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 وجزملا
 

   2021 ديسمرب/ كانون األول 31د هذه الوثيقة جلنة املالية آبخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف تزو.  
  الرصيد النقدي للربانمج العادي بلغ، 2021 ديسمرب/ كانون األول 31 يف -وضع السيولة يف الربانمج العادي و 

 دوالر أمريكي  مليون 287.2) دوالر أمريكي ماليني 305.7 وماااااا يعاااااادلاااااه وااياااااداعاااااات الق اااااااااااااا   األجااااا 
 .(2020ديسمرب/كانون األول  31يف 

  2021 ديساااااااااااااامرب/ كانون األول 31إمجايل االلتزامات للخطط األربع يف  بلغ - االلتزامات املتعلقة ابملوظفنيو 
شاااااااك  التغطية تدوالر أمريكي غ  ممو ل ) ماليني 868.3دوالر أمريكي، منه مبلغ  ماليني 1 539.8 درهق امبلغ  

لااة، يف  ني أن صااااااااااااااناادو  أمريكي من االلتزامااات غ  املمو  دوالر اليني م 792.4الطبيااة بعااد انتااااة ا اادمااة 
دوالر أمريكي(. وال يزال نقص اليني م 75.9مادووعاات 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 أمريكي ماليني 671.5قيمااة االسااااااااااااااتلمااارات الطويلااة األجاا   بلغاا  - االسااااااااااااااتلمااارات املتااا ااة للبيعو  

 ديساااااااااااااامرب/كااانون  31دوالر أمريكي يف ماليني  639.5مببلغ  )مقااارنااة   2021 األول ديساااااااااااااامرب/ كااانون 31يف 
  ارتفاع قيمة األصول. دوالر أمريكي مليون 32.0 ةالبالغالزايد   ههذز رب تو . (2020األول 

  اليني م 895.8 العجز يف احلساااااااب العام من ارتفع –العجز يف احلساااااااب العام وما يت اااااا  به من  ساااااااابت و
ديساااااااامرب/ كانون  31ماليني دوالر أمريكي يف  964.3إىل  2020 ديساااااااامرب/كانون األول 31يف أمريكي دوالر 
  .2021 األول

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

   توجيااهتا وتقدمي  2021 ديساامرب/ كانون األول 31يف لمنظمة لوضااع املايل لاب اعلم  خذ األاللجنة مدعو  إىل  إن
 .اناسب   سبما تراه م

 
 مسودة املشورة

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

للددددوأل ااء،ددددددددددددداء، أن تكون السددددددددددديولدددة يف املنظمدددة حدددا يدددة لت طيدددة ا حتيددداجدددات التشددددددددددد يليدددة ح  
 ؛2022ديسمب/حانون ااوأل  31

 منها أبن سدددددددددقمة التد ا النقدي اجلاري للمنظمة تتوقف ءل  تسدددددددددديد  اوأل ااء،ددددددددداء، إقرار  وحث ت الد
 ا شرتاحات املقررة يف موءدها، ءل  د ع 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
 قة ابملوظفني؛املتعل

   يف برانمج التعاون واملصددددددرو ات معد ت املوا قة  بشدددددد ن املقدمةاإلضددددددا ية  ابملعلومات اوأخذت ءلم
تنفيذ كفل ءند مسدددددددتوج يتقين برانمج التعاون المصدددددددرو ات ءل  أمهية اإلبقاء ءل  دت شدددددددد  و تقين ال

 .وا ا ءليه املؤمترما ءل  حنو بشكل حامل اءتمادات البانمج 
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 واحملتوايت قدمةملا
 
 31يف  املنتايةالسنتني  ورت  يفيقد ِّم التقرير احملد ث عن الوضع املايل للمنظمة حملة  عامة عن النتائج غ  املراَجعة  -1

 :ويُنظم التقرير على النحو التايل. 2021 ديسمرب/ كانون األول
 

  2021 األولديسمرب/ كانون  31يف املنتاية  السنتنيلفرت  النتائج املالية: 
 

، 2021 ديسااااامرب/ كانون األول 31يف  واحلسااااااابتاال تياطيات أرصاااااد  كشاااااو األصاااااول وااللتزامات و  (1)
 .1 اجلدول- 2020ديسمرب/كانون األول  31يف رنة حبسب م در األموال، ومبا يشم  األرصد  املقا

 31يف املنتاية  السنتنيلفرت  ابت كشو اايرادات وامل رووات والتغ ات يف اال تياطيات وأرصد  احلساو  (2)
 املنتاية الساانتنيلفرت  رنة املقا، حبسااب م اادر األموال ومبا يشاام  األرصااد  2021 ديساامرب/ كانون األول

