صايف الفائض/)النقص( يف اإليرادات ان 
 املصروحات

40,948 8,212 49,160 62,474 

 (14,302) (8,212) (8,212) - املاحنةحتوي  الفوائد إىل  ساابت اجلاات 

  صايف التحويالت من/)إىل( اال تياطيات
    

  صندو  رأس املال العام  
- - - 

-
- 

 (705) 875 - 875   ساب اال تياطي ا اص

أرصد  احلساابت، يف بداية الفرت  )كما سبق ومت اريبالغ 
 (899,303) (937,589) - (937,589)  عناا(

  (851,836) (895,766) 0 (895,766)  احلساابت يف هناية الفرتةأرصدة 
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 املنتهية لفرتة السنةتعليا مو ز ال  النتائج املالية 

 2019 ديسمرب/لانون اضوا 31يف 
 

 بعد دةوضع السيولة وا شرتالات غري املسد  
 
دوالر أمريكي  مليون 287.2 ،ا يعادهلاالنقدية وماملبالغ املتمل  يف بلغ إمجايل الساايولة يف املنظمة يف احلساااب العام  -2
 . 2019ديسمرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 223.7وهذا مقارنة  بلغ  .2020ديسمرب/ كانون األول  31 يف
 

 ا ستثمارات احملتَدَفظ هبا للتداوا
 
 نييمال 961.5 قدره امبلغ   2020 ديسااامرب/ كانون األول 31يف  "احملتفظ هبا للتداول –االساااتلمارات "بلغ  قيمة  -3

ا النقدية وماملبالغ دوالر أمريكي )املكشااااااااوف عناا ضاااااااامن  ماليني 760.4البالغة  "الودائع ألج "إىل جانب  دوالر أمريكي
ديسااااااااااااامرب/كااانون األول  31دوالر أمريكي يف  مليون 1 84.484)دوالر أمريكي  ماليني 1 1 721.9 ا جمموعااه اا(، يعااادهلااا
  ساب األمانة. مشاريععلى  بشك  رئيسي رصد  غ  املنفقةاأل من (2019

 
الوالايت  الفائد  يف مسااااااااتوايتتراجع و  وأد ى أساااااااالوب املنظمة احلذر واملتساااااااام ابالسااااااااتلمارات القليلة املخاطر  -4

اااااااااااااااااما بالعائد املرجعي  جتاوزت هااتن النسااابتان وقد. 2020عام  يفيف املائة  0.87 نسااابتااعائدات إىل  األمريكية املتحد 
 .أساس ةنقط 42قدره 

 
 املتاحة للبيع ا ستثمارات

 
لتموي  خطط املنظمة  جانب اوضاااااااوعة املساااااااتلمارات اال اليت متل املتا ة للبيع،  اتقيمة  اوظات االساااااااتلمار  ارتفع  -5

ماليني دوالر أمريكي  639.52 إىل 2019ديسااااااامرب/ كانون األول  31دوالر أمريكي يف  مليون 553.1املتعلقة ابملوظفني، من 
، اليت جرى تقييمااارتفاع قيمة األصاااول وارييرادات اللابتة اريمجالية ه الزايد  هذز رب تو  .2020 ديسااامرب/كانون األول 31يف 

 وارتفاع قيمة اليورو مقاب  الدوالر األمريكي.
 
ا ساااانواي  بنساااابة،  قق   اوظات 2020عام  يف هنايةو  -6 ا يف املائة 15.69 االسااااتلمارات املتا ة للبيع عائد  ، قياسااا 

ضااااع  األداة ويعزى  .نقطة أساااااس 357يف املائة، وهو ما ميل  ضااااعف ا يف األداة قدره  19.26إىل العائد املرجعي ونساااابته 
، انتقل  2020وفي هناية الربع األول من عام   اوظة أساااااااام املنظمة. ضاااااااع  أداةإىل وكذلك تقلبات الساااااااو   هذا إىل

                                                 
  3/185FCماليني دوالر أمريكي الوارد يف الوثيقة  1 6.731عن مبلغ   2/185FCماليني دوالر أمريكي الوارد يف الوثيقة  1 9.721خيتل  مبلغ   1

رف ( واريبالغ عن  ساب م 2قيد التح ي ، )ضمن احلساابت  لإلبالغ عن إيرادات الفوائد املرتاكمة( 1بسبب االختالوات يف الت ني  احملاسيب )
Northern Trust .املختار ضمن املبالغ النقدية وما يعادهلا 

