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 وجزامل
 

   2022 حزيران/يونيو 30د هذه الوثيقة جلنة املالية آبخر املعلومات عن الوضع املايل للمنظمة يف تزو.  
  الرصععععععععععععيان النقاني لل  م  العادي بلغ، 2022 يونيو/حزيران 30 يف -وضععععععععععععع السععععععععععععيولة يف ال  م  العادي و 

 دوالر أمريكي  ماليني 305.7) دوالر أمريكي ماليني 388.9 ومعععا يععععادلعععه واليعععاناععععات الق عععععععععععععع   ا جععع 
 .(2021ديسم /كانون ا ول  31يف 

  انرهق امبلغ   2022 يونيو/حزيران 30إمجايل االلتزامات للخطط ا ربع يف  بلغ - ابملوظفنيااللتزامات املتعلقة و 
شعععععععععك  التغطية الطبية تدوالر أمريكي غ  ممو ل ) ماليني 028.5 1دوالر أمريكي، منه مبلغ  ماليني 566.7 1

لة، يف حني أن صعععععععععععععنانو  مان وعات أمريكي من االلتزامات غ  املمو  دوالر اليني م 951.7بعان انتهاء اخلانمة 
دوالر أمريكي(. وال يزال نقص متوي  التزامات اليني م 76.8انتهاء اخلانمة يشك  املبلغ املتبقي غ  املموَّل أي 

  .أحان ا سباب اهلامة للعجز اهليكلي يف احلساب العاميشك   التغطية الطبية بعان انتهاء اخلانمة
  دوالر أمريكي ماليني 538.3قيمة االسععععععععععععععتلمارات الطويلة ا ج   بلغت - االسععععععععععععععتلمارات املتاحة للبيعو  

ديسععععععععععععععم /كعععانون ا ول  31دوالر أمريكي يف ماليني  671.5مببلغ  )مقعععارنعععة   2022 يونيو/حزيران 30يف 
ا ورا  املالية والسعععععععععنانات  قيمة اخنفاض دوالر أمريكي مليون 133.2 البالغ هذا االخنفاضز   يو . (2021
 .اليرادات اللابتةذات 

  اليني م 964.3 العجز يف احلساب العام من اخنفض –العجز يف احلساب العام وما يت   به من حساابت
 يونيو/حزيران 30دوالر أمريكي يف  مليون 742.0إىل  2020 ديسعععععععععععم /كانون ا ول 31يف دوالر أمريكي 

 اشعععععععلاكات البلانان ا عضعععععععاءاحتسعععععععاب سعععععععنة كاملة من  ، ويرجع السعععععععبأ بشعععععععك  أسعععععععاسعععععععي إىل2022
 .2022 سنةستة أشهر من النفا  يف ب مقارنة  اليرادات  يف

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

   توجيهاهتا حسععععبما وتقانمي  2022 يونيو/حزيران 30يف لمنظمة لوضععععع املايل لاب اعلم  خذ ا اللجنة مانعو  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 طيدددة ا حتيددداجدددات التشددددددددددد يليدددة ح  

 ؛2022ديسمرب/حانون ااوأل  31
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   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؛

 لة لقلتزامات عزج يف املقا  ااوأل إىل التكاليف غري املمو  أن املسدددددددددددتوج العا  للعجز ي   وأشدددددددددددارت إىل
 املتعلقة ابملوظفني؛

 تقين يف برانمج التعاون الواملصدددددددددددروفات معد ت املوافقة  بشددددددددددد ن املقدمة ابملعلومات اءلم   وأخذت
تنفيذ اءتمادات كفل ءند مسددتوج يتقين برانمج التعاون المصددروفات ءل  أمهية اإلبقاء ءل  دت شددد  و 

 .وافا ءليه املؤمترما ءل  حنو بشكل حامل الربانمج 
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 واحملتوايت قدمةامل
 
 املنتهية ا شهر الستة  ل  يفيقان ِّم التقرير احملان ث عن الوضع املايل للمنظمة حملة  عامة عن النتائ  غ  املراَجعة  -1
 :ويُنظم التقرير على النحو التايل. 2022 يونيو/حزيران 30 يف
 

