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 موجز
 

   2021يونيو/حزيران  30د هذه الوثيقة جلنة املالية آبخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف تزو.  
  الرصععععععععععععععيج النقجي لل  م  العادي بلغ، 2021 حزيران/يونيو 30 يف -وضععععععععععععععع السععععععععععععععيولة يف ال  م  العادي و 

 دوالر أمريكي  مليون 287.2) دوالر أمريكي ماليني 387.3 ومعععععا يععععععادلعععععه واايعععععجاععععععات الق عععععععععععععع   ا جععععع 
 .(2020ديسم /كانون ا ول  31يف 

  جرهقع امبلغع   2021 حزيران/يونيو 30إمجعايل االلتزامعات للط ا ا ربع يف  بلغ - االلتزامعات املتعلقعة وملويفنيو 
شععععععك  التغ ية ال بية بعج تدوالر أمريكي غ  ممو ل ) ماليني 858.8دوالر أمريكي، منه مبلغ  ماليني 1 522.8

لة، يف حني أن صععععععععععععععنجوا مج وعات انتهاء أمريكي من االلتزامات غ  املمو  دوالر اليني م785.5انتهاء اخلجمة 
دوالر أمريكي(. وال يزال نقص متوي  التزامات التغ ية اليني م 73.3اخلجمة يشك  املبلغ املتبقي غ  املموَّل أي 

  .أحج ا سباب اهلامة للعجز اهليكلي يف احلساب العاميشك   ال بية بعج انتهاء اخلجمة
  دوالر أمريكي مليون 663.2قيمعععة االسععععععععععععععتلمعععارات ال ويلعععة ا جععع   بلغععع  - االسععععععععععععععتلمعععارات املتعععاحعععة للبيعو  

 ديسعععععععععععععععمعع /كعععععععانععون  31دوالر أمععريععكععي يف مععاليععني  639.5مبععبععلععغ  )مععقعععععععارنعععععععة   2021 حععزيععران/يععونععيععو 30يف 
  ارتفاع قيمة ا صول. دوالر أمريكي ماليني 24.5 ةالبالغالزايد   ههذز   تو . (2020ا ول 

  اليني م 895.8 العجز يف احلسععععاب العام منخنفض ا –العجز يف احلسععععاب العام وما يت عععع  به من حسععععاوت و
يونيو/حزيران  30ماليني دوالر أمريكي يف  654.6إىل  2020 ديسععععععععععععععم /كعععانون ا ول 31يف دوالر أمريكي 

بستة  للجول ا عضاء مقارنة  احتساب سنة كاملة من االشرتاكات املقررَّ  ويعزي السبب يف ا ساس إىل ، 2021
 .2021أشهر من امل رو ات يف عام 

 
 

 التوجيهات امل لوبة من جلنة املالية
 

   توجيهاهتا حسععععبما وتقجمي  2021 حزيران/ونيوي 30يف لمنظمة لوضععععع املايل لو اعلم  خذ ا اللجنة مجعو  إىل  إن
 .اتراه مناسب  

 
 مسودة املشورة

 
 اللجنة: إن  
 

 إىل أحدث مستوايت النقد يف الربانمج العادي وأمناط السداد املتوقعة  ااستناد   ،من املتوقع أنهشارت إىل أ
للددددوأل ااء،ددددددددددددداء، أن تكون السددددددددددديولدددة يف املنظمدددة حدددافيدددة لت  يدددة ا حتيدددا دددات التشددددددددددد يليدددة ح  

 ؛2021ديسمرب/حانون ااوأل  31
   منها أبن سدددددددددقمة التدفا النقدي اجلاري للمنظمة تتوقف ءل  تسدددددددددديد  اوحث ت الدوأل ااء،ددددددددداء، إقرار

 ا شرتاحات املقررة يف موءدها، ءل  دفع اشرتاحاهتا املقررة ابلكامل ويف موءدها؛
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 لة لقلتزامات عزج يف املقا  ااوأل إىل التكاليف غري املمو  أن املسدددددددددددتوج العا  للعجز ي   وأشدددددددددددارت إىل
 املتعلقة ابملوظفني؛

 يف برانمج التعاون واملصددددددروفات معد ت املوافقة  بشدددددد ن املقدمةاإلضددددددافية  ابملعلومات اءلم   وأخذت
تنفيذ كفل ءند مسدددددددتوج يتقين برانمج التعاون المصدددددددروفات ءل  أمهية اإلبقاء ءل  دت شدددددددد  و تقين ال

 .وافا ءليه املؤمترما ءل  حنو بشكل حامل اءتمادات الربانمج 
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 واحملتوايت قدمةامل
 
ا شهر اللمانية عشر   رت   يفيقج ِّم التقرير احملج ث عن الوضع املايل للمنظمة حملة  عامة عن النتائ  غ  املراَجعة  -1

 :ويُنظم التقرير على النحو التايل. 2021 حزيران/يونيو 30يف  املنتهية
 

  2021حزيران /يونيو 30يف املنتهية ا شهر اللمانية عشر  لفرت  النتائ  املالية: 
 