بسبب   3/185FCماليني دوالر أمريكي الوارد يف الوثيقة  4.641عن مبلغ   2/185FCماليني دوالر أمريكي الوارد يف الوثيقة  5.639خيتل  مبلغ   2
 .احلساابت قيد التح ي احملاسيب رييرادات الفوائد املرتاكمة املبل غ عناا ضمن  تقييم احملاسيب والت ني الاالختالوات يف معاي  
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القي م العاملي  لدى ساااااابت انتقالية إىل  سااااتلماراتاال ريدار  Panagora املوروثة ؤسااااسااااةاملاالسااااتلمارات يف األسااااام من 
ريدار  األساااام جتري بشاااأهنا يف الوق   مساااتادوةمؤساااساااات  يف انتظار إعاد  االساااتلمار مع Northern Trustم ااارف 
  عملية مشرتايت. الراهن

 
 ابملوظفني الصلةاخل ط ذات 

 
ااة تناة عند اسااااااااااو  م مسااااااااااتحقات إىل املوظفنياملنظمة أربع خطط ذات صاااااااااالة ابملوظفني )"ا طط"( تقد   لدى -7

 :هي كاآليتاالت املرض أو اريصابة املرتبطة ابلعم . وهذه ا طط نتيجة حلا دمة أو 
 

 التغطية الطبية بعد انتااة ا دمة 
  ا دمة هنايةخطة مدووعات 
 ال ندو  اال تياطي لنظام تعويض املوظفني 
  ا دمةانتااة صندو  مدووعات 

 
 واال تياااجااات 2020ديساااااااااااااامرب/كااانون األول  31تقييم اكتواري  ىت أ اادث اليت خلص إلياااا نتااائج التُعرض  -8

التقييم " بعنوان FC 185/4 الوثيقة يف بعد املائة اللماننيو  ا امساااااااااة واملساااااااااائ  املتعلقة ابلتموي  على جلنة املالية يف دورهتا
 ".2020االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة 

 
دوالر  ماليني 1 499.5 قااادره امبلغااا   2020 كاااانون األول  /ديسااااااااااااامرب 31 طط يف اوقاااد بلغ جمموع التزاماااات  -9

 دوالر أمريكيماليني  1 481.6 دوالر أمريكي مقارنة  ابلرصاااااااااااااايد الذي بلغماليني  17.9قدره  ااع  فرتا ميل  ماأمريكي، 
  .2019األول  ديسمرب/كانون 31 يف
 

دوالر  مليون 860.0ابملوظفني  ا اصاااااااااةلة ، بلغ  قيمة االلتزامات غ  املمو  2020 كانون األول  /ديسااااااااامرب 31ويف  -10
 انتااةمدووعات   مناا صاااندو  دوالر أمريكي، ويشاااك  اليني م 789.3ا دمة  انتااة  مناا التغطية الطبية بعد أمريكي، تشاااك  

 . الة التموي  حتلي  جمم  االلتزامات االكتوارية حبسب ا طة وحبسب 3دوالر أمريكي. ويعرض اجلدول  ماليني 70.7ا دمة 
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 3 اجلدوا

 
 

 رصيد احلساب العا  واحلساابت ذات الصلة
 

 895.8إىل  2019ديسمرب/كانون األول  31 يف دوالر أمريكي ماليني 937.6من  العامعجز احلساب  خنفضا -11
 ا امسة واللمانني بعد املائة لى جلنة املالية يف دورهتاع عرضيُ و . 2020 كانون األول  /ديسمرب 31ماليني دوالر أمريكي يف 

التقرير "بعنوان  FC 185/9ضمن الوثيقة  الناشئ عن تنفيذ برانمج العم  2021-2020األداة املتوقع لفرت  السنتني بشأن تقرير 
 ".2021-2020السنوي عن أداة امليزانية وعمليات النق  بني الربامج وأبواب امليزانية يف ورت  السنتني 

 
 برانمج التعاون التقين  تنفيذ

 
ا إىل ورتات السااااااانتني املاضاااااااية رغم  مرتفعة، ظل  مواوقات برانمج التعاون التقين 4ما يتبني  من اجلدول ك -12 قياسااااااا 