 .2 اجلدول- 2019 ديسمرب/ كانون األول 31يف 
  2021 ديسمرب/ كانون األول 31املنتاية يف  السنتنيلفرت  تعليق موجز على النتائج املالية و. 
  2022ديسمرب/كانون األول  31 ىت  2022والتدوق املايل لعام. 
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 1اجلدوأل 
 حشف ااصوأل وا لتزامات وأرصدة ا حتياطيات واحلساابت

 2021ديسمب/حانون ااوأل  31يف 

         (اامريكية آب ف الدو رات)

  
  

 اجملموع احلساابت

 العامة

 وذات الصلة

 حساب اامانة
حانون ديسمب/  31

 2021ااوأل 

ديسمب/حانون   31
 2020ااوأل 

وبرانمج اامم املتحدة 
 اإلمنائي

 ااصوأل
    

 1,271,062 1,487,787 1,182,132 305,655 املبالغ النقدية وما يعادهلا  

 588,199 625,664 625,664 - االستلمارات احملتَاَفظ هبا للتداول  

وبرانمج األمم  دول األعضاةاالشرتاكات قيد التح ي  من ال  
 276,428 278,846 54,956 223,890  املتحد  اامنائي

 (49,703) (73,547) (10,808) (62,739)  االشرتاكات انق  ا: اال تياطيات للتأخ  يف سداد  

 47,427 37,581 - 37,581  احلساابت قيد التح ي   

 639,469 671,478 - 671,478 املتا ة للبيع -االستلمارات    

 2,772,882 3,027,809 1,851,944 1,175,865 ااصوأل عجممو 

 ا لتزامات  
    

 1,249,447 1,497,119 1,464,877 32,242  االشرتاكات املسدد  مسبق ا  

 436,374 489,976 354,744 135,232  االلتزامات غ  املسدد   

 68,898 70,567 - 70,567  احلساابت مستحقة الدوع  

 106,014 90,121 - 90,121   اايرادات املؤجلة  

 1,499,434 1,539,779 - 1,539,779  ا طط املت لة ابملوظفني  

 3,360,167 3,687,562 1,819,621 1,867,941 جمموع ا لتزامات 

 أرصدة ا حتياطيات والصناديا  
    

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

 30,674 35,135 - 35,135   ساب اال تياطي ا اص  

 61,949 53,713 - 53,713   ساب اانفا  الرأمسايل  

 48,556 26,224 - 26,224   ساب اانفا  األمين  

 22,115 32,323 32,323 -   التأهي  ال ندو  ا اص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعاد   

 130,911 147,073 - 147,073  تلماراتاالس أرابح غ  حمققة/ )خسائر( يف  

 (11,469) (15,629) - (15,629) )أرابح( اكتوارية/خسائر  

 (895,766) (964,337) - (964,337)   أرصد  احلساابت )العجز(، هناية الفرت    

 (587,285) (659,753) 32,323 (692,076) جمموع أرصدة ا حتياطيات واحلساابت 

 2,772,882 3,027,809 1,851,944 1,175,865 واحلساابت تزامات وا حتياطياتجمموع أرصدة ا ل 
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 2 اجلدوأل
 

 اإليرادات واملصرو ات والت ريات يف ا حتياطات وأرصدة احلساابت
  

 2021ديسمب/حانون ااوأل  31لفرتة السنتني املنتهية يف   
              

          (اامريكية آب ف الدو رات)

  
  
  
  
  
  

 اجملموع احلساابت  

 العامة  

 وذات الصلة

 31 حساب اامانة
ديسمب/حانون 

 2021ااوأل 

31 
ديسمب/حانون 

 2019ااوأل 
  

وبرانمج اامم 
 املتحدة اإلمنائي

     اإليرادات:
 981,134 982,437 - 982,437 اشرتاكات البلدان األعضاة

 1,808,341 2,125,521 1,950,168 175,353 مسامهات طوعية
 1,353 1,186 1,100 86 األموال احمل  لة مبوجب تداب  يف ما بني املنظمات

 - 36,658 األنشطة ذات التموي  املشرتك
36,658 37,649 

 62,954 25,228 8,344 16,884 متنوعات

 - 32,249 طوي  األج  –العائد على االستلمار 
32,249 8,150 

 - 23,420 النلرية األخرى صايف اايرادات
23,420 22,796 

 4,167 )ا سار (/الربح على ورو  صرف العمالت
- 

4,167 (9,901) 
 2,912,476 3,230,867 1,959,613 1,271,254 جمموع اإليرادات

     املصرو ات:
 1,144,488 1,190,097 - 1,190,097 الربانمج العادي

 1,659,048 1,951,269 1,951,269 - املشاريع
 2,803,536 3,141,366 1,951,269 1,190,097 جمموع املصرو ات

