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 وجزامل
 
   وإن   .2022 األولكانون /ديسععمر 31د هذه الوثيقة جلنة املالية آبخر املعلومات عن الوضععع املال للمنظمة   تزو

جارية  ال تزال كانت  حساابت هناية السنة إقفالأنشطة أن  نظرًا إىل  وميكن أن تتغرياملقد مة مبدئية  البياانتمجيع 
   اتريخ إعداد هذه الوثيقة.

  الرصعععيد النقدي للرانمد العادي بلغ، 2022 كانون األول/ديسعععمر 31   -وضعععع السعععيولة   الرانمد العادي و 
 دوالر أمريكي  ماليني 305.7) دوالر أمريكي ماليني 393.8 ومعععععا يععععععادلعععععه واايعععععداععععععات الق ععععععععععععععري  األجععععع 

 .(2021ديسمر/كانون األول  31  
  ابلغً م 2022 كانون األول/ديسعععععمر 31إمجال االلتزامات للخطط األربع    بلغ - االلتزامات املتعلقة ابملوظفنيو 

شعععك  التغطية الطبية بعد تدوالر أمريكي غري ممو ل ) ماليني 458.6دوالر أمريكي، منه مبلغ  ماليني 992.7 درهق
لة،   حني أن صععععععععععععععندوا مد وعات انتهاء أمريكي من االلتزامات غري املمو  دوالر اليني م 394.8انتهاء اخلدمة 

يزال نقص متوي  التزامات التغطية  دوالر أمريكي(. والاليني م 63.8اخلدمة يشععععععععك  املبلغ املتبقي غري املمو ل أي 
  .أحد األسباب اهلامة للعجز اهليكلي   احلساب العاميشك   الطبية بعد انتهاء اخلدمة

  دوالر أمريكي مليون 534.1قيمعععة االسععععععععععععععتلمعععارات الطويلعععة األجععع   بلغعععت - االسععععععععععععععتلمعععارات املتعععاحعععة للبيعو  
ديسععععععععععمر/كانون األول  31دوالر أمريكي   ماليني  671.5مببلغ  )مقارنةً  2022 كانون األول/ديسععععععععععمر 31  

األوراا املالية والسعععععععععندات  ات  قيمة اخنفاض دوالر أمريكي ماليني 137.4 البالغ هذا االخنفاضز ر يو . (2021
 .اايرادات اللابتة

 منبشعععععك  هامشعععععي العجز   احلسعععععاب العام  اخنفض –  احلسعععععاب العام وما يت ععععع  به من حسعععععاابت  العجز 
 31  دوالر أمريكي  ماليني 919.4إىل  2021 ديسععععععععععععععمر/كعععانون األول 31  دوالر أمريكي اليني م 964.3
 .2022 كانون األول/ديسمر

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 
   توجيهاهتا وتقدمي  2022 ديسعععععععمر/كانون األول 31  لمنظمة لوضعععععععع املال لاب اعلمً خذ األاللجنة مدعو  إىل  إن

 .احسبما تراه مناسبً 
 

 مسودة املشورة
 
 اللجنة: إن  
 
 إ  أحدث مساااتوات النيفد ل الرب مل العادأ وأ ال الساااداد املتوقعة  ااساااتناد   ،من املتوقع أنهشاااارت إ  أ

ديسمرب/كانون  31للدول األعضاء، أن تكون السيولة ل املنظمة كافية لتغطية االحتياجات التشغيلية حىت 
 ؛2023األول 
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   منها أبن ساااااااااااامة التدفا النيفدأ اجلارأ للمنظمة تتوقف عل  تساااااااااااديد  اوحث ت الدول األعضااااااااااااء، إقرار
 اشرتاكاهتا امليفررة ابلكامل ول موعدها؛االشرتاكات امليفررة ل موعدها، عل  دفع 

   عزى ل األساس إ  ارتفاع أسعار الفائدة أن  االخنفاض الكبري ل االلتزامات املتعليفة ابملوظفني يوأشارت إ
  ؛اللتزاماتذه اهلكبري خصم  عن األمر الذأ أسفر  2022ل عام 