 19-ومت  معاجلة طلبات املسااااااااعد  ملواجاة أزمة كوويد صاااااااعوابت العم  يف ظ  ظروف اريغال  يف الكل  من البلدان.
 و الة الطوارئ املرتبطة ابجلراد يف الوق  املناسب.
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إمجايل ا لتزامات حبسب اخل ط وحالة التمويل: ا لتزامات املتعلقة ابملوظفني
اضخريةيف السنوات اخلمس

ممول-صندو  املدووعات التعويضية  ممولة-خطة مدووعات هناية ا دمة  ممولة-التغطية الطبية بعد انتااة ا دمة
غ  ممولة-التغطية الطبية بعد انتااة ا دمة غ  ممول-صندو  مدووعات انتااة ا دمة االلتزامات االكتوارية

يل املبلغ اإلمجا
غري املموا 

860البالغ 
دو ر مليون
أمرياي
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 4اجلدوا 
 

 
 

مشاريع لربانمج التعاون التقين بقيمة إمجالية ، كان  قد مت  املواوقة على 2020 كانون األول  /ديسمرب 31يف و  -13
ماليني دوالر أمريكي.  135.8قيمتاا و  2019-2018الفرت   دوالر أمريكي مقاب  صااااااااايف اعتمادات مليون 148.1قدرها 

 31حبلول  املقرر  إىل ضااااااااااااااماااان إنفاااا  االعتماااادات ابلكاااامااا يف املاااائاااة عن الربامج  9.0سااااااااااااااباااة وهتااادف هاااذه الزايد  بن
أدىن من  مع األخذ يف االعتبار أبن متوسااط معدل م اارووات مشاااريع برانمج التعاون التقين 2021ديساامرب/كانون األول 

 يف املائة من ميزانياهتا املعتمد . 100
 

بقيمة إمجالية تقين برانمج التعاون الاريع مشاا مت  املواوقة علىكان  قد ،  2020 كانون األول  /ديساامرب 31ويف  -14
، دوالر أمريكياليني م 135.8قيمتاا و  2021-2020الفرت   صااااااااااااااايف اعتماداتدوالر أمريكي مقاب   مليون 77.1قدرها 

ر آخر يسااااااااااا   عامال   2019طة خالل عام إدخال اريجراةات املبسااااااااااا  وكان  .يف املائة 57وبلغ معد ل املواوقة على املشااااااااااااريع 
وحبلول هناية عام . 19-املت اااااااااااااالة  ائحة كوويدرغم التحدايت  2021-2020الفرت   مقاب  اعتماداتاملواوقات املبكر  

 .ابلكام برجمة االعتمادات توقع من امل ،2021
 

 . 2020 كانون األول  /ديسااااااامرب 31اريقليم يف ساااااااب حبفة  ااااااان  اململواوقة املتعلقة اببياانت ال 6و 5اجلدوالن يقدم  -15
 .ةيف املائ 50 نسبة وقد وا  معدل املواوقة يف مجيع األقاليم
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املعد ا اإلمجايل ملشاريع برانمج التعاون التقين املواحا اليها لال حرتة سنتني
(ابلنسبة املئوية العتمادات ورت  السنتني)

2010-2011

2012-2013

2014-2015

2016-2017

2018-2019

2020-2021

األوىلالسنة اللانيةالسنة السنة اللاللة
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 (2020 كانون األول/ديسمرب يف) 2021-2020 الفرت  مقاب  اعتمادات برانمج التعاون التقينمواوقات  :5اجلدوا 
 

 اتاملخصص /ا اتمادات  اتاملواحق اتاملخصص اإلقليم
 الدام اإلمنائي

   

 %51.5   000 808 22  717 280 44 أوريقيا

 %51.9   000 089 14  765 162 27 آسيا

 %52.8   000 850 5  179 070 11 أورواب

 %24.7   000 000 1  066 050 4 قاليماأليف ما بني 

 %72.1   000 360 14  323 926 19 أمريكا الالتينية

 %53.7   000 866 4  611 058 9 الشر  األدىن

 %54.5  000 973 62 661 548 115 فرايموع الاجمل

حا ت ال وارئمساادة   

    000 662 6  أوريقيا

    000 200 4  آسيا

    000 750  أورواب

   -  قاليماأليف ما بني 

    000 300 1  أمريكا الالتينية

    000 200 1  الشر  األدىن

 %69.7  000 112 14 328 250 20 فرايموع الاجمل

 %56.8  000 085 77 989 798 135 الالي اجملموع

 
 (2020 كانون اللاين/ديسمرب يف) 2019-2018 الفرت  مقاب  اعتمادات برانمج التعاون التقين: مواوقات 6اجلدوا 