 108,940 89,501 8,344 81,157  ائض اإليرادات ءن املصرو ات
 األرابح أو ا سائر االكتوارية

1,052 - 1,052 (2,354) 
 تكاليو الفوائد لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني

(54,699) - (54,699) (75,903) 

 (6,202) (39,292) - (39,292) االشرتاكات املستحقة واألصول األخرى اعتماد

 (12,460) (3,342) - (3,342) اايرادات املؤجلة

 (10,364) (4,042) - (4,042) صايف احلركة يف  ساب اانفا  الرأمسايل

 (3,965) (3,996) - (3,996) صايف احلركة يف استخدام  ساب اانفا  األمين
 (2,308) (14,818) 8,344 (23,162) ئض/)النقص( يف اإليرادات ءن املصرو اتصايف الفا

 (34,861) (8,344) (8,344) - ىل  ساابت اجلاات املاحنةإحتوي  الفوائد 

     صايف التحويالت من )إىل( اال تياطيات
 - - - - صندو  رأس املال العام 
 (1,115) (3,586) - (3,586)   ساب اال تياطي ا اص

 (899,305) (937,589) - (937,589) أرصد  احلساابت، يف بداية الفرت  )كما سبق ومت اابالغ عناا(
     أرصد  احلساابت يف بداية الفرت 
 (937,589) (964,337) - (964,337) أرصدة احلساابت يف هناية الفرتة
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 املنتهية السنتنيلفرتة تعليا موجز ءل  النتائج املالية 
 2021 ديسمب/ حانون ااوأل 31يف 

 
 بعد دةوضع السيولة وا شرتاحات غري املسد  

 
دوالر أمريكي  ماليني 305.7 ،ا يعادهلاالنقدية وماملبالغ املتمل  يف بلغ إمجايل السيولة يف املنظمة يف احلساب العام  -2
 . 2020ديسمرب/كانون األول  31والر أمريكي يف د مليون 287.2مببلغ  وهذا مقارنة   .2021 ديسمرب/ كانون األول 31 يف
 

 ا ستثمارات احملتَدَفظ هبا للتداوأل
 
 مليون 1 131.1قدره  امبلغ   2021 ديسمرب/ كانون األول 31يف  "احملتفظ هبا للتداول –االستلمارات "بلغ  قيمة  -3

  من املبااالغ النقااديااة ومااا يعااادهلااا مبااا أن  مااد  ماليني دوالر أمريكي مت اابالغ عنااه ضااااااااااااا 505.4)ومناااا مبلغ  دوالر أمريكي
املبالغ دوالر أمريكي )املكشوف عناا ضمن  مليون 902.0البالغة  "الودائع ألج "إىل جانب  أشار(، 3أق  من استحقاقاا 
كانون ديسااااااااااااامرب/ 31دوالر أمريكي يف  ماليني 1 721.9)دوالر أمريكي  مليون  2 033.1 ا جمموعهمب(، ا يعادهلاالنقدية وم

  ساب األمانة. مشاريععلى  بشك  رئيسي رصد  غ  املنفقةاأل من (2020األول 
 
 األمريكية الوالايت املتحد  الفائد  يف لومعد   وأد ى أسلوب املنظمة احلذر واملتسم ابالستلمارات القليلة املخاطر  -4

قدره اااااااما بالعائد املرجعي  جتاوزت هااتن النسبتانوقد . 2021 عام يفيف املائة  0.06 نسبتااعائدات إىل  املنخفض للغاية
 .س( أسا2) نقاطتان

 
 املتاحة للبيع ا ستثمارات

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

دوالر أمريكي  ماليني 671.5 إىل 2020كانون األول /ديسااااااااامرب 31دوالر أمريكي يف  ماليني 639.5املتعلقة ابملوظفني، من 
 .األصول ارتفاع قيمةهذه احلاوظة إىل قيمة  يفه الزايد  هذوترجع  .2021 ديسمرب/ كانون األول 31يف 
 
ا ساااااااااااانواي  بنساااااااااااابة ،2021 ديساااااااااااامرب/ كانون األول 31يف و  -6   قق   اوظات االسااااااااااااتلمارات املتا ة للبيع عائد 

  .نقاط أساس 4اجملم ع مبقدار  العائد املرجعي يتجاوز، أي مبا املائةيف  5.07نسبته  عائد مرجعي مقاب ، ملائةيف ا 5.11
 