  لة لالتزامات املتعليفة عزى ل امليفام األول إ  التكاليف غري املمو  للعجز ي   اإلمجايلأن املسااتوى  وأشااارت إ
 ابملوظفني؛

   دت شااااد  و تيفين ل بر مل التعاون الواملصااااروفات معدالت املوافيفة  بشاااا ن امليفدمة ابملعلومات اوأخذت علم
تنفيذ اعتمادات الرب مل كفل عند مساااااااااااتوى يتيفين بر مل التعاون المصاااااااااااروفات عل  أمهية اإلبيفاء عل  

 .وافا عليه املؤمترما عل  حنو بشكل كامل 
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 واحملتوات يفدمةامل
 
 31   املنتهية السنة  رت   يقد ِّم التقرير احملد ث عن الوضع املال للمنظمة حملًة عامة عن النتائد غري املراَجعة  -1

 :ويُنظم التقرير على النحو التال. 2022 كانون األول/ديسمر
 

  2022 كانون األول/ديسمر 31  املنتهية  السنةلفرت  النتائد املالية: 
 

، 2022 كانون األول/ديسعععععمر 31   واحلسعععععاابتاالحتياطيات أرصعععععد  وااللتزامات و كشعععععو األصعععععول  (1)
 .1 اجلدول - 2021ديسمر/كانون األول  31  رنة حبسب م در األموال، ومبا يشم  األرصد  املقا

  املنتهية السععععععنة لفرت  كشععععععو اايرادات وامل ععععععرو ات والتغريات   االحتياطيات وأرصععععععد  احلسععععععاابت و  (2)
 املنتهية السعنةلفرت  رنة املقا، حبسعب م عدر األموال ومبا يشعم  األرصعد  2022 كانون األول/ديسعمر 31
 .2 اجلدول - 2020 ديسمر/كانون األول 31  

  2022 كانون األول/ديسمر 31املنتهية    السنةلفرت  تعليق موجز على النتائد املالية و. 
  2023ديسمر/كانون األول  31حىت  2023والتد ق املال لعام. 
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 1اجلدول 
 كشف األصول وااللتزامات وأرصدة االحتياطيات واحلساابت

  2022ديسمرب/ كانون األول  31ل 
 املراجعة غري املراجعة     (األمريكية آبالف الدوالرات)

 اجملموع احلساابت  
 31 حساب األمانة العامة  

كانون ديسمرب/
 2022األول 

31 
ديسمرب/كانون 

 وبر مل األمم املتحدة اإل ائي وذات الصلة   2021األول 
         األصول

 787 487 1 094 795 1 257 401 1 837 393 املبالغ النقدية وما يعادهلا

 664 625 505 778 505 778 - االستلمارات احملتَعَفظ هبا للتداول

االشرتاكات قيد التح ي  من الدول 
 وبرانمد األمم املتحد  اامنائي األعضاء

179 545 18 808 198 353 278 846 

انقً ا: االحتياطيات للتأخري   سداد 
 االشرتاكات

(53 686) (11 348) (65 034) (73 547) 