، حبسععععععب 2021يونيو/حزيران  30يف  واحلسععععععاوتاالحتياطيات أرصععععععج  كشععععععل ا صععععععول وااللتزامات و  (1)
 .1 اجلجول- 2020ديسم /كانون ا ول  31يف رنة م جر ا موال، ومبا يشم  ا رصج  املقا

ا شهر اللمانية عشر  لفرت  كشل اايرادات وامل رو ات والتغ ات يف االحتياطيات وأرصج  احلساوت و  (2)
ا شعععععهر لفرت  رنة املقا، حبسعععععب م عععععجر ا موال ومبا يشعععععم  ا رصعععععج  2021 حزيران/يونيو 30يف املنتهية 

 .2 اجلجول- 2019 حزيران/يونيو 30يف  املنتهيةاللمانية عشر  
  2021 حزيران/يونيو 30املنتهية يف ا شهر اللمانية عشر  لفرت  تعليق موجز على النتائ  املالية و. 
  2021ديسم /كانون ا ول  31حىت  2021والتج ق املايل لعام. 
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 1اجلدوأل 
 حشف ااصوأل وا لتزامات وأرصدة ا حتياطيات واحلساابت

 2021 حزيران/يونيو 30يف 
 (آب ف الدورات اامريكية)

 اجملموع احلساابت  
  

 العامة
 وذات الصلة

 حساب اامانة
 املتحدة اإلمنائيوبرانمج اامم 

يونيو/حزيران  30
2021 

انون حديسمرب/ 31
   2020ااوأل 

     ااصوأل
 1,271,062 905,262 517,926 387,336 املبالغ النقجية وما يعادهلا 

 588,199 1,092,148 1,092,148 - االستلمارات احملتَعَفظ هبا للتجاول
االشرتاكات قيج التح ي  من الجول 

 وبر م  ا مم املتحج  اامنائيا عضاء 
 ق  ا: االحتياطيات للتأخ  يف سجاد 

 االشرتاكات

349,149 
(45,687) 

10,397 
(10,397) 

359,546 
(56,084) 

276,428 
(49,703) 

 47,427 45,977 2,187 43,790 احلساوت قيج التح ي 
 639,469 663,194 0 663,194 املتاحة للبيع -االستلمارات 

 2,772,882 3,010,043 1,612,261 1,397,782 ااصوألجمموع 

     ا لتزامات
 1,249,447 1,206,074 1,205,980 94 االشرتاكات املسجد  مسبق ا 

 436,374 440,942 382,229 58,713 االلتزامات غ  املسجد 
 68,898 63,433 - 63,433 احلساوت مستحقة الج ع

 106,014 134,992 - 134,992 اايرادات املؤجلة 
 1,499,434 1,522,802 - 1,522,802 اخل ا املت لة وملويفني

 3,360,167 3,368,243 1,588,209 1,780,034 جمموع ا لتزامات

     ا حتياطات وأرصدة احلساابت
 25,745 25,745 - 25,745 صنجوا رأس املال العام 
 30,674 34,713 - 34,713 حساب االحتياطي اخلاص
 61,949 57,935 - 57,935 حساب اانفاا الرأمسايل
 48,556 19,025 - 19,025 حساب اانفاا ا مين

ال نجوا اخلاص حلاالت ال وارئ وأنش ة 
 22,115 24,052 24,052 - إعاد  التأهي  

 130,911 146,384 - 146,384 أروح غ  حمققة/ )خسائر( يف االستلمارات
 (11,469) (11,486) - (11,486) )أروح( اكتوارية/خسائر

 (895,766) (654,568) - (654,568) أرصج  احلساوت )العجز(، هناية الفرت  

 (587,285) (358,200) 24,052 (382,252) جمموع أرصدة ا حتياطيات واحلساابت
جمموع أرصدة ا لتزامات وا حتياطيات 

 واحلساابت
1,397,782 1,612,261 3,010,043 2,772,882 
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 2 اجلدوأل

 اإليرادات واملصروفات والت ريات يف ا حتياطات وأرصدة احلساابت

 2021يونيو/ حزيران  30 يف لألشهر الثمانية ءشرة املنتهية

 (الدورات اامريكية آب ف)
  
  
  

 اجملموع احلساابت
 العامة

 وذات الصلة

 اامانةحساب 
 وبرانمج اامم املتحدة اإلمنائي

يونيو/حزيران  30
2021 

يونيو/حزيران  30
2019 

     اإليرادات:
 981,134 982,437 - 982,437 اشرتاكات البلجان ا عضاء

 1,292,497 1,587,628 1,473,947 113,681 مسامهات طوعية
 1,141 836 783 53 ا موال احمل  لة مبوجب تجاب  يف ما بني املنظمات

 28,854 31,490 - 31,490 ا نش ة ذات التموي  املشرتك
 50,936 27,026 8,101 18,925 متنوعات

 6,532 24,840 - 24,840 طوي  ا ج  –العائج على االستلمار 
 19,159 20,025 - 20,025 صايف اايرادات النلرية ا خرى