تقرير عن بعنوان " FC 191/3ميكن االطالع على مزيااد من املعلومااات  ول أداة االسااااااااااااااتلمااارات يف الوثيقااة  -7

 ".2021االستلمارات يف سنة 
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 ابملوظفني الصلةاخلطط ذات 
 
ااة تناة عند اسااااااااااو  م مسااااااااااتحقات إىل املوظفنياملنظمة أربع خطط ذات صاااااااااالة ابملوظفني )"ا طط"( تقد   لدى -8

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

 التغطية الطبية بعد انتااة ا دمة 
  ا دمة هنايةخطة مدووعات 
 ظام تعويض املوظفنيال ندو  اال تياطي لن 
  ا دمةانتااة صندو  مدووعات 

 
 واال تياااجااات 2021ديساااااااااااااامرب/كااانون األول  31تقييم اكتواري  ىت أ اادث اليت خلص إلياااا نتااائج التُعرض  -9

التقييم " بعنوان FC 191/4 الوثيقة يف بعد املائةاحلادية والتساااااااااااعني  واملساااااااااااائ  املتعلقة ابلتموي  على جلنة املالية يف دورهتا
 ".2021االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة 

 
دوالر  ماليني 1 539.8 قااادره امبلغااا   2021 ديساااااااااااااامرب/ كاااانون األول 31 طط يف اوقاااد بلغ جمموع التزاماااات  -10

 يف دوالر أمريكي ماليني 1 499.5 دوالر أمريكي مقارنة  ابلرصاااااااايد الذي بلغماليني  40.3قدره  ااع  فرتا ميل  ماأمريكي، 
  .2020األول  ديسمرب/كانون 31
 
دوالر  ماليني 868.3ابملوظفني  ا اصااااااااةلة ، بلغ  قيمة االلتزامات غ  املمو  2021 ديساااااااامرب/ كانون األول 31ويف  -11

 انتااةات مدووع  مناا صاااندو  دوالر أمريكي، ويشاااك  اليني م 792.4ا دمة  انتااة  مناا التغطية الطبية بعد أمريكي، تشاااك  
 . الة التموي  حتلي  جمم  االلتزامات االكتوارية حبسب ا طة وحبسب 3دوالر أمريكي. ويعرض اجلدول  ماليني 75.9ا دمة 
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 3 اجلدوأل

 
 

 رصيد احلساب العا  واحلساابت ذات الصلة
 
ماليني  895.8 مقاب  2021 كانون األول  /ديسمرب 31ماليني دوالر أمريكي يف  964.3عجز احلساب العام  بلغ -12

يف ، 2019ديسمرب/ كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  937.6و 2020 ديسمرب/ كانون األول 31دوالر أمريكي يف 
  .2019-2018 السابقة هناية ورت  السنتني

السنوي عن التقرير " بعنوان FC 191/6الوثيقة يف  2021-2020يرد تقرير عن األداة الناائي للميزانية يف الفرت  و  -13
 ".2021-2020أداة امليزانية وعمليات النق  بني الربامج وبني أبواب امليزانية يف الفرت  املالية 

 
 برانمج التعاون التقين  تنفيذ

 
 2021-2020 مقاب  اعتمادات ورت  الساااااااااااااانتني مواوقات برانمج التعاون التقينبقي  ، 4ما يتبني  من اجلدول ك -14

ا إىل ورتات السنتني املاضية رغم صعوابت العم  يف ظ  ظروف ااغال  يف الكل  من البلدان.قي مرتفعة ومت  معاجلة  اس 
 طلبات املساعد  يف الوق  املناسب.
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اتريخ التقييم

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

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

ايل املبلغ اإلمج
غري املموأل 

868.3البالغ 
ر مقيني دو 

أمريكي
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 4اجلدوأل 

 
 
مشاريع لربانمج التعاون التقين بقيمة إمجالية ، كان  قد مت  املواوقة على 2021 كانون األول  /ديسمرب 31ويف  -15
ماليني دوالر أمريكي.  135.8قيمتاا و  2019-2018الفرت   دوالر أمريكي مقاب  صااااايف اعتمادات ماليني 147.8رها قد

 31حبلول  يف املااائااة عن الربامج املقرر  إىل ضاااااااااااااامااان إنفااا  االعتمااادات ابلكاااماا  8.8هااذه الزايد  بنساااااااااااااابااة  وهاادواا 
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 مت  املواوقة على مشااكان  قد ،  2021كانون األول   /ديساامرب 31ويف  -16

، دوالر أمريكياليني م 135.8قيمتاا و  2021-2020الفرت   صاااااايف اعتماداتي مقاب  دوالر أمريكماليني  145.6قدرها 
على حنو  ابلكام برجمة االعتمادات  مت تنفيذ ،2021وحبلول هناية عام  .يف املائة 107.2وبلغ معد ل املواوقة على املشاااريع 