 295 37 875 51 649 8 226 43 احلساابت قيد التح ي 

 478 671 130 534 - 130 534 املتاحة للبيع -االستلمارات 

 523 027 3 923 292 3 871 195 2 052 097 1 جمموع األصول

     االلتزامات

 119 497 1 917 682 1 055 641 1 862 41 االشرتاكات املسدد  مسبًقا 

 976 489 087 605 232 551 855 53 االلتزامات غري املسدد 

 278 70 179 91 - 179 91 احلساابت مستحقة الد ع

 121 90 284 98 - 284 98 اايرادات املؤجلة  

 784 539 1 687 992 - 687 992 اخلطط املت لة ابملوظفني

 278 687 3 154 470 3 287 192 2 867 277 1 جمموع االلتزامات

     االحتياطيات والصناديا أرصدة

 745 25 745 25 - 745 25  املال العام  صندوا رأس

 135 35 460 39  460 39  االحتياطي اخلاص حساب

 713 53 619 54 - 619 54  اانفاا الرأمسال حساب

 224 26 075 22  075 22  اانفاا األمين حساب

اخلاص حلاالت الطوارئ  ال ندوا
   وأنشطة إعاد  التأهي 

- 3 584 3 584 32 323 

 أرابح غري حمققة/ )خسائر(  

  االستلمارات
27 077 - 27 077 147 073 

 (634 15) 582 569 - 582 569 خسائر/)أرابح( اكتوارية

      املال العام  صندوا رأس

 (334 964) (373 919) - (373 919)   احلساابت )العجز(، هناية الفرت  أرصد 

 (755 659) (231 177) 584 3 (815 180) جمموع أرصدة االحتياطيات واحلساابت

جمموع أرصدة االلتزامات 
 واالحتياطيات واحلساابت

1 097 052 2 195 871 3 292 923 3 027 523 
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 2 اجلدول
 

  اإليرادات واملصروفات والتغريات ل االحتياطات وأرصدة احلساابت
  2022ديسمرب/ كانون األول  31لفرتة السنة املنتهية ل 

           (آبالف الدوالرات األمريكية)

 اجملموع احلساابت      
 31 حساب األمانة العامة      

ديسمرب/كانون 
 2022األول 

31 
ديسمرب/كانون 

 2020األول 
      

وذات 
 ةالصل

وبر مل األمم املتحدة 
 اإل ائي

     اإليرادات:
    

 804 480 517 484 - 517 484   اشرتاكات البلدان األعضاء

 927 078 1 076 516 1 757 411 1 319 104     مسامهات طوعية

 541 764 1 678 1 86  مبوجب تدابري   ما بني املنظماتاألموال احمل  لة 

 522 19 327 18 - 327 18     األنشطة  ات التموي  املشرتك

 439 26 697 35 - 697 35     متنوعات

 442 15 (415 17) - (415 17)   طوي  األج  –العائد على االستلمار 

 011 11 890 13 - 890 13     صا  اايرادات النلرية األخرى

 441 11 (641 2) - (641 2)  )اخلسار (/الربح على  روا صرف العمالت

 127 644 1 215 050 2 435 413 1 780 636     جمموع اإليرادات

     املصروفات:
    

 571 520 944 554 - 944 554     الرانمد العادي

 327 988 435 413 1 435 413 1 -     املشاريع

 898 508 1 379 968 1 435 413 1 944 554   املصروفاتجمموع 

     فائض اإليرادات عن املصروفات
81 836 - 81 836 135 229 

   األرابح أو اخلسائر االكتوارية
5 607 - 5 607 531 

   تكاليو الفوائد لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني
(32 697) - (32 697) (28 969) 

املستحقة واألصول اعتماد االشرتاكات 
   األخرى

(540) - (540) (20 923) 

 (216 19) (162 8) - (162 8)     اايرادات املؤجلة

 (614 4) (907) - (907)   صا  احلركة   حساب اانفاا الرأمسال

 646 2 149 4 - 149 4  صا  احلركة   استخدام حساب اانفاا األمين

اإليرادات عن صال الفائض/)النيفص( ل 
 املصروفات

49 286 - 49 286 64 684 

 (212 8) - - -   حتوي  الفوائد إىل حساابت اجلهات املاحنة

       صا  التحويالت من )إىل( االحتياطيات

 875 (325 4) - (325 4)   حساب االحتياطي اخلاص   

أرصد  احلساابت،   بداية الفرت  )كما سبق ومت 
 اابالغ عنها(

(964 334) - (964 334) (937 589) 

          

 أرصدة احلساابت ل هناية الفرتة
    (919 373) - (919 373) (880 241) 
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 املنتهية األشهر الستةلفرتة تعليا موجز عل  النتائل املالية 
 2022 ديسمرب/كانون األول 31ل 

 
 بعد دةوضع السيولة واالشرتاكات غري املسد  

 
دوالر أمريكي  ماليني 345.8 ،ا يعادهلاالنقدية وماملبالغ املتمل    بلغ إمجال السيولة   املنظمة   احلساب العام  -2
  .2021ديسمر/كانون األول  31دوالر أمريكي    ماليني 305.7مببلغ  وهذا مقارنةً  .2022 ديسمر/كانون األول 31  
 