  2022 يونيو/حزيران 30يف املنتهية  السنتنيلفل  النتائ  املالية: 
 

، حبسععععععأ 2022 يونيو/حزيران 30يف  واحلسععععععاابتاالحتياطيات أرصععععععان  وااللتزامات و كشععععععل ا صععععععول  (1)
 .1 اجلانول - 2021ديسم /كانون ا ول  31يف رنة م انر ا موال، ومبا يشم  ا رصان  املقا

املنتهية  ا شععهر السععتةلفل  كشععل اليرادات وامل ععرو ات والتغ ات يف االحتياطيات وأرصععان  احلسععاابت و  (2)
 ا شعععععهر السعععععتةلفل  رنة املقا، حبسعععععأ م عععععانر ا موال ومبا يشعععععم  ا رصعععععان  2022 يونيو/حزيران 30يف 

 .2 اجلانول - 2020 ديسم /كانون ا ول 31يف  املنتهية
  2022 يونيو/حزيران 30املنتهية يف  السنتنيلفل  تعليق موجز على النتائ  املالية و. 
  2022ديسم /كانون ا ول  31حىت  2022والتان ق املايل لعام. 
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 املنتهية ااشهر الستةلفرتة تعليا موجز ءل  النتائج املالية 
 2022 يونيو/حزيران 30يف 

 
 بعد دةوضع السيولة وا شرتاحات غري املسد  

 
دوالر أمريكي  ماليني 388.9 ،ا يعادهلاالنقانية وماملبالغ املتمل  يف بلغ إمجايل السيولة يف املنظمة يف احلساب العام  -2
 . 2021ديسم /كانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  مليون 305.7مببلغ  وهذا مقارنة   .2022 يونيو/حزيران 30 يف
 

 ا ستثمارات احملتَدَفظ هبا للتداوأل

دوالر  مليون 128.1 1 ما جمموعه 2022 يونيو/حزيران 30يف  "احملتفظ هبا للتاناول –االسعععععععععععععتلمارات "بلغت قيمة  -3
دوالر أمريكي  ماليني 197.3 1 جمتمعة   البالغة" ا صعععععععععععععول السععععععععععععععائلة حسععععععععععععععاابت"و "الودائع  ج "إىل جانأ  ،أمريكي

مليون دوالر   033.1 2) دوالر أمريكي ماليني  325.4 2 ا جمموعهمب(، ا يعادهلاالنقانية وماملبالغ )املكشععععععععععععو  عنها ضععععععععععععمن 
 حساب ا مانة. مشاريععلى  بشك  رئيسي رصان  غ  املنفقةا  من (2021ديسم /كانون ا ول  31يف أمريكي 

 
لألسعععععععععععععار الناجم نظر ا إىل الزايد  املط رد  يف معان الت الفائان  يف الوالايت املتحان  ا مريكية، والتأث  السععععععععععععل  و  -4

 إىل أد ى أسععععععلوب املنظمة احلذر واملتسععععععم ابالسععععععتلمارات القليلة املخاطر د  على سععععععنانات اليرادات اللابتة، ايهذه الز  عن
هذه العائانات  وقان جتاوزت .2022ا شععععععهر السععععععتة ا وىل حىت يونيو/حزيران  يفيف املائة  0.04- نسععععععبتهاعائانات  توليان
 .سأسانقاط  4قانره عما ب 0.08-البالغ املرج ح عائان املرجعي ط المتوس  

 
 املتاحة للبيع ا ستثمارات

لتموي  خطط املنظمة  جانب اوضعععوعة املسعععتلمارات اال  اليت متل  املتاحة للبيع،  اتقيمة حا ظات االسعععتلمار  اخنفضعععت -5
 دوالر أمريكي ماليني 538.3 إىل 2021 ديسعععععععععععععم /كانون ا ول 31دوالر أمريكي يف  ماليني 671.5املتعلقة ابملوظفني، من 