 .19-ما كان متوقع ا رغم التحدايت املرتبطة جبائحة كوويد
 
 . 2021 ديسااااااامرب/ كانون األول 31ااقليم يف ساااااااب حبفة  ااااااان  اململواوقة املتعلقة اببياانت ال 6و 5دوالن اجليقدم  -17

 .2021-2020ة يف هذا التاريخ مقاب  اعتمادات الفرت  يف املائ 100 نسبة وقد وا  معدل املواوقة يف مجيع األقاليم
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 (2021 ديسمرب/ كانون األول 31 يف) 2021-2020 الفرت  مقاب  اعتمادات برانمج التعاون التقينمواوقات  :5اجلدوأل 
 اتاملخصص /ا ءتمادات اتاملوا ق اتاملخصص اإلقليم

 الدءم اإلمنائي

 %110.2  000 790 48 717 280 44 أوريقيا

 %101.1  000 460 27 765 162 27 آسيا

 %106.8  000 827 11 179 070 11 أورواب

 %24.7  000 000 1 066 050 4 قاليماأليف ما بني 

 %110.1  000 943 21 323 926 19 أمريكا الالتينية

 %107.6  984 746 9 611 058 9 الشر  األدىن

 %104.5 984 766 120 661 548 115 فرءيموع الاجمل

 حا ت الطوارئمساءدة 

    000 712 9  أوريقيا

    000 800 6  آسيا

    000 050 2  أورواب

   -  قاليماأليف ما بني 

    000 300 4  أمريكا الالتينية

    000 008 2  الشر  األدىن

 %122.8 000 870 24 328 250 20 فرءيموع الاجمل

 %107.2 984 636 145 989 798 135 الكلي اجملموع

 
 (2021 األول ديسمرب/كانون 31 يف) 2019-2018 الفرت  مقاب  اعتمادات برانمج التعاون التقين: مواوقات 6اجلدوأل 

 اتاملخصص /ا ءتمادات اتاملوا ق اتاملخصص اإلقليم

 الدءم اإلمنائي

 %109.5  000 500 48 228 286 44 أوريقيا

 %107.6  000 240 29 737 171 27 آسيا

 %105.9  385 722 11 557 071 11 أورواب

 %105.8  000 672 3 917 471 3 قاليماأليف ما بني 

 %109.4  999 801 21 803 928 19 أمريكا الالتينية

 %112.1  000 151 10 246 057 9 الشر  األدىن

 %108.8 384 087 125 488 987 114 فرءيموع الاجمل

 حا ت الطوارئمساءدة 

    000 154 11  أوريقيا

    000 302 4  آسيا

    000 500  أورواب

    0  قاليماأليف ما بني 

    000 150 4  أمريكا الالتينية

    000 647 2  الشر  األدىن

 %109.2 000 744 22 501 831 20 فرءيموع الاجمل

 %108.8 384 831 147 989 818 135 الكلي اجملموع
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ديسااااامرب/  31يف  املنتاية السااااانتني ورت  بلغ املعدل الرتاكمي للم ااااارووات الشاااااارية لربانمج التعاون التقين خالل -18
املعدل الرتاكمي للم رووات الشارية توسط وهذا مقارنة مب .دوالر أمريكيماليني  5.5سط ا قدره متو  2021 كانون األول

 .2019 ديسمرب/ كانون األول 31املنتاية يف  السنتنيدوالر أمريكي يف ورت   ماليني 5.1قدره و لربانمج التعاون التقين 
 
مت . وكما 2021ديسمرب/ كانون األول  31يف   قد أنفق  ابلكام 2019-2018ورت  السنتني ان  اعتمادات كو  -19

ج ِّ  إبالغ جلنة املالية يف دوراهتا الساااااااابقة،  ا إىل اعتمادات   اااااااروواتاخنفاض طفيو يف معدل املساااااااُ  ورت  السااااااانتنيقياسااااااا 
وقد تراوق ذلك مع احلاجة إىل متديد معظم  19-كوويد  أزمةبسااااااااابب أنشاااااااااطة املشااااااااااريع وت   تباطؤ جراة  2018-2019
ملواجاة طرائق التنفيذ اليت مت إدخاهلا على التعديالت  ريع بسااااااااابب التأخ  يف إإلازها. واباضااااااااااوة إىل ذلك، أد تاملشاااااااااا
 ووورات يف التكاليوإىل عد، اورتاضي والدعم عن بُ اليت تعقد بشك  ، مل  االعتماد على االجتماعات 19-كوويدجائحة  