 االستثمارات احملتَاَفظ هبا للتداول

 ماليني 264.9 1 ما جمموعه 2022 ديسمر/كانون األول 31   "احملتفظ هبا للتداول –االستلمارات "بلغت قيمة  -3
  اتريخ إعداد هذا  وما يعادهلاماليني دوالر أمريكي مت الكشو عنه ضمن املبالغ النقدية  486.4مبلغ ومنها  ،دوالر أمريكي

 جمتمعةً  البالغةضا ية اا" ةالسائلاألصول  حساابت"و "الودائع ألج " جانب إىل، املالية ال كوكوبلغت هذه التقرير. 
دوالر  مليون 1  2 1.415 ، ما جمموعها يعادهلاالنقدية وماملبالغ ضمن أيًضا دوالر أمريكي املكشوف عنها  مليون 1 2.150

على  بشك  رئيسي رصد  غري املنفقةاأل من (2021ديسمر/كانون األول  31  مليون دوالر أمريكي   033.1 2) أمريكي
 حساب األمانة. مشاريع

 
لألسعار الناجم نظرًا إىل الزايد  املط رد    معد الت الفائد    الوالايت املتحد  األمريكية، والتأثري السليب و  -4
 توليد إىل القليلة املخاطر  أد ى أسلوب املنظمة احلذر واملتسم ابالستلماراتد  على سندات اايرادات اللابتة، ايهذه الز  عن

ط متوس  هذه العائدات  وقد جتاوزت .2022 ديسمر/كانون األول 31 السنة املنتهية      املائة  1.25 نسبتهاعائدات 
 .سأسا نقطة 19قدره عما ب   املائة 1.06البالغ املرج ح عائد املرجعي ال
 

 املتاحة للبيع االستثمارات

لتموي  خطط املنظمة  جانًباوضوعة املستلمارات اال  اليت متل  املتاحة للبيع،  اتاالستلمار قيمة حا ظات  اخنفضت -5
   دوالر أمريكي مليون 534.12 إىل 2021 ديسمر/كانون األول 31دوالر أمريكي    ماليني 671.5املتعلقة ابملوظفني، من 

 .2022 ديسمر/كانون األول 31
 

                                                 
بسععععععععععععبب  FC 3/195دوالر أمريكي الوارد   الوثيقة  مليون 2 466مبلغ عن  FC 2/195دوالر أمريكي الوارد   الوثيقة  مليون 2 1.415مبلغ خيتلو   1

( واسعععععتلناء حسعععععاب 2ضعععععمن احلسعععععاابت املسعععععتحقة  ) إيرادات الفوائد املرتاكمةابالغ عن اب( 1)إجراءات احملاسعععععبة وت عععععنيو احلسعععععاابت املتعلقة  تباين
Northern Trust (NT) Government Select Fund  الوثيقة  FC 195/2 ( ،واحتسعععاب اسعععتحقاا 3مبا أنه مت الكشعععو عنه ضعععمن املبالغ النقدية )

 رسوم االستلمارات كتكلفة مقاب  االستلمارات. 
 بسعععععععععععععععبععب FC 3/195دوالر أمريكي الوارد   الوثيقععة  مليون 536مبلغ عن  FC 2/195مليون دوالر أمريكي الوارد   الوثيقععة  1.534 خيتلو مبلغ  2
( واحتسعععععاب اسعععععتحقاا رسعععععوم 3) ( والت عععععنيو احملاسعععععيب ايرادات الفوائد املرتاكمة ضعععععمن احلسعععععاابت املسعععععتحقة 2التقييم احملاسعععععيب  )معايري  تباين (1)

 االستلمارات كتكلفة مقاب  االستلمارات.
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 حققت حا ظات االستلمارات املتاحة للبيع عائًدا سنواًي بنسبة ،2022 ديسمر/كانون األول 31  و  -6
 نقطة 48اجملم ع مبقدار  العائد املرجعي يتجاوز، أي مبا املائة   20.74-نسبته  عائد مرجعي مقاب ،   املائة 20.26-

  .أساس
 31   املائة   22.37-اللابتة )واخنفضت قيمة احلا ظة الطويلة األج  توازاًي مع اخنفاض قيمة مكو ن اايرادات  -7