 
 اتاملخصص /ا اتمادات  اتاملواحق اتاملخصص اإلقليم
       الدام اإلمنائي

 %109.5   014 479 48  228 286 44 أوريقيا

 %107.6   813 230 29  737 171 27 آسيا

 %106.8   886 825 11  557 071 11 أورواب

 %105.8   000 672 3  917 471 3 قاليماأليف ما بني 

 %109.9   841 897 21  803 928 19 أمريكا الالتينية

 %113.6   121 289 10  246 057 9 الشر  األدىن

 %109.1  675 349 125 488 987 114 فرايموع الاجمل

حا ت ال وارئمساادة     

    000 145 11  أوريقيا

    460 298 4  آسيا

    000 500  أورواب

    0  قاليماأليف ما بني 

    000 150 4  أمريكا الالتينية

    540 650 2  الشر  األدىن

 %109.2  000 744 22 501 831 20 فرايموع الاجمل

 %109.1  675 138 148 989 818 135 الالي اجملموع
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 /ديساااااامرب 31يف  املنتاية الساااااانة ورت  لبلغ املعدل الرتاكمي للم اااااارووات الشااااااارية لربانمج التعاون التقين خال -16
املعدل الرتاكمي للم رووات الشارية توسط  وهذا مقارنة  .دوالر أمريكيماليني  4.3متوسط ا قدره  2020 كانون األول

 .2019 األول كانون  /ديسمرب 31املنتاية يف  السنتنيدوالر أمريكي يف ورت  يون مل 5.1قدره و لربانمج التعاون التقين 
 

ج ِّ  ، أدانه 7ن اجلدول بني  مكما يتو  -17 ا إىل اعتمادات   اااروواتاخنفاض طفي  يف معدل املساااُ  ورت  السااانتنيقياسااا 
طرائق اليت مت إدخاهلا على التعديالت ؤدي تو . 19-كوويد  أزمةبسااااابب أنشاااااطة املشااااااريع وت   تباطؤ جراة  2018-2019
إىل اورتاضاااااااااااااي والدعم عن بعد، اليت تعقد بشاااااااااااااك  ، مل  االعتماد على االجتماعات 19-كوويدملواجاة جائحة  التنفيذ 

على  وجيري العم  .2019-2018للمشاااااااريع اليت مت  املواوقة علياا مقاب  اعتمادات ورت  الساااااانتني  ووورات يف التكالي 
( لضااااااااااااامان االلتزام الكام  ويف تقينمع معاي  برانمج التعاون المتاشاااااااااااااي ا إعاد  برجمة هذه الووورات يف وق  مبكر )كفالة 

بشك  أساسي على تغي ات يف طرائق التنفيذ وتعديالت وتنطوي إعاد  الربجمة  .املخ  ة الوق  املناسب ابالعتمادات
ملدخالت لدعم أصاااااحاب امل ااااالحة واكموعات الساااااكانية الضاااااعيفة على حنو أوضااااا  يف إطار ايف جمموعات األنشاااااطة و 

 .والتعايف مناا 19-االستجابة املبكر  جلائحة كوويد
 

مشج ع ا ابملقارنة مع  2021-2020 رووات قياس ا إىل اعتمادات ورت  السنتني امل يف الوق  نفسه، كان مستوىو  -18
 تتعلق 2020عام  مطلعيف  اتاالعتماده كب   من املواوقات اليت مت  مقاب  هذورت  السااانتني الساااابقة، نظر ا إىل أن نسااابة  

 .بسرعة هاوتنفيذ مامةكوانت مشرتايت ماال تواة على متي  هذه املشاريع إىل و لمساعد  يف  االت الطوارئ. اريع لش 
 

 ، التقينتظ  االعتمادات اليت يقرها املؤمتر لربانمج التعاون من الالئحة املالية للمنظمة " 3-4وتنص  املاد   -19
)ب( من الالئحة املالية، متواور  ملواجاة االلتزامات خالل الفرت  املالية  5-4وأية أموال حتول هلذا الربانمج  وجب املاد  

 ". ما يعين أن اعتمادات برانمج التعاون التقين تكون متا ة رينفاقاا اليت تعقب الفرت  املالية اليت أقرت وياا أو  ول  خالهلا
ا من السنة األوىل من ورت  السنتني اليت مت  وياا املواوقة على مشاريع برانمج التعاون التقين خالل ورت  السنوات األربع اعتبار  

 على االعتمادات.
 