 .2022يونيو/حزيران  30يف 
 
، املائةيف  19.73- حققت حا ظات االستلمارات املتاحة للبيع عائان ا سنواي  بنسبة ،2022 يونيو/حزيران 30يف و  -6

  .نقاط أساس 5اجملم ع مبقانار  العائان املرجعي يتجاوز، أي مبا املائةيف  19.78-نسبته  عائان مرجعي مقاب 
 
يف املععائععة  4.87-واخنفضعععععععععععععععت قيمععة احلععا ظععة الطويلععة ا جعع  توازاي  مع اخنفععاض قيمععة مكو ن اليرادات اللععابتععة ) -7
 وقيمةأ يف اخنفاض أسعار سنانات الانيون، تسب  الذي  الفائان  يف العاملارتفاع معان الت نتيجة  2022يونيو/حزيران  30 يف

الروسي وارتفاع -املخاو  املت لة ابل راع ا وكراين بفع ( 2022يونيو/حزيران  30يف املائة يف  19.73-) ةباملتقل   ا صول
  .ا ساسية معانالت التضخم وأسعار السلع
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 ابملوظفني الصلةاخلطط ذات 
 
هاء تناء عنان اسععععععععععو  م مسععععععععععتحقات إىل املوظفنياملنظمة أربع خطط ذات صععععععععععلة ابملوظفني )"اخلطط"( تقان   لانى -8

 :هي كاآليتاالت املرض أو الصابة املرتبطة ابلعم . وهذه اخلطط نتيجة حلاخلانمة أو 
 

 التغطية الطبية بعان انتهاء اخلانمة 
  اخلانمة هنايةخطة مان وعات 
 املوظفني ال نانو  االحتياطي لنظام تعويض 
  اخلانمةانتهاء صنانو  مان وعات 

 
 واالحتيععاجععات 2021ديسععععععععععععععم /كععانون ا ول  31تقييم اكتواري حىت أحععانث اليت خلص إليهععا نتععائ  التُعرض  -9

التقييم " بعنوان FC 191/4 الوثيقة يف بعان املائةاحلادية والتسععععععععععععني  واملسعععععععععععائ  املتعلقة ابلتموي  على جلنة املالية يف دورهتا
 ".2021االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني يف سنة 

 
 ميل  مادوالر أمريكي،  ماليني 566.7 1 ما جمموعه 2022 يونيو/حزيران 30خلطط يف اوقان بلغ جمموع التزامات  -10
 ديسم /كانون 31 يف أمريكيدوالر ماليني  539.8 1 دوالر أمريكي مقارنة  ابلرصيان الذي بلغ مليون 27.1قانره  ااع  فرتا

  .2021ا ول 
 

دوالر أمريكي،  ماليني 028.5 1ابملوظفني  اخلاصعععععةلة ، بلغت قيمة االلتزامات غ  املمو  2022 يونيو/حزيران 30ويف  -11
اخلانمة  انتهاءمان وعات   منها صعععععنانو  دوالر أمريكي، ويشعععععك  اليني م 951.7اخلانمة  انتهاء  منها التغطية الطبية بعان تشعععععك  
 .حالة التموي  حتلي  جمم  االلتزامات االكتوارية حبسأ اخلطة وحبسأ 3دوالر أمريكي. ويعرض اجلانول  ماليني 76.8
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 3 اجلدوأل
 

 
 

 رصيد احلساب العا  واحلساابت ذات الصلة

ماليني دوالر  964.3 مقاب  2022 يونيو/حزيران 30دوالر أمريكي يف  مليون 742.0عجز احلساب العام  بلغ -12
 فل  السنتنيمقارنة  ب، 2020 حزيران/يونيو 30دوالر أمريكي يف  مليون 653.2و 2021 ديسم / كانون ا ول 31أمريكي يف 

  .2020-2021 السابقة
 2022يونيو/حزيران  30ماليني دوالر أمريكي يف عجز احلساب العام يف  222.3يرجع سبأ االخنفاض البالغ و  -13