 (7,166) 7,222 - 7,222 )اخلسار (/الربح على  روا صرف العمالت
 2,373,087 2,681,504 1,482,831 1,198,673 جمموع اإليرادات

     املصروفات:
 787,621 797,009 - 797,009 ال  م  العادي

 1,195,505 1,474,730 1,474,730 - املشاريع
 1,983,126 2,271,739 1,474,730 797,009 جمموع املصروفات

 389,961 409,765 8,101 401,664 املصروفاتفائض اإليرادات ءن 
 2,068 531 - 531 ا روح أو اخلسائر االكتوارية

 (56,588) (41,834) - (41,834) اهتالك االلتزامات املتعلقة وملويفني

 (641) (20,923) - (20,923) اعتماد االشرتاكات املستحقة وا صول ا خرى
 (52,294) (48,193) - (48,193) اايرادات املؤجلة

 2,535 - - - صايف احلركة يف ال نجوا اخلاص  نش ة متوي  التنمية
 (13,089) (8,264) - (8,264) صايف احلركة يف حساب اانفاا الرأمسايل

 (489) 3,203 - 3,203 صايف احلركة يف استطجام حساب اانفاا ا مين
صايف الفائض/)النقص( يف اإليرادات ءن 

 املصروفات
286,185 8,101 294,285 271,463 

 (16,369) (8,101) (8,101 - حتوي  الفوائج اىل حساوت اجلهات املت عة
     صاىف التحويالت من )إىل( االحتياطيات

 - - - - صنجوا رأس املال العام 
 (660) 3,164 - (3,164) حساب االحتياطي اخلاص

 الفرت أرصج  احلساوت، يف بجاية 
 (899,303) (937,589) - (937,589) )كما سبق ومت اابالغ عنها(

     أرصج  احلساوت يف بجاية الفرت 
 (644,869) (654,568) - (654,568) أرصدة احلساابت يف هناية الفرتة
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 املنتهيةااشهر الثمانية ءشرة لفرتة تعليا مو ز ءل  النتائج املالية 
 2021حزيران /يونيو 30يف 

 
 بعد دةوضع السيولة وا شرتاحات غري املسد  

 
دوالر أمريكي  ماليني 387.3 ،ا يعادهلاالنقجية وماملبالغ املتمل  يف بلغ إمجايل السيولة يف املنظمة يف احلساب العام  -2
 . 2020ديسم /كانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  مليون 287.2مببلغ  وهذا مقارنة   .2021حزيران /يونيو 30 يف
 

 ا ستثمارات احملتَدَفظ هبا للتداوأل
 
دوالر  مليون 1 092.2 قجره امبلغ   2021حزيران /يونيو 30يف  "احملتفظ هبا للتجاول –االسععععععععععتلمارات "بلغ  قيمة  -3

(، ا يعادهلاالنقجية وماملبالغ دوالر أمريكي )املكشعوف عنها ضعمن  ماليني 854.6البالغة  "الودائع  ج "إىل جانب  أمريكي
 من (2020ديسعععععععععععععم /كعانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 1 721.9)دوالر أمريكي  ماليني  1 946.8 ا جمموععهمبعع
 حساب ا مانة. مشاريععلى  بشك  رئيسي رصج  غ  املنفقةا 
 
 ا مريكية الوالايت املتحج  الفائج  يف لومعج   املطاطر وأد ى أسلوب املنظمة احلذر واملتسم والستلمارات القليلة  -4

العائج  وقج جتاوزت هااتن النسبتان. 2021 الن ل ا ول من عام يفيف املائة  0.07 نسبتهاعائجات إىل  املنطفض للغاية
 .أساس نقاط 5عما قجره باملرجعي 

 
 املتاحة للبيع ا ستثمارات

 
لتموي  خ ا املنظمة  جانب اوضعععععععوعة املسعععععععتلمارات اال اليت متل املتاحة للبيع،  اتقيمة حا ظات االسعععععععتلمار  ارتفع  -5

دوالر أمريكي يف  مليون 663.2 إىل 2020كانون ا ول /ديسم  31دوالر أمريكي يف  ماليني 639.5املتعلقة وملويفني، من 
 .ا صول ارتفاع قيمةهذه احلا ظة إىل قيمة  يفه الزايد  هذوترجع  .2021 حزيران/يونيو 30
 
ا سعععععنواي  بنسعععععبة ،2021يونيو/حزيران  30يف و  -6 ، يف املائة 3.77 حقق  حا ظات االسعععععتلمارات املتاحة للبيع عائج 

  .املائةيف  3.77ونسبته  العائج املرجعيوهي نسبة تعادل 
 

 ابملوظفني الصلةاخل ط ذات 
 
هاء تناء عنج اسععععععععععو  م مسععععععععععتحقات إىل املويفنياملنظمة أربع خ ا ذات صععععععععععلة وملويفني )"اخل ا"( تقج   لجى -7