-2018، بلغ جمموع االعتمادات غ  املنفقة املتا ة من ورت  السنتني 2020 كانون األول  /ديسمرب 31يف و  -20
دوالر  ماليني 86.8أمريكي )دوالر اليني م 102.6 ما جمموعه 2021-2020الفرت   والسنة األوىل من اعتمادات 2019

 دوالر أمريكي مرتبط ا ابعتمادات ماليني 47.7 مبلغ (. ومن هذا املبلغ، كان2019 ديسمرب/كانون األول 31أمريكي يف 
 .2020ابعتمادات عام دوالر أمريكي  ماليني 54.9 مبلغو  2019-2018 الفرت 
 

 .2007-2006 الفرت  واالعتمادات املتا ة لك  ورت  اعتمادات منذتقين برانمج التعاون الم رووات  7يعرض اجلدول و  -21
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 الناجتة ان حروق أسعار الصرف اخلسائر
 

صااارف ساااعر يف  اصااااوي  مكساااب ا ل  املنظمة ، ساااج  2020 ديسااامرب/كانون األول 31يف املنتاية  السااانةورت  خالل  -22
 : امنادوالر أمريكي  ماليني 11.4قيمته  ي بلغ الدوالر األمريك

 
  3ال اااااااااارف بني اليورو والدوالرأسااااااااااعار ووار  ال اااااااااااوية جراة كاسااااااااااب من املدوالر أمريكي  مليون 12.2مبلغ  

 ؛يعوضه (؛)غ  نقدية
  وعلي ا املنظمةدهتا تكب  ال ااااااااااااوية ل ااااااااااارف العمالت األجنبية اليت ساااااااااااائر  من ا ر أمريكيدوال مليون 0.8مبلغ  

 . ساب اال تياطي ا اصل  إىل واليت  و  
  

                                                 
  يف هناية الفرت . شرتاكاتلال ستحقحتوي  الرصيد امل لدىوكذلك  شرتاكاتتلقي اال عند ال رفأسعار ر  ووا تنشأ 3

06/07

TCP
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16/17
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TCP
20 TCP

االعتمادات غير المنفقة   0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 47.7 54.9

مصروفات السنة الرابعة 35.0 21.7 29.3 29.9 29.3 28.6 0.0 0.0

مصروفات السنة الثالثة 33.6 32.4 35.2 46.0 50.1 45.7 39.1 0.0

مصروفات السنة الثانية 18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 44.7 38.7 0.0

مصروفات السنة األولى 8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.9 10.3 13.0

اعتمادات فترة السنتين 95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9 135.8 67.9
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املصروحات السنوية لربانمج التعاون التقين  اتمادات لل حرتة سنتني

قرار املؤمتر بش ن امليزانية للفرتة املالية ذات الصلة: مصدر ااتمادات حرتة السنتني
2020لانون الثاين / ديسمرب31يف والاشوف املالية غري املرا عة د2019-2018إىل 2007-2006الاشوف املالية املرا عة للفرتات من : مصدر املصروحات

 مقحظات:
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 املسامهات ال واية
 

طوعية من خالل ال ساااااااااامهاتامللة من تشااااااااام  " سااااااااااابت األمانة وبرانمج األمم املتحد  اريمنائي" أنشاااااااااطة ممو   -23
 .لة من برانمج األمم املتحد  اريمنائيمشاريع،  ا يف ذلك تلك املمو  

 
دوالر ماليني  1 221.9 اريمنائيحلسااااااااااااابت األمانة وبرانمج األمم املتحد   الة مقدم  بلغ  املساااااااااااامهات احمل ااااااااااا  و  -24

ديسااااااااامرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 1 085.3إىل  اقياسااااااااا   2020 ديسااااااااامرب/كانون األول 31أمريكي يف 
 .نفق بعد على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذيلة من اجلاات املاحنة وميل  هذان املبلغان رصيد املسامهات الطوعية احمل    .2019