 احتساب سنة كاملة من اشلاكات البلانان ا عضاءإىل  2021ديسم /كانون ا ول  31مقارنة  مبا كان عليه يف 
 وابلتايل، سيزيان العجز خالل ما تبقى من السنة، يف اتريخ إعاناد التقرير.ستة أشهر من النفا  ب مقارنة  اليرادات  يف

. وكما 2021كانون ا ول ديسم / 31يف سج   أعلى بقلي  من العجز املمعان ال   2022سنة يف هناية يبلغ  املتوقع أن ومن
السبأ  متل االلتزامات املتعلقة ابملوظفني ، ال تزال التكاليل غ  املانرجة يف امليزانية املرتبطة خبطط يف السنوات السابقة

 العام. يف احلسابعجز الالرئيسي يف 
 

 برانمج التعاون التقين  تنفيذ
 2023-2022 مقاب  اعتمادات  ل  السعععععععععععععنتني موا قات بر م  التعاون التقين ات بعت، 4ما يتبني  من اجلانول ك -14

، مل تتم مالحظة أي مسععععععععائ  معي نة، الراهنة يف املرحلةو . املاضععععععععيةل  السععععععععنتني مشععععععععاهب ا لذاج الذي سععععععععج لته خالل  منط ا 
 إىل تسريع وت   املوا قات. 2022يف أبري /نيسان  التشغيلية املبس طةاملتوقع أن يؤدي إطال  الجراءات  ومن
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 4اجلدوأل 

 
مشععععععععععععععاريع ل  م  التعاون التقين بقيمة إمجالية قانرها ، كانت قان متت املوا قة على 2022 يونيو/حزيران 30ويف  -15

 وهتان ماليني دوالر أمريكي.  135.8قيمتها و  2021-2020الفل   دوالر أمريكي مقاب  صايف اعتمادات مليون 148.1
ديسععععم /كانون ا ول  31حبلول  يف املائة عن ال ام  املقرر  إىل ضععععمان إنفا  االعتمادات ابلكام  9هذه الزايد  بنسععععبة 

يف املائة  100أدىن من  مع ا خذ يف االعتبار أبن متوسععععععععععععععط معانل م ععععععععععععععرو ات مشععععععععععععععاريع بر م  التعاون التقين 2023
 ميزانياهتا املعتمان . من
بقيمة إمجالية قانرها تقين بر م  التعاون الاريع متت املوا قة على مشععععععععععععععكانت قان ،  2022 يونيو/حزيران 30ويف  -16

،  بلغ دوالر أمريكياليني م 135.8قيمتها و  2023-2022الفل   صععععععععععععععايف اعتماداتدوالر أمريكي مقاب  ماليني  15.5
 حبلول هناية عاممن املتوق ع أن تتسارع وت   املوا قات على املشاريع وأن تبلغ و  .يف املائة 11.4معان ل املوا قة على املشاريع 

 .لة يف  ل  السنتني املاضيةتلك املسج  ل مشاهبةمستوايت  2022
 . 2022 يونيو/ حزيران 30يف  ا قععاليمسعععععععععععععععأ حبفععة  ععععععععععععععن  اململوا قععة املتعلقععة اببيععا ت ال 6و 5اجلععانوالن يقععانم و  -17

 .2021-2020ة يف هذا التاريخ مقاب  اعتمادات الفل  يف املائ 100 نسبة وقان  ا  معانل املوا قة يف مجيع ا قاليم
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 (2022 يونيو/حزيران 30 يف) 2021-2020 الفل  مقاب  اعتمادات بر م  التعاون التقينموا قات  :5اجلدوأل 
 

ا ءتمادات/  املوافقات املخصصات اإلقليم
 املخصصات

 الدءم اإلمنائي
 %110.2%  000 790 48  717 280 44 أ ريقيا
 %107.6%  000 217 29  765 162 27 آسيا
 %109.8%  000 155 12  179 070 11 أورواب

 %24.7%  000 000 1  066 050 4 يف ما بني ا قاليم
 %110.8%  000 068 22  323 926 19 أمريكا الالتينية
 110.3%  984 994 9  611 058 9 الشر  ا دىن