إعاد  برجمة على كفالة  العم تشااجيع  ومت، 2019-2018ات ورت  الساانتني للمشاااريع اليت مت  املواوقة علياا مقاب  اعتماد
املخ ااااااااااااا اااااااااااااة  ابالعتمادات ( لضاااااااااااااامان االلتزامتقينمع معاي  برانمج التعاون المتاشااااااااااااااي ا هذه الووورات يف وق  مبكر )

ى تعديالت يف إعاد  الربجمة بشااك  أساااسااي علوقد انطوت عملية  ويف الوق  املناسااب. وجمد  كام    واسااتخداماا بشااك 
ملدخالت لدعم أصااااااااحاب امل اااااااالحة واجملموعات السااااااااكانية الضااااااااعيفة على حنو أوضاااااااا  يف إطار اجمموعات األنشااااااااطة و 

 .، وعلى تغي ات يف طرائق التنفيذوالتعايف مناا 19-االستجابة املبكر  جلائحة كوويد
 
 ورت  الساانتني السااابقة ا ملسااتواه يفمشاااهب   2021-2020اعتمادات ورت  الساانتني مقاب   اارووات امل كان مسااتوىو  -20

ا بسنة التنفيذ اللانية )، (2020) األوىلالتنفيذ يف سنة  ( من ورت  السنتني السابقة، 2021ولكنه تراجع بشك  طفيو قياس 
ادات ، من املتوقع إنفا  كام  االعتمالراهنة ويف املر لة املتجدد . 19-نظر ا إىل التحدايت املرتبطة مبوجات جائحة كوويد

 .2023حبلول هناية عام 
 
 ، التقينتظ  االعتمادات اليت يقرها املؤمتر لربانمج التعاون من الالئحة املالية للمنظمة " 3-4وتنص  املاد   -21

)ب( من الالئحة املالية، متواور  ملواجاة االلتزامات خالل الفرت  املالية  5-4وأية أموال حتول هلذا الربانمج مبوجب املاد  
 ". ما يعين أن اعتمادات برانمج التعاون التقين تكون متا ة انفاقاا يت تعقب الفرت  املالية اليت أقرت وياا أو  ول  خالهلاال

على مشاريع برانمج التعاون التقين خالل ورت  السنوات األربع اعتبار ا من السنة األوىل من ورت  السنتني اليت مت  وياا املواوقة 
 على االعتمادات.

 
 2021-2020 املنفقة املتا ة من ورت  السنتني، بلغ جمموع االعتمادات غ  2021 كانون األول/ديسمرب 31يف و  -22

ومت تر ي  هذا (. 2019كانون األول /ديسمرب 31دوالر أمريكي يف  ماليني 86.8دوالر أمريكي ) مليون 90.1 ما جمموعه
 .2022إىل عام  املبلغ
 
 .2007-2006 الفرت  واالعتمادات املتا ة لك  ورت  اعتمادات منذتقين برانمج التعاون الات م روو 7يعرض اجلدول و  -23
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 7اجلدوأل 

 
 
 

 الناجتة ءن  روق أسعار الصرف اخلسائر
 
صرف سعر يف  اصاوي  مكسب ا ل  املنظمة ، سج  2021 ديسمرب/ كانون األول 31يف املنتاية  السنتنيورت  خالل  -24

 : امنادوالر أمريكي  مليون 4.2قيمته  ي بلغ الدوالر األمريك
 

  1ال ااااااااااارف بني اليورو والدوالرأساااااااااااعار ووار  ال ااااااااااااوية جراة كاساااااااااااب من املدوالر أمريكي  مليون 0.6مبلغ  
 ؛()غ  نقدية

  وعلي ا املنظمة تكب دهتاال اااااااااوية ل اااااااارف العمالت األجنبية اليت  ا سااااااااائرمن  ر أمريكيدوال ماليني 3.6مبلغ و  
 . ساب اال تياطي ا اصل  إىل  و  واليت 

  
                                                 

  يف هناية الفرت . شرتاكاتلال ستحقحتوي  الرصيد امل لدىوكذلك  شرتاكاتتلقي اال عند أسعار ال رفر  ووا تنشأ  1
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االعتمادات غير المنفقة  0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 90.1

مصروفات السنة الرابعة 35.0 21.7 29.3 29.9 29.3 28.6 47.7 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 32.7

مصروفات السنة األولى 8.3 18.8 6.4 11.8 11.3 13.9 10.3 13.0

اعتمادات فترة السنيتن     95.7 103.4 106.6 110.9 129.6 132.9 135.8 135.8
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املصرو ات السنوية لبانمج التعاون التقين  ءتمادات حل  رتة سنتني