 :هي كاآليتاالت املرض أو ااصابة املرتب ة ولعم . وهذه اخل ا نتيجة حلاخلجمة أو 
 

 التغ ية ال بية بعج انتهاء اخلجمة 
  اخلجمة هنايةخ ة مج وعات 



FC 188/2 8 

 املويفني ال نجوا االحتياطي لنظام تعويض 
  اخلجمةانتهاء صنجوا مج وعات 

 
 واالحتيععاجععات 2020ديسععععععععععععععم /كععانون ا ول  31تقييم اكتواري حىت أحععجث اليت خلص إليهععا نتععائ  التُعرض  -8

التقييم " بعنوان FC 185/4 الوثيقة يف بعج املائة اللماننيو  اخلامسعععععععععة واملسعععععععععائ  املتعلقة ولتموي  على جلنة املالية يف دورهتا
 ".2020االكتواري لاللتزامات املتعلقة وملويفني يف سنة 

 
دوالر أمريكي،  ماليني 1 522.8 قععععجره امبلغعععع   2021حزيران /يونيو 30خل ا يف اوقععععج بلغ جمموع التزامععععات  -9
 يف أمريكيدوالر ماليني  1 499.5 دوالر أمريكي مقعععارنعععة  ولرصععععععععععععععيعععج العععذي بلغماليني  23.3قعععجره  ااعععع  فعععرتا ميلععع  معععا
  .2019ا ول  ديسم /كانون 31
 

دوالر أمريكي،  ماليني 858.8وملويفني  اخلاصعععععععععععععةلة ، بلغ  قيمة االلتزامات غ  املمو  2021حزيران /يونيو 30ويف  -10
اخلجمة  انتهاءمج وعات   منها صعععععنجوا دوالر أمريكي، ويشعععععك  اليني م 785.5اخلجمة  انتهاء  منها التغ ية ال بية بعج تشعععععك  
 .حالة التموي  حتلي  جمم  االلتزامات االكتوارية حبسب اخل ة وحبسب 3دوالر أمريكي. ويعرض اجلجول  ماليني 73.3
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 3 اجلدوأل
 

 
 

 رصيد احلساب العا  واحلساابت ذات الصلة
 

 2020 كانون ا ول  /ديسم  31ماليني دوالر أمريكي يف  895.8من  عجز احلساب العام خنفضا -11
سنة كاملة من االشرتاكات املقررَّ  للجول بسبب احتساب  2021يونيو/حزيران  30ماليني دوالر أمريكي يف  654.6 إىل

تقرير  اخلامسة واللمانني بعج املائة لى جلنة املالية يف دورهتاع رضعُ و  .2021بستة أشهر من امل رو ات يف عام  ا عضاء مقارنة  
التقرير "بعنوان  FC 185/9ضمن الوثيقة  الناشئ عن تنفيذ بر م  العم  2021-2020ا داء املتوقع لفرت  السنتني بشأن 

 ".2021-2020السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النق  بني ال ام  وأبواب امليزانية يف  رت  السنتني 
 

 برانمج التعاون التقين  تنفيذ
 

ا إىل  رتات السعععنتني املاضعععية رغم  مرتفعةموا قات بر م  التعاون التقين  ما زال ، 4ما يتبني  من اجلجول ك -12 قياسععع 
يف  19-ومت  معاجلة طلبات املساعج  ملواجهة أزمة كو يج صعووت العم  يف ي  يروف ااغالا يف الكل  من البلجان.

 الوق  املناسب.
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اتريخ التقييم

يلإمجايل ا لتزامات حبسب اخل ط وحالة التمو : ا لتزامات املتعلقة ابملوظفني
يف السنوات اخلمس ااخرية

CPF- Funded SPS - Funded ASMC - Funded

ASMC - Unfunded TPF - Unfunded Actuarial liability

املبلغ 
اإلمجايل غري
املموأل البالغ 

858.8
ر مقيني دو 

 مموأل –صندوق املدفوءات التعوي،ية 
 غري ممولة -انتهاء اخلدمةالت  ية ال بية بعد 

 ةممول – مدفوءات هناية اخلدمة خ ة 
 غري مموأل -صندوق مدفوءات انتهاء اخلدمة

 ممولة -الت  ية ال بية بعد انتهاء اخلدمة
 ا لتزامات ا حتوارية
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 4اجلدوأل 
 

 
 

مشعععععععععاريع ل  م  التعاون التقين بقيمة إمجالية قجرها ، كان  قج مت  املوا قة على 2021حزيران  /يونيو 30يف و  -13
ماليني دوالر أمريكي. وهتجف  135.8قيمتها و  2019-2018الفرت   دوالر أمريكي مقاب  صايف اعتمادات مليون 147.2

ديسم /كانون ا ول  31حبلول  ولكام  يف املائة عن ال ام  املقرر  إىل ضمان إنفاا االعتمادات 8.4سبة هذه الزايد  بن
يف املائة من  100أدىن من  مع ا خذ يف االعتبار أبن متوسععععععععا معجل م ععععععععرو ات مشععععععععاريع بر م  التعاون التقين 2021

 ميزانياهتا املعتمج .
 