 106.7% 984 224 123 661 548 115 اجملموع الفرءي
 مساءدة حا ت الطوارئ

    000 712 9   أ ريقيا
    000 800 6   آسيا
    000 050 2   أورواب

   -   يف ما بني ا قاليم
    000 300 4   أمريكا الالتينية
    000 008 2   الشر  ا دىن

 122.8% 000 870 24 328 250 20 اجملموع الفرءي

 109.1% 984 094 148 989 798 135 اجملموع الكلي
 

 (2022 حزيران/يونيو 30 يف) 2022سنة  مقاب  اعتمادات بر م  التعاون التقينموا قات  :6اجلدوأل 
ا ءتمادات/  املوافقات املخصصات اإلقليم

 املخصصات
 الدءم اإلمنائي 

 9.5% 000 189 4  717 280 44 أ ريقيا
 7.2% 000 957 1  765 162 27 آسيا
 3.3% 000 365  179 070 11 أورواب

 12.4% 000 500  066 050 4 يف ما بني ا قاليم
 14.4% 000 870 2  323 926 19 أمريكا الالتينية
 5.2% 000 467  611 058 9 الشر  ا دىن

 9.0% 000 348 10 661 548 115 اجملموع الفرءي

 مساءدة حا ت الطوارئ 
   000 350 2   أ ريقيا
   000 500   آسيا
   000 300 1   أورواب

    -   يف ما بني ا قاليم
   000 500   أمريكا الالتينية
   000 500   الشر  ا دىن

 25.4% 000 150 5 328 250 20 اجملموع الفرءي

 11.4% 00 498 15 989 798 135 اجملموع الكلي
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 30يف  ل  ا شعععععععععععععهر السعععععععععععععتة املنتهية يف ل اللاكمي للم عععععععععععععرو ات الشعععععععععععععهرية ل  م  التعاون التقين بلغ املعان  و  -18
ط ا قانره  2022يونيو/حزيران  ل اللاكمي للم عععععرو ات الشعععععهرية املعان  وهو يتماشعععععى مع  .ماليني دوالر أمريكي 5.4متوسععععع 

 5.5متوسععععععععععط ا قانره الذي بلغ  2021 ديسععععععععععم / كانون ا ول 31يف  املنتهية السععععععععععنتني  ل  ل  م  التعاون التقين خالل
دوالر  ماليني 4.8 البالغاملعانل اللاكمي للم ععععععععععععععرو ات متوسععععععععععععععط مع قارنة ، وهو معان ل جي ان ابملدوالر أمريكيماليني 

 .املاضيةيف  ل  السنتني  2020 حزيران /يونيو 30يف املنتهية  املماثلة ا شهر الستةأمريكي يف  ل  
ماليني دوالر أمريكي  60.4ما جمموعه  2021-2020بلغ الرصععععععععععععععيان غ  املنفق من اعتمادات  ل  السععععععععععععععنتني و  -19
السععععععععععععععتخانامه  2021ديسععععععععععععععم / كانون ا ول  31يف املائة من املبلغ املرح   يف  67  ، ما ميل  2022يونيو/ حزيران  30 يف

، من املتوقع إنفعععا  كعععامععع  الراهنعععة ويف املرحلعععةمليون دوالر أمريكي.  90.1بقيمعععة  2023-2022خالل  ل  السععععععععععععععنتني 
تظععع  االعتمعععادات من الالئحعععة املعععاليعععة للمنظمعععة " 3-4املعععاد   هعلى حنو معععا جتيز ، 2023االعتمعععادات حبلول هنعععايعععة ععععام 

)ب( من الالئحة املالية، متوا ر  5-4، وأية أموال حتول هلذا ال  م  مبوجأ املاد  التقينيقرها املؤمتر ل  م  التعاون  اليت
 ."ملواجهة االلتزامات خالل الفل  املالية اليت تعقأ الفل  املالية اليت أقرت  يها أو حولت خالهلا

السنة ا وىل من اعتمادات  ل   يفاملنفقة املتاحة ، بلغ جمموع االعتمادات غ  2022 حزيران/يونيو 30يف و  -20
الذي كان  دوالر أمريكي ماليني 64.3)ابملقارنة مع مبلغ دوالر أمريكي  ماليني 64.8 ما جمموعه 2023-2022السنتني 