ب   اخنفاض أسعار سندات الديون، تسب  الذي  ارتفاع معد الت الفائد    العاملنتيجة ( 2022 ديسمر/كانون األول
 اأوكرانيابحلرب   املخاوف املت لة  بفع ( 2022 ديسمر/كانون األول 31  املائة    18.17-) ةباملتقل   األصول وقيمة

 .األساسية وارتفاع معدالت التضخم وأسعار السلع
 

 ابملوظفني الصلةاخلطط ذات 
 
هاء اخلدمة تناء عند اسو  م مستحقات إىل املوظفنياملنظمة أربع خطط  ات صلة ابملوظفني )"اخلطط"( تقد   لدى -8
 :هي كاآليتاالت املرض أو ااصابة املرتبطة ابلعم . وهذه اخلطط نتيجة حلأو 
 

 الطبية بعد انتهاء اخلدمة التغطية 
  اخلدمة هنايةخطة مد وعات 
 ال ندوا االحتياطي لنظام تعويض املوظفني 
  اخلدمةانتهاء صندوا مد وعات 

 
 واالحتياجات 2022ديسمر/كانون األول  31تقييم اكتواري حىت أحدث اليت خلص إليها نتائد التُعرض  -9

التقييم " بعنوان FC 195/4 الوثيقة   بعد املائةوالتسعني  اخلامسة ابلتموي  على جلنة املالية   دورهتا املتعلقةواملسائ  
  ".2022االكتواري لاللتزامات املتعلقة ابملوظفني   سنة 

دوالر  ماليني458.6 ابملوظفني  اخلاصةلة ، بلغت قيمة االلتزامات غري املمو  2022ديسمر/كانون األول  31و   -10
 انتهاءمد وعات   منها صندوا دوالر أمريكي، ويشك  اليني م 394.8اخلدمة  انتهاء  منها التغطية الطبية بعد أمريكي، تشك  

 .حالة التموي  حتلي  جمم  االلتزامات االكتوارية حبسب اخلطة وحبسب 3دوالر أمريكي. ويعرض اجلدول  ماليني 63.8اخلدمة 
 



9 FC 195/2 

 

 3 اجلدول

 
 

 العام واحلساابت ذات الصلةرصيد احلساب 
 أي ابخنفاض قدره، 2022ديسمر/كانون األول  31دوالر أمريكي    ماليني 919.4عجز احلساب العام  بلغ -11

 وإن  هذا الرقم. 2021 ديسمر/ كانون األول 31ماليني دوالر أمريكي    964.3 مقارنًة مببلغ ماليني دوالر أمريكي 44.9
 جارية   اتريخ إعداد هذه الوثيقة.ال تزال كانت  2022 أن  أنشطة إقفال حساابت هناية سنة إىلنظرًا تغري وقد يمبدئي  

السبب الرئيسي االلتزامات املتعلقة ابملوظفني املرتبطة خبطط و غري املدرجة   امليزانية  السابقةالتكاليو  وتشك   -12
 العام.   احلساباهليكلي عجز ال  
 

 بر مل التعاون التيفين  تنفيذ
 2023-2022 مقاب  اعتمادات  رت  السنتني موا قات برانمد التعاون التقين ات بعت، 4ما يتبني  من اجلدول ك -13
املتوقع  ، مل تتم مالحظة أي مسائ  معي نة، ومنالراهنة   املرحلةو . املاضيةرت  السنتني مشاهبًا لذاك الذي سج لته خالل  منطًا 

 إىل تسريع وتري  املوا قات. 2022سنة    إطالا ااجراءات التشغيلية املبس طةأن يؤدي 
 

23.0 23.1 18.152.4 47.5 36.5
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اتريخ التيفييم

نوات الثاث األخريةااللتزامات الكلي ة حبسب اخلطة وحالة التمويل ل الس: االلتزامات املتعليفة ابملوظفني

ممو ل-ال ندوا االحتياطي خلطة تعويضات املوظفني  ممو لة-خطة مد وعات هناية اخلدمة  غري ممو ل-صندوا مد وعات هناية اخلدمة 