 
 املنتاية  السااااااااااااانةورت   من اجلاات املاحنة خالل 4يف  سااااااااااااااب األمانة الوارد مساااااااااااااامهات لل حتليال   8اجلدول قدم يو  -25
 والعشاارين  مساملسااامهة ا املاحنة اجلااتأهم قائمة مف االة عن . ويتضاامن هذا اجلدول 2020 ديساامرب/كانون األول 31 يف

ثين اال األشااااارورت  الساااانتني السااااابقة )  يف ورت نفساااااا إىل جنب مع ت ااااني  مقارن ابلنساااابة إىل الفرت   اجنب  الفرت   هذه خالل
 .(2018 ديسمرب/كانون األول 31يف املنتاية  عشر
 

بقدر متناسااااب مع مسااااتوى أنشااااطة املشاااااريع من املسااااامهات الطوعية حتتسااااب ارييرادات الوارد   ،2يف اجلدول و  -26
 ساااااااااب األمانة ومشاااااااااريع برانمج األمم  درجة حت ارييرادات املبلغ  و  املنجز   ساااااااابما يقاس من  يا امل اااااااارووات.

والر يني دمال 988.3 قدره مبلغ ا، 2020 ديسااااااااامرب/كانون األول 31 املنتاية يف السااااااااانةورت  ابلنسااااااااابة إىل املتحد  اريمنائي 
األشااااار االثين ورت  الساااانة األوىل من ورت  الساااانتني السااااابقة )ابلنساااابة إىل دوالر أمريكي اليني م 824.8  بلغ أمريكي مقارنة  

 .(2018 ديسمرب/كانون األول 31يف املنتاية عشر 
  

                                                 
ب  ني تتم املواوقة على شاااااااامال   اأيضااااااااَ تتبع   املنظمة واصااااااا تشاااااااغيلية، ت غراضأل  4    سااااااااابت األمانة للمواوقة على املساااااااامهات الطوعية، واليت حُتَتساااااااَ

من هذه األموال وليس مجيعاا يف غالب األ يان.  اجزة   املنظمة اااااابح انشااااااطة من النا ية التشااااااغيلية. ويف ذلك الوق ، تلق   تمن الشااااااركاة يف املوارد و 
ر الفروقات بني األرقام الوارد  يف هذه الوثيقة املتعلقة "ابالشاارتاكات الوارد " واألرقام امل تعلقة "ابالشاارتاكات املواوق والنموذج التدرجيي لتلقي األموال يفساا 

 علياا" املنشور  يف واثئق أخرى.
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 حتليل املسامهات ال واية الواردة - 8اجلدوا 

 حرتة اضشهر ا ثين اشر املنتهية

 2020ديسمرب/لانون اضوا  31يف 

آب ف 
الدو رات 
 اضمرياية

 

 حرتة اضشهر ا ثين اشر املنتهية

 2018ديسمرب/لانون اضوا  31يف 
 

آب ف 
الدو رات 
  اضمرياية

       
 184,268 االحتاد األورويب (1)   176,527 الوالايت املتحد  األمريكية (1)
 125,875 الوالايت املتحد  األمريكية (2)   166,531 االحتاد األورويب (2)
(3) 

 84,270 مروق البيئة العاملية
  

(3) 
مكتب األمم املتحد  لتنسيق الشؤون 

 ارينسانية
57,045 

 53,656 مروق البيئة العاملية (4)   83,589 أملانيا (4)
مكتب األمم املتحد  لتنسيق الشؤون  (5)

 ارينسانية
61,271 

  
 44,042 اململكة املتحد  (5)

 43,854 السويد (6)   57,998 اململكة املتحد  (6)
 27,209 النرويج (7)   50,999 مروق البيئة العاملية (7)
 22,958 أملانيا (8)   33,438 السويد (8)
 19,955 هولندا (9)   31,993 النرويج (9)

 ساب األمانة املشرتك بني املاحنني إبدار   (10)
 برانمج األمم املتحد  اريمنائي

29,950 
  

 18,922 كولومبيا (10)
(11) 

 هولندا
19,672 

  
(11) 