بقيمة إمجالية قجرها تقين بر م  التعاون الاريع مت  املوا قة على مشععععععععععععععكان  قج ،  2021 حزيران/يونيو 30ويف  -14
،  بلغ دوالر أمريكياليني م 135.8قيمتها و  2021-2020الفرت   صععععععععععععايف اعتماداتدوالر أمريكي مقاب   ماليني 112.7

ر املوا قات آخر يسعععع   عامال   2019 ة خالل عام إدخال ااجراءات املبسعععع  وكان  .يف املائة 83معج ل املوا قة على املشععععاريع 
من  ،2021وحبلول هناية عام . 19-املت ععععععععععععععلة  ائحة كو يجرغم التحجايت  2021-2020الفرت   اعتماداتمقاب  املبكر  

 .ولكام برجمة االعتمادات توقع امل
 

 . 2021 حزيران/يونيو 30ااقليم يف سعععععععععععععععععب حبفعععة  ععععععععععععععن  اململوا قعععة املتعلقعععة وبيعععا ت ال 6و 5اجلعععجوالن يقعععجم  -15
 .2021-2020ة يف هذا التاريخ مقاب  اعتمادات الفرت  يف املائ 75 نسبة ا قاليموقج  اا معجل املوا قة يف مجيع 
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(ولنسبة املئوية العتمادات  رت  السنتني)
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 (2021حزيران /يونيو 30 يف) 2021-2020 الفرت  مقاب  اعتمادات بر م  التعاون التقينموا قات  :5اجلدوأل 
 اتاملخصص /ا ءتمادات اتاملوافق اتاملخصص اإلقليم

 الدءم اإلمنائي

 %87.5  000 723 38 717 280 44 أ ريقيا
 %78.0 000 182 21 765 162 27 آسيا
 %75.1 000 312 8 179 070 11 أوروو

 %24.7 000 000 1 066 050 4 قاليما يف ما بني 
 %92.7 000 465 18 323 926 19 أمريكا الالتينية
 %78.4 984 104 7 611 058 9 الشرا ا دىن

 %82.0 984 786 94 661 548 115 فرءيموع الاجمل

 حا ت ال وارئمساءدة 

   000 312 7  أ ريقيا
   000 500 4  آسيا
   000 750 1  أوروو

   -  قاليما يف ما بني 
   000 700 2  أمريكا الالتينية
   000 700 1  الشرا ا دىن

 %88.7 000 962 17 328 250 20 فرءيموع الاجمل

 %83.0 984 748 112 989 798 135 الكلي اجملموع

 
 (2021حزيران /يونيو 30 يف) 2019-2018 الفرت  مقاب  اعتمادات بر م  التعاون التقين: موا قات 6اجلدوأل 

 اتاملخصص /ا ءتمادات اتاملوافق اتاملخصص اإلقليم

 الدءم اإلمنائي

 %109.2 989 350 48 228 286 44 أ ريقيا
 %106.4 479 896 28 737 171 27 آسيا
 %105.1 790 633 11 557 071 11 أوروو

 %105.8 000 672 3 917 471 3 قاليما يف ما بني 
 %109.9 001 903 21 803 928 19 أمريكا الالتينية
 %113.2 418 245 10 246 057 9 الشرا ا دىن

 %108.5 677 701 124 488 987 114 فرءيموع الاجمل

 ال وارئحا ت مساءدة 

   959 008 11  أ ريقيا
   262 207 4  آسيا
   000 500  أوروو

   0  قاليما يف ما بني 
   976 139 4  أمريكا الالتينية
   794 622 2  الشرا ا دىن

 %107.9 990 478 22 501 831 20 فرءيموع الاجمل

 %108.4 667 180 147 989 818 135 الكلي اجملموع
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يف  املنتهية ا شععععهر اللمانية عشععععر   رت  املعجل الرتاكمي للم ععععرو ات الشععععهرية ل  م  التعاون التقين خاللبلغ  -16
املعجل الرتاكمي للم عععععععرو ات توسعععععععا وهذا مقارنة مب .دوالر أمريكي مليون 5.1متوسععععععع  ا قجره  2021 حزيران/يونيو 30

املنتهيععععة يف  ا شععععععععععععععهر اللمععععانيععععة عشععععععععععععععر دوالر أمريكي يف  رت   ماليني 4.9قععععجره و الشععععععععععععععهريععععة ل  م  التعععععاون التقين 
 .2019 حزيران/يونيو 30
 

ج ِّ   مت إبالغ جلنة املالية يف دوراهتا السعابقة، كما و  -17 ا إىل اعتمادات   عرو اتاخنفاض طفيل يف معجل املسعُ قياسع 
وقج ترا ق ذلك مع احلاجة إىل متجيج  19-كو يج  أزمةبسبب أنش ة املشاريع وت   تباطؤ جراء  2019-2018  رت  السنتني