وهذا املبلغ متاح (. 2020 حزيران/يونيو 30يف  2021-2020متاح ا خالل السنة ا وىل من اعتمادات  ل  السنتني 
 .2025 ديسم / كانون ا ول 31لالستخانام حىت 

 .2015-2014 الفل  واالعتمادات املتاحة لك   ل  اعتمادات منذتقين بر م  التعاون الم رو ات  7يعرض اجلانول و  -21
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 الناجتة ءن فروق أسعار الصرف اخلسائر
 

صعععر  سععععر يف  ةصعععا ي خسعععار   لت املنظمة ، سعععج  2022 حزيران/يونيو 30يف املنتهية  ا شعععهر السعععتة ل  خالل  -22
 : امنهدوالر أمريكي  مليون 11.8 اقيمته ي بلغتالانوالر ا مريك

 
  1ال عععععععععععر  بني اليورو والانوالرأسععععععععععععار  وار  ال عععععععععععا ية جراء  اخلسعععععععععععائرمن دوالر أمريكي  ماليني 12.8مبلغ  

 ؛()غ  نقانية
  علي ا املنظمة حققتهاال ععععععععععععععا ية ل ععععععععععععععر  العمالت ا جنبية اليت  ا رابحمن  ر أمريكيدوال مليون 1.0مبلغ و   

 .حساب االحتياطي اخلاصلت إىل واليت حو  
 

 املسامهات الطوءية
 

طوعية من خالل ال سعععععععععا اتامللة من تشعععععععععم  "حسعععععععععاابت ا مانة وبر م  ا مم املتحان  المنائي" أنشعععععععععطة ممو   -23
 .بر م  ا مم املتحان  المنائيلة من مشاريع، مبا يف ذلك تلك املمو  

                                                 
  يف هناية الفل . شلاكاتلال ستحقحتوي  الرصيان امل لانىوكذلك  شلاكاتتلقي اال عنان أسعار ال ر ر   وا تنشأ  1
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دوالر ماليني  683.8 1 المنائيحلسعععععععععععاابت ا مانة وبر م  ا مم املتحان   الة مقانم  بلغت املسعععععععععععا ات احمل ععععععععععع  و  -24
 .2021ديسعععععععععععم /كانون ا ول  31دوالر أمريكي يف  ماليني 464.9 1إىل  اقياسععععععععععع   2022 حزيران /يونيو 30أمريكي يف 
 .نفق بعان على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذيلة من اجلهات املاحنة املبلغان رصيان املسا ات الطوعية احمل   وميل  هذان 

املنتهية  ا شععهر السععتة ل   من اجلهات املاحنة خالل 2يف حسععاب ا مانة الوارد مسععا ات لل حتليال   8اجلانول قانم يو  -25
 خالل والعشععععرين خلمساملسععععا ة ا املاحنة اجلهاتأهم قائمة مف ععععلة عن . ويتضععععمن هذا اجلانول 2022 حزيران/يونيو 30 يف

 .السنتني السابقة  يف  ل نفسها إىل جنأ مع ت نيل مقارن ابلنسبة إىل الفل   اجنب  الفل   هذه
 
 
  

                                                 
أ حني تتم املوا قة على شعععععععامال   اأيضعععععععاَ تتبع   املنظمة واصععععععع تشعععععععغيلية، ت غراض   2   حسعععععععاابت ا مانة للموا قة على املسعععععععا ات الطوعية، واليت حُتَتسعععععععَ

من هذه ا موال وليس مجيعها يف غالأ ا حيان.  اجزء   املنظمة ععععععبح  شععععععطة من الناحية التشععععععغيلية. ويف ذلك الوقت، تلق ت تمن الشععععععركاء يف املوارد و 
ر الفروقات بني ا رقام الوارد  يف هذه الوثيقة املتعلقة "ابالشععلاكات الوارد " وا رقام امل تعلقة "ابالشععلاكات املوا ق والنموذج التانرجيي لتلقي ا موال يفسعع 