ممو لة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  غري ممو لة-التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة  االلتزام االكتواري
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 4اجلدول 

 
مشاريع لرانمد التعاون التقين بقيمة إمجالية ، كانت قد متت املوا قة على 2022ديسمر/كانون األول  31و   -14

ماليني دوالر أمريكي.  135.8قيمتها و  2021-2020الفرت   دوالر أمريكي مقاب  صا  اعتمادات مليون 148.2قدرها 
ديسمر/كانون  31حبلول    املائة عن الرامد املقرر  إىل ضمان إنفاا االعتمادات ابلكام  9هذه الزايد  بنسبة  وهتدف
  املائة  100أدىن من  مع األخذ   االعتبار أبن متوسط معدل م رو ات مشاريع برانمد التعاون التقين 2023األول 
 ميزانياهتا املعتمد . من
بقيمة إمجالية تقين برانمد التعاون الاريع متت املوا قة على مشكانت قد   ،2022ديسمر/كانون األول  31و   -15

، دوالر أمريكياليني م 135.8قيمتها و  2023-2022الفرت   صا  اعتماداتدوالر أمريكي مقاب  ماليني  69.9قدرها 
 اعتمادات برانمد التعاون التقينعلى كام  ابلتتم املوا قة من املتوق ع أن و  .  املائة 51.5 بلغ معد ل املوا قة على املشاريع 

 .2023 حبلول هناية عام
وقد . 2022ديسمر/كانون األول  31   األقاليمسب حبفة  ن  اململوا قة املتعلقة اببياانت ال 6و 5اجلدوالن يقدم و  -16

 .2021-2020ة   هذا التاريخ مقاب  اعتمادات الفرت    املائ 100 اا معدل املوا قة   مجيع األقاليم نسبة 
قاليم ضمن بني األما  خانة   املطلوبةغري استخدام األموال ، مت الرئيسي قرالعتمادات احملتفظ هبا   املما يتعلق اب  و 

  هناية السنة  املتبعة السابقةنطاقات المن ض 2023-2022اعتمادات  رت  السنتني املوا قات على وتندرج الطوارئ.  خانة
 .احملدد  سنتنيال  رت  األوىل من

0

20
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80

100

120

ن كانو / يناير
اللاين

آ ار/ مارس رانحزي/ يونيو / سبتمر
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إمجايل املوافيفات عل  مشاريع بر مل التعاون التيفين لكل فرتة سنتني 
(ابلنسبة املئوية العتمادات  رت  السنتني)

2014/15 2016/17 2018/19 2020/21 2022/23

األو السنة الثانيةالسنة ةالسنة الثالث
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 (2022 كانون األول/ديسمر 31  ) 2021-2020 الفرت  مقاب  اعتمادات برانمد التعاون التقينموا قات  :5اجلدول 

 

االعتمادات/  املوافيفات املخصصات اإلقليم
 املخصصات

 الدعم اإل ائي
 %110.2 000 790 48 717 280 44 أ ريقيا

 %107.6 000 217 29 765 162 27 آسيا

 %110.8 000 266 12 179 070 11 أورواب

 %24.7 000 000 1 066 050 4   ما بني األقاليم

 %110.7 000 067 22 323 926 19 أمريكا الالتينية

 %110.3 984 990 9 611 058 9 الشرا األدىن

 %106.7 984 330 123 661 548 115 اجملموع الفرعي

 مساعدة حاالت الطوارئ
  000 712 9  أ ريقيا

  000 800 6  آسيا

  000 050 2  أورواب

  -    ما بني األقاليم

  000 300 4  أمريكا الالتينية

  000 008 2  الشرا األدىن

 %122.8 000 870 24 328 250 20 اجملموع الفرعي

 %109.1 984 200 148 989 798 135 اجملموع الكلي

 
 (2022 كانون األول/ديسمر 31  ) 2022سنة  مقاب  اعتمادات برانمد التعاون التقينموا قات  :6اجلدول 