ملواجهة طرائق التنفيذ اليت مت إدخاهلا على التعجيالت  معظم املشاريع بسبب التأخ  يف إجنازها. وواضا ة إىل ذلك، أد ت
 التكاليلو ورات يف إىل عج، ا رتاضي والجعم عن بُ اليت تعقج بشك  ، مل  االعتماد على االجتماعات 19-كو يججائحة  

إعاد  برجمة على كفالة  العم ومت تشجيع  ، 2019-2018للمشاريع اليت مت  املوا قة عليها مقاب  اعتمادات  رت  السنتني 
 املط ععععععععععععع عععععععععععععة والعتمادات ( لضععععععععععععععمان االلتزامتقينمع معاي  بر م  التعاون المتاشععععععععععععععي ا هذه الو ورات يف وق  مبكر )

إعاد  ال جمة بشععك  أسععاسععي على تعجيالت يف عملية  وقج ان وت الوق  املناسععب.ويف  وجمج  كام    واسععتطجامها بشععك 
ملجخالت لجعم أصععععععععحاب امل ععععععععلحة وااموعات السععععععععكانية الضعععععععععيفة على  و أ ضعععععععع  يف إطار اجمموعات ا نشعععععععع ة و 

 .، وعلى تغي ات يف طرائق التنفيذوالتعايف منها 19-االستجابة املبكر  جلائحة كو يج
 

مشج ع ا وملقارنة مع  2021-2020 رو ات قياس ا إىل اعتمادات  رت  السنتني امل الوق  نفسه، كان مستوىيف و  -18
 تتعلق 2020عام  م لعيف  اتاالعتماده كب   من املوا قات اليت مت  مقاب  هذ رت  السعععنتني السعععابقة، نظر ا إىل أن نسعععبة  

 .بسرعة هاوتنفيذ مهمةمكو ت مشرتايت االحتواء على متي  هذه املشاريع إىل و لمساعج  يف حاالت ال وارئ. اريع لشمب
 

 ، التقينتظ  االعتمادات اليت يقرها املؤمتر ل  م  التعاون من الالئحة املالية للمنظمة " 3-4وتنص  املاد   -19
)ب( من الالئحة املالية، متوا ر  ملواجهة االلتزامات خالل الفرت  املالية  5-4وأية أموال حتول هلذا ال  م  مبوجب املاد  

 ". ما يعين أن اعتمادات بر م  التعاون التقين تكون متاحة انفاقها اليت تعقب الفرت  املالية اليت أقرت  يها أو حول  خالهلا
ا من السنة ا وىل من  رت  السنتني اليت مت   يها املوا قة على مشاريع بر م  التعاون التقين خالل  رت  السنوات ا ربع اعتبار  

 على االعتمادات.
 

 ومن 2019-2018، بلغ جمموع االعتمادات غ  املنفقة املتاحة من  رت  السنتني 2021يونيو /حزيران 30يف و  -20
 حزيران/يونيو 30دوالر أمريكي يف  ماليني 121.6دوالر أمريكي )اليني م 131.8 ما جمموعه 2021-2020الفرت   اعتمادات

 106.7 مبلغو  2019-2018 الفرت  دوالر أمريكي مرتب  ا وعتمادات مليون 25.1 مبلغ (. ومن هذا املبلغ، كان2019
 .2021-2020الفرت  وعتمادات دوالر أمريكي  ماليني

 
 .2007-2006 الفرت  لك   رت  اعتمادات منذواالعتمادات املتاحة تقين بر م  التعاون الم رو ات  7يعرض اجلجول و  -21
  



13 FC 188/2 

 7اجلدوأل 
 

 
 

 الناجتة ءن فروق أسعار الصرف اخلسائر
 

سععععر يف  اصعععا ي  مكسعععب ا ل  املنظمة ، سعععج  2021 حزيران/يونيو 30يف املنتهية ا شعععهر اللمانية عشعععر   رت  خالل  -22
 : امنهدوالر أمريكي  مليون 7.2قيمته  ي بلغ صرف الجوالر ا مريك

 
  1ال ععععععععععرف بني اليورو والجوالرأسعععععععععععار  وارا ال ععععععععععا ية جراء كاسععععععععععب من املدوالر أمريكي  ماليني 4.0مبلغ  

 ؛()غ  نقجية
  علي ا املنظمة حق قتهاال ععععععععععععععا ية ل ععععععععععععععرف العمالت ا جنبية اليت  روح من ا ر أمريكيدوال مليون3.2 مبلغ و   

 .حساب االحتياطي اخلاصل  إىل واليت حو  
  

                                                 
  يف هناية الفرت . شرتاكاتلال ستحقحتوي  الرصيج امل لجىوكذلك  شرتاكاتتلقي اال عنج أسعار ال رفرا  وا تنشأ  1

06/07 TCP 08/09 TCP 10/11 TCP 12/13 TCP 14/15 TCP 16/17 TCP 18/19 TCP 20/21 TCP

                                     0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 25.1 106.7

                     35.0 21.7 29.3 29.9 29.3 28.6 22.6 0.0

                     33.6 32.4 35.2 46.0 50.1 45.7 39.1 0.0

                     18.8 30.5 35.5 23.2 38.7 44.7 38.7 16.1

                  8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.9 10.3 13.0

                                    95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9 135.8 135.8
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املصروفات السنوية لربانمج التعاون التقين  ءتمادات حل فرتة سنتني