 ساب األمانة املشرتك بني املاحنني إبدار  
 برانمج األمم املتحد  اريمنائي

18,006 
 17,202 الياابن (12)   18,957 إيطاليا (12)
 15,872 ابكستان (13)   17,702 مجاورية كوراي (13)
(14) 

 14,041 البنك الدويل
  

(14) 

لالستلمار يف خفض صندو  غياان 
االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت 

 وتدهورها

14,792 

 ساب األمانة الذي يديره برانمج األغذية  (15)
 العاملي 

14,011 
  

 14,753 الوكالة الياابنية للتعاون الدويل (15)
 13,554 كندا (16)   13,552 صندو  بناة السالم (16)
ملؤسسة بي  وميليندا برانمج التنمية العاملي  (17)

 غيتس
12,864 

  
(17) 

ال ندو  ا اص ألق  البلدان منوا للتكي   مع 
 تغ  املناخ

13,380 
 12,772 البنك الدويل (18)   11,574 الياابن (18)
 12,704 بلجيكا (19)   10,491 سويسرا (19)
 11,711 ال ني (20)   10,000 ماسرتكارد (20)
 10,728 إيطاليا (21)   10,000 االحتاد الروسي (21)
 10,177 املكسيك (22)   9,584 كندا (22)
 8,803 صندو  بناة السالم (23)   9,576 كولومبيا (23)
 8,714 سويسرا (24)   8,666 الدامنرك (24)
   8,021 الوكالة الياابنية للتعاون الدويل (25)

 8,460 الربانمج العاملي للزراعة واألمن الغذائي (25)
أهم اجلهات املاحنة املسامهة اخلمس   

 والعشرون
965,277 

  

 

أهم اجلهات املاحنة املسامهة اخلمس 
 والعشرون

789,412 
   62,911 جاات ماحنة متعدد   

 
 54,980 جاات ماحنة متعدد 

   142,258 جاات ماحنة أخرى  
 

 171,924 جاات ماحنة أخرى
   1,170,446 اجملموع  

 1,016,316 اجملموع  
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 )الربانمج العادي( 2020توقعات التدحا النقدي لعا  
 

أدانه وضع سيولة الربانمج العادي املو د للمنظمة يف األج  الق   عند هناية الشار )ويشم   9رض اجلدول يع -27
 ديساااامرب/كانون األول 31يناير/كانون اللاين إىل  1 لفرت  املمتد  منمع التوقعات ابلنساااابة إىل ا (ا يعادهلاوم يةالنقداملبالغ 
 يع األرقام  اليني الدوالرات األمريكية.مج وترد. 2020رقام مقارنة ابلنسبة إىل عام أبمشفوعة  2021

 
 2020ديسمرب/كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف  287.2 بلغ أما وضع التدوقات النقدية االوتتا ي وقد -28

املقرر  لعام  االشااااااارتاكات نسااااااابةوبلغ   .2019ديسااااااامرب/ كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  223.7مقارنة  بلغ 
وهو معد ل حت ااااي   يف املائة 70.29، 2020 ديساااامرب/كانون األول 31يف  للمنظمة اليت سااااددهتا الدول األعضاااااة 2020
املقرر   االشاااااارتاكاتتفاصااااااي  عن  الة ال املزيد من ردوي .يف املائة اليت سااااااج ل  يف العام املاضااااااي 74.84من نساااااابة  أدىن

 .FC 185/INF/2يف الوثيقة  2020 ديسمرب/كانون األول 31واملتأخرات يف 
 

 األولديساااااامرب/كانون  31يف الربانمج العادي يف  ع املاضااااااية لوعضاااااااة ومسااااااتوى النقدا إىل أمناط الدوواسااااااتناد   -29
تستند التوقعات . و 2021 العاماال تياجات التشغيلية  ىت هناية  املتوقع أن تكون سيولة املنظمة كاوية لتغطية من ،2020

وهي عرضااااة للتغي  عند تلقي  كيد من األعضاااااة ( 2019) السااااابقة املؤمتر احلالية إىل اجتاه مماث  كما كان احلال يف ساااانة
أدانه على التوقياا  الفعلي  9بشاااااااااااااااأن مواعيااد الاادوع املتوقعااة. ونتيجااة لااذلااك، تتوق  دقااة التوقعااات الوارد  يف اجلاادول 

 .2021يف عام لتح ي  أهم االشرتاكات 
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