 حظات:مق
 مصدر اءتمادات  رتة السنتني: قرار املؤمتر بش ن امليزانية للفرتة املالية ذات الصلة

 2021 لسنةوالكشوف املالية غري املراجعة  ؛2020سنة و  د2019-2018إىل  2007-2006مصدر املصرو ات: الكشوف املالية املراجعة للفرتات من 
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 املسامهات الطوءية
 
طوعية من خالل ال ساااااااااامهاتامللة من تشااااااااام  " سااااااااااابت األمانة وبرانمج األمم املتحد  اامنائي" أنشاااااااااطة ممو   -25

 .لة من برانمج األمم املتحد  اامنائيمشاريع، مبا يف ذلك تلك املمو  
 
دوالر ماليني  1 464.9 اامنائيحلسااااااااااااابت األمانة وبرانمج األمم املتحد   الة مقدم  بلغ  املساااااااااااامهات احمل ااااااااااا  و  -26

ديساااااااامرب/كانون األول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 1 221.9إىل  اقياساااااااا   2021 ديساااااااامرب/ كانون األول 31أمريكي يف 
 .نفق بعد على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذيلة من اجلاات املاحنة وميل  هذان املبلغان رصيد املسامهات الطوعية احمل    .2020

 
املنتاية  الساااااااااانتنيورت   من اجلاات املاحنة خالل 2يف  ساااااااااااب األمانة الوارد مسااااااااااامهات لل حتليال   8اجلدول قدم يو  -27
 والعشاارين  مساملسااامهة ا املاحنة اجلااتأهم قائمة مف االة عن . ويتضاامن هذا اجلدول 2021 ديساامرب/ كانون األول 31 يف

 .السنتني السابقة  يف ورت نفساا إىل جنب مع ت نيو مقارن ابلنسبة إىل الفرت   اجنب  لفرت  ا هذه خالل
 
بقدر متناسااااب مع مسااااتوى أنشااااطة املشاااااريع من املسااااامهات الطوعية حتتسااااب اايرادات الوارد   ،2يف اجلدول و  -28

األمانة ومشاااااااااريع برانمج األمم  ساااااااااب  درجة حت اايرادات املبلغ  و  املنجز   ساااااااابما يقاس من  يا امل اااااااارووات.
والر د مليون 1 950.2 قدره مبلغ ا، 2021 ديساااامرب/ كانون األول 31 املنتاية يف السااانتنيورت  ابلنساااابة إىل املتحد  اامنائي 
 .2019 ديسمرب/ كانون األول 31يف املنتاية السنتني ورت  ابلنسبة إىل دوالر أمريكي اليني م 1 657.8 مببلغ أمريكي مقارنة  

  

                                                 
ب  ني تتم املواوقة على شاااااااامال   اأيضااااااااَ تتبع   املنظمة واصااااااا تشاااااااغيلية، ت غراضأل  2    سااااااااابت األمانة للمواوقة على املساااااااامهات الطوعية، واليت حُتَتساااااااَ

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

 علياا" املنشور  يف واثئق أخرى.
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 حتلي  املسامهات الطوعية الوارد  - 8اجلدوأل 
  

حانون ديسمب/ 31 رتة السنتني املنتهية يف 
 2021ااوأل 

آب ف 
الدو رات 
 اامريكية

  

ديسمب/حانون  31 رتة السنتني املنتهية يف 
 2019ااوأل 

آب ف 
الدو رات 
 اامريكية

              

 389,801 االحتاد األورويب (1)   408,786 االحتاد األورويب (1)
 285,779 الوالايت املتحد  األمريكية (2)   341,777 الوالايت املتحد  األمريكية (2)
 123,342 مكتب األمم املتحد  لتنسيق الشؤون اانسانية (3)   143,408 أملانيا (3)
 114,750 مروق البيئة العاملية (4)   120,120 مروق البيئة العاملية (4)
 91,175 اململكة املتحد  (5)   117,673 ال ندو  األخضر للمناخ (5)
 77,042 السويد (6)   116,939 مكتب األمم املتحد  لتنسيق الشؤون اانسانية (6)

 (7)   78,082 اململكة املتحد  (7)
 ساب األمانة املشرتك بني املاحنني إبدار  

 برانمج األمم املتحد  اامنائي 
59,019 

 55,957 النرويج (8)   66,802 السويد (8)
 51,491 الياابن (9)   59,090 النرويج (9)