 عليها" املنشور  يف واثئق أخرى.
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قياس ا إىل  ل  ا شهر  2022يونيو/حزيران  30خالل  ل  ا شهر الستة املنتهية يف احمل  لة  الزايد  يف ا موالتبني   -26
 ، الزايد  المجالية يف املسا ات الطوعية اليت قامت املنظمة بتعبئتها.2020يونيو/حزيران  30الستة املنتهية يف 

الزايد  الكب   يف قيمة ا موال الوارد   بوجه خاص 2022املسا ات احمل  لة خالل ا شهر الستة ا وىل من سنة   تظهر
الطوارئ يف أ غانستان، مبا يشم   ةمن ال نانو  ا خضر للمناخ  ضال  عن املسا ات الوارد  لتموي  التانخالت يف حال

 مليون دوالر أمريكي من البنك الانويل.  49مليون دوالر أمريكي من م ر  التنمية اآلسيوي ومبلغ  60مبلغ 

بقانر متناسععععأ مع مسععععتوى أنشععععطة املشععععاريع حتتسععععأ اليرادات الوارد  من املسععععا ات الطوعية  ،2انول ويف اجل -27
بلغت اليرادات املانرجة حتت حسععععععععاب ا مانة ومشععععععععاريع بر م  ا مم و  املنجز  حسععععععععبما يقاس من حيا امل ععععععععرو ات.

والر د مليون 500.9 مبلغ ا قانره، 2022 حزيران/يونيو 30املنتهية يف  ا شعععععععععععهر السعععععععععععتة ل  املتحان  المنائي ابلنسععععععععععععبة إىل 
 .2020 حزيران/يونيو 30يف املنتهية  ا شهر الستة ل  دوالر أمريكي ابلنسبة إىل  ماليني 427.4 أمريكي مقارنة  مببلغ

 
 )الربانمج العادي( 2022توقعات التدفا النقدي لعا  

 العادي املوحان للمنظمة يف ا ج  الق ععععع  عنان هناية الشعععععهر سعععععيولة ال  م ل الفعلي وضععععععالأد ه  9رض اجلانول يع -28
ديسعععععم /كانون  31 والتوقعات حىت 2022يونيو/ حزيران  30 يناير/كانون اللاين إىل 1 من (ا يعادهلاوم يةالنقاناملبالغ )ويشعععععم  

 الانوالرات ا مريكية.يع ا رقام مباليني مج وترد. 2021رقام مقارنة ابلنسبة إىل عام أبمشفوعة  ،2022 ا ول
، 2022 حزيران/يونيو 30يف  للمنظمة اليت سععاندهتا الانول ا عضععاء 2022املقرر  لعام  االشععلاكات وبلغت نسععبة -29

املزيان  ردوي .يف املائة اليت سععععععععععععععج لت يف العام املاضععععععععععععععي 49.25من نسععععععععععععععبة  أعلىوهو معان ل حت ععععععععععععععي   يف املائة 51.81
 . FC 194/INF/2يف الوثيقة  2022 حزيران/يونيو 30املقرر  واملتأخرات يف  االشلاكاتتفاصي  عن حالة ال من
 ،2022 حزيران/يونيو 30يف ال  م  العادي يف  ع املاضععععععععية لألعضععععععععاء ومسععععععععتوى النقانا إىل أمناط الان واسععععععععتناد   -30
تسعععتنان التوقعات احلالية . و 2022 العاماالحتياجات التشعععغيلية حىت هناية  املتوقع أن تكون سعععيولة املنظمة كا ية لتغطية من

هي عرضة للتغي  عنان تلقي أتكيان من ا عضاء بشأن مواعيان الان ع و  املاضية.وات سنالإىل اجتاه مماث  كما كان احلال يف 
أد ه على التوقيت الفعلي لتح عععععععي  أهم االشعععععععلاكات  9دقة التوقعات الوارد  يف اجلانول  تعتماناملتوقعة. ونتيجة لذلك، 

 .السنة هنايةحىت 
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