Notes:

Biennial Appropriation Source: Conference Budget Resolution for relevant biennium

Expenditure Source: Audited Financial Statements for biennia 06/07 to 18/19; unaudited financial statements for the period to 30 June 2021

 مقحظات:
 مصدر اءتمادات فرتة السنتني: قرار املؤمتر بش ن امليزانية للفرتة املالية ذات الصلة

 2021 حزيران /يونيو 30والكشوف املالية غري املرا عة يف  د2019-2018إىل  2007-2006مصدر املصروفات: الكشوف املالية املرا عة للفرتات من 
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 املسامهات ال وءية
 

 وعية من خالل ال سعععععععععامهاتامللة من ا مانة وبر م  ا مم املتحج  اامنائي" أنشععععععععع ة ممو  تشعععععععععم  "حسعععععععععاوت  -23
 .لة من بر م  ا مم املتحج  اامنائيمشاريع، مبا يف ذلك تلك املمو  

 
دوالر ماليني  1 206.0 اامنائيحلسعععععععععععاوت ا مانة وبر م  ا مم املتحج   الة مقجم  بلغ  املسعععععععععععامهات احمل ععععععععععع  و  -24

وميل   .2020ديسم /كانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 1 221.9إىل  اقياس   2021 يونيو/حزيران 30أمريكي يف 
 .نفق بعج على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذيلة من اجلهات املا ة هذان املبلغان رصيج املسامهات ال وعية احمل   

 
ا شهر اللمانية عشر   رت   من اجلهات املا ة خالل 2حساب ا مانة الوارد يف مسامهات لل حتليال   8اجلجول قجم يو  -25

 والعشععععرين خلمساملسععععامهة ا املا ة اجلهاتأهم قائمة مف ععععلة عن . ويتضععععمن هذا اجلجول 2021 حزيران/يونيو 30 يفاملنتهية 
اللمانية  ا شعععهر رت  السعععنتني السعععابقة )   رت يف نفسعععها إىل جنب مع ت عععنيل مقارن ولنسعععبة إىل الفرت   اجنب  الفرت   هذه خالل
 .(2019 حزيران/يونيو 30يف املنتهية   عشر 

 
بقجر متناسععععب مع مسععععتوى أنشعععع ة املشععععاريع من املسععععامهات ال وعية حتتسععععب اايرادات الوارد   ،2يف اجلجول و  -26

حسععععععععاب ا مانة ومشععععععععاريع بر م  ا مم  جرجة حت اايرادات املبلغ  و  املنجز  حسععععععععبما يقاس من حيا امل ععععععععرو ات.
 ماليني 1 474.7 قجره مبلغ ا، 2021 حزيران/يونيو 30 املنتهية يفا شعععععهر اللمانية عشعععععر   رت  ولنسعععععبة إىل املتحج  اامنائي 

يف املنتهيعععة   رت  ا شععععععععععععععهر اللمعععانيعععة عشععععععععععععععر ولنسععععععععععععععبعععة إىل دوالر أمريكي اليني م 1 195.5 مببلغ والر أمريكي مقعععارنعععة  د
 .2019 حزيران/يونيو 30
  

                                                 
ب حني تتم املوا قة على شعععععععامال   اأيضعععععععاَ تتبع   املنظمة واصععععععع تشعععععععغيلية، ت غراض   2   حسعععععععاوت ا مانة للموا قة على املسعععععععامهات ال وعية، واليت حُتَتسعععععععَ

من هذه ا موال وليس مجيعها يف غالب ا حيان.  اجزء   املنظمة ععععععبح  شعععععع ة من الناحية التشععععععغيلية. ويف ذلك الوق ، تلق   تمن الشععععععركاء يف املوارد و 
ر الفروقات بني ا رقام الوارد  يف هذه الوثيقة املتعلقة "والشععرتاكات الوارد " وا رقام امل تعلقة "والشععرتاكات املوا ق والنموذج التجرجيي لتلقي ا موال يفسعع 

 عليها" املنشور  يف واثئق أخرى.
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 حتلي  املسامهات ال وعية الوارد  - 8اجلدوأل 
 

 ااشهر الثمانية ءشرة املنتهية
 2021يونيو/ حزيران  30يف 

آب ف 
الدو رات 
 اامريكية

 

 ااشهر الثمانية ءشرة املنتهية
 2019يونيو/ حزيران  30يف 

آب ف 
الدو رات 
 اامريكية

       
 243,781 االحتاد ا ورويب )1(   292,271 ا ورويباالحتاد  )1(
 202,982 الوالايت املتحج  ا مريكية )2(   256,750 الوالايت املتحج  ا مريكية )2(