(10) 
 ساب األمانة املشرتك بني املاحنني إبدار  

 برانمج األمم املتحد  اامنائي 
 45,650 أملانيا (10)   56,928

 43,783 كولومبيا (11)   45,612 البنك الدويل (11)
 35,973 هولندا (12)   44,205 كندا (12)
 33,309 ال ني (13)   43,876 هولندا (13)

 (14)   41,068 الياابن (14)
ال ندو  ا اص ألق  البلدان منوا للتكي و 

 مع تغ  املناخ
31,843 

 23,788 البنك الدويل (15)   38,014 إيطاليا (15)
 20,552 كندا (16)   34,000 اململكة العربية السعودية (16)
 20,547 سويسرا (17)   33,877 مجاوري ة كوراي (17)
 19,410 إيطاليا (18)   32,009  ساب األمانة الذي يديره برانمج األغذية العاملي  (18)
 16,494 املكسيك (19)   29,141 كولومبيا (19)

(20) 
ال ندو  ا اص ألق  البلدان منوا للتكي و 

 مع تغ  املناخ
 15,872 ابكستان (20)   25,755

 15,281 بلجيكا (21)   24,240 صندو  بناة السالم (21)
 15,197 مجاوري ة كوراي (22)   24,008 برانمج التنمية العاملي ملؤسسة بي  وميليندا غيتس  (22)
 14,919 صندو  بناة السالم (23)   22,814 الدامنرك (23)

 (24)   17,590 سويسرا (24)
فض صندو  غياان لالستلمار يف خ

 االنبعااثت النامجة عن إزالة الغاابت وتدهورها
14,758 

 14,753 الوكالة الياابنية للتعاون الدويل (25)   15,613 مؤسسة ماسرتكارد (25)
 1,630,485 ن ااحثر مسامهة  و اجلهات املاحنة اخلمس والعشر      1,981,428 ن ااحثر مسامهة  و اجلهات املاحنة اخلمس والعشر   
 131,538 جاات ماحنة متعدد      147,187 ت ماحنة متعدد جاا  
 337,155 جاات ماحنة أخرى     347,324 جاات ماحنة أخرى  
 2,099,178 اجملموع     2,475,939 اجملموع  
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 )البانمج العادي( 2022توقعات التد ا النقدي لعا  
 
لة الربانمج العادي املو د للمنظمة يف األج  الق اااااا  عند ساااااايو  التوقعات ابلنساااااابة إىل وضااااااعأدانه  9رض اجلدول يع -29

رقام أبمشافوعة  ،2022 ديسامرب/ كانون األول 31يناير/كانون اللاين إىل  1 من (ا يعادهلاوم يةالنقداملبالغ )ويشام   هناية الشاار
 يع األرقام مباليني الدوالرات األمريكية.مج وترد. 2021مقارنة ابلنسبة إىل عام 

 
 2021ديسااااااااامرب/كانون األول  31ماليني دوالر أمريكي يف  305.7الوضاااااااااع االساااااااااتااليل للتدوق النقدي  لغوب -30

 االشااااارتاكات مليون دوالر أمريكي. وبلغ  نسااااابة 287.2الذي بلغ  2020ديسااااامرب/ كانون األول  31مقارنة  مبساااااتواه يف 
وهو معد ل  يف املائة 70.6، 2021 رب/ كانون األولديساام 31يف  للمنظمة اليت سااددهتا الدول األعضاااة 2021املقرر  لعام 
تفاصاااي  عن  الة ال املزيد من ردوي .يف املائة اليت ساااج ل  يف العام املاضاااي 70.3من نسااابة بشاااك  طفيو  أعلىحت اااي  

 اااالاااة بعنوان " FC 191/INF/2يف الوثيقاااة  2021 ديساااااااااااااامرب/ كاااانون األول 31املقرر  واملتاااأخرات يف  االشاااااااااااااارتاكاااات
 ".كات اجلارية واملتأخراتاالشرتا 

 
 ديساااااامرب/ كانون األول 31يف الربانمج العادي يف  ع املاضااااااية لوعضاااااااة ومسااااااتوى النقدا إىل أمناط الدوواسااااااتناد   -31

تستند التوقعات . و 2022 العاماال تياجات التشغيلية  ىت هناية  املتوقع أن تكون سيولة املنظمة كاوية لتغطية من ،2021
هي عرضة للتغي  عند تلقي أتكيد من األعضاة بشأن مواعيد و  املاضية.وات سنالاه مماث  كما كان احلال يف احلالية إىل اجت

أدانه على التوقياا  الفعلي لتح ااااااااااااااياا  أهم  9الاادوع املتوقعااة. ونتيجااة لااذلااك، تتوقو دقااة التوقعااات الوارد  يف اجلاادول 
 .السنةعلى مدار االشرتاكات 
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