 99,761 أملانيا )3(
  

مكتب ا مم املتحج  لتنسيق الشؤون  )3(
 89,135 اانسانية

 72,140 البيئة العامليةمر ق  )4(   86,027  ال نجوا ا خضر للمناخ )4(

مكتب ا مم املتحج  لتنسيق الشؤون  )5(
 81,837 اانسانية

  
 السويج )5(

57,156 
 53,891 اململكة املتحج  )6(   78,242 مر ق البيئة العاملية )6(
 41,471 الياون )7(   67,542 اململكة املتحج  )7(
 32,447 النروي  )8(   47,821 السويج )8(
 31,513 أملانيا )9(   43,419 كنجا )9(

حساب ا مانة املشرتك بني املا ني إبدار   )10(
 43,164 بر م  ا مم املتحج  اامنائي 

  
حساب ا مانة املشرتك بني املا ني إبدار   )10(

 26,690 بر م  ا مم املتحج  اامنائي 
 32,141 النروي  )11(

 23,565 البنك الجويل )11(  
 22,579 هولنجا )12(   28,260 إي اليا )12(
 20,623 كولومبيا )13(   27,818 هولنجا )13(
 17,500 إي اليا )14(   27,072 الياون )14(

حساب ا مانة الذي يجيره بر م  ا غذية  )15(
 26,356 العاملي 

  
ال نجوا اخلاص  ق  البلجان منوا للتكي ل  )15(

 17,277 مع تغ  املناخ
 16,660 كنجا )16(   25,198 مجهوري ة كوراي )16(
 15,872 وكستان )17(   19,596 اململكة العربية السعودية )17(
 14,753 الوكالة الياونية للتعاون الجويل )18(   19,159 البنك الجويل )18(

بر م  التنمية العاملي ملؤسسة بي  وميلينجا  )19(
 غيتس 

16,884 

  

)19( 
غيا  لالستلمار يف خفض صنجوا 

االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاوت 
 14,692 وتجهورها

 13,786 ال ني )20(   15,258 صنجوا بناء السالم )20(
 13,404 صنجوا بناء السالم )21(   13,973 كولومبيا )21(
 13,244 املكسيك )22(   13,328 سويسرا )22(

منوا للتكي ل ال نجوا اخلاص  ق  البلجان  )23(
 12,848 مع تغ  املناخ

  
 سويسرا )23(

12,308 
 11,108  رنسا )24(   12,205 الجامنرك )24(

 االحتاد الروسي )25(
10,389 

  
 حساب ا مانة الذي يجيره )25(

 11,067 بر م  ا غذية العاملي

  
 اجلهات املاحنة املسامهةأهم 

 نياخلمس والعشر 
1,397,320 

  

 
 املاحنة املسامهة اجلهاتأهم 

 نياخلمس والعشر 
1,089,643 

 82,428 جهات ما ة متعجد     99,923 جهات ما ة متعجد   

 225,757 جهات ما ة أخرى    252,493 جهات ما ة أخرى  

   1,749,736 اجملموع  
 1,397,828 اجملموع  
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 )الربانمج العادي( 2021توقعات التدفا النقدي لعا  
 

 أد ه وضعععععععععععععع سعععععععععععععيولة ال  م  العادي املوحج للمنظمة يف ا ج  الق ععععععععععععع  عنج هناية الشعععععععععععععهر 9رض اجلجول يع -27
ديسم /كانون  31مع التوقعات حىت  2021حزيران /يونيو 30يناير/كانون اللاين إىل  1 من (ا يعادهلاوم يةالنقجاملبالغ )ويشم  
 يع ا رقام مباليني الجوالرات ا مريكية.مج وترد. 2020رقام مقارنة ولنسبة إىل عام أبمشفوعة ، 2021ا ول 

 
، 2021 حزيران/يونيو 30يف  للمنظمة اليت سععجدهتا الجول ا عضععاء 2021املقرر  لعام  االشععرتاكات نسععبةوبلغ   -28

تفاصي  ال املزيج من ردوي .يف املائة اليت سج ل  يف العام املاضي 56.54من نسبة  أدىنوهو معج ل حت ي   يف املائة 49.25
 .FC 188/INF/2يف الوثيقة  2021 حزيران/يونيو 30املقرر  واملتأخرات يف  االشرتاكاتعن حالة 

 
 ،2021 حزيران/يونيو 30يف ال  م  العادي يف  ع املاضععععععععية لسعضععععععععاء ومسععععععععتوى النقجا إىل أمناط الج واسععععععععتناد   -29
تسعععتنج التوقعات احلالية . و 2021 العاماالحتياجات التشعععغيلية حىت هناية  املتوقع أن تكون سعععيولة املنظمة كا ية لتغ ية من

عرضعععععة للتغي  عنج تلقي مكيج من ا عضعععععاء بشعععععأن مواعيج الج ع  هيو املاضعععععية. سعععععنةالإىل اجتاه مماث  كما كان احلال يف 
أد ه على التوقي  الفعلي لتح ععععععي  أهم االشععععععرتاكات  9املتوقعة. ونتيجة لذلك، تتوقل دقة التوقعات الوارد  يف اجلجول 

 .عامال حىت هناية هذا
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