االعتمادات/  املوافيفات املخصصات اإلقليم
 املخصصات

 الدعم اإل ائي 
 %54.6 000 172 24 717 280 44 أ ريقيا

 %40.7 000 046 11 765 162 27 آسيا

 %43.8 000 849 4 179 070 11 أورواب

 %15.8 000 640 066 050 4   ما بني األقاليم

 %69.5 000 856 13 323 926 19 أمريكا الالتينية

 %30.7 000 780 2 611 058 9 الشرا األدىن

 %49.8 000 343 53 661 548 115 اجملموع الفرعي

 مساعدة حاالت الطوارئ 
  000 600 5  أ ريقيا

  000 750 1  آسيا

  000 300 1  أورواب

  000 750 2    ما بني األقاليم

  000 000 1  أمريكا الالتينية

  000 600 5  الشرا األدىن

 %61.2 000 400 12 328 250 20 اجملموع الفرعي

 %51.4 000 743 69 989 798 135 اجملموع الكلي
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السنتني  ويقارهنا حبالة امل رو ات    رت برانمد التعاون التقين مل رو ات  السابقةاألمناط  7يوض ح اجلدول و  -17
من الالئحة املالية  3-4املاد  تنص  و . 2022 كانون األول/ديسمر 31   2023-2022و رت  السنتني  2020-2021

، وأية أموال حتول هلذا الرانمد مبوجب التقينيقرها املؤمتر لرانمد التعاون  تظ  االعتمادات اليت" على ما يلي:للمنظمة 
)ب( من الالئحة املالية، متوا ر  ملواجهة االلتزامات خالل الفرت  املالية اليت تعقب الفرت  املالية اليت أقرت  يها أو 5-4املاد  

 رانمد على مد  أربع سنوات.وتوز ع ابلتال م رو ات ال .حولت خالهلا
أعاله(، وال سيما ابلنسبة إىل  4عليها )انظر اجلدول  اتيرتبط تد ق النفقات على حنو وثيق بتوقيت املوا قو  -18

على مكوانت مشرتايت هامة تتسبب ابرتفاع حاد   النفقات لعدد من السنوات.  عاد ً طوي مشاريع الطوارئ اليت تن
متوسط ولكن  إىل مشكلة أداء معينة.   لك ي حيمن غري أن متوسط معدالت التسليم الشهري ملد  عام وابلتال، قد خيتلو 

بلغ قد ، 2022 كانون األول/ديسمر 31لسنة املنتهية   ل املعدل الرتاكمي للم رو ات الشهرية لرانمد التعاون التقين
ماليني  4.3للرانمد البالغ متوسط املعدل الرتاكمي للم رو ات الشهرية ة مع قارنابملماليني دوالر أمريكي وهو جي د  5.0

  رت  السنتني السابقة. خالل 2020كانون األول ديسمر/ 31املنتهية   من  رت  السنتني األوىل دوالر أمريكي للسنة املقابلة 
مليون دوالر أمريكي  41.2ما جمموعه  2021-2020السنتني وبلغ الرصيد غري املنفق من اعتمادات  رت   -19
اعتمادات الرانمد   السابق   يتوا ق إىل حد كبري مع الرصيد غري املنفق من  ، ما2022ديسمر/كانون األول  31  

 .2023و  املرحلة الراهنة، من املتوقع إنفاا كام  االعتمادات حبلول هناية عام هناية السنة اللاللة من التنفيذ. 
اعتمادات  إىلا قياسً  2022ديسمر/كانون األول  31املنتهية    شهرًا  رت  االثين عشرخالل وكانت امل رو ات  -20

بلغ جمموع االعتمادات تماشية مع مستوايت امل رو ات املسج لة    رتات السنتني السابقة. و م 2023-2022 رت  السنتني 
دوالر أمريكي )ابملقارنة  مليون 57.0ما جمموعه  2023-2022غري املنفقة املتاحة   السنة األوىل من اعتمادات  رت  السنتني 

   2021-2020ماليني دوالر أمريكي الذي كان متاًحا خالل السنة األوىل من اعتمادات  رت  السنتني  54.9مع مبلغ 
ديسمر/كانون  31لالستخدام حىت  ةمتاح 2023-2022وإن  اعتمادات  رت  السنتني (. 2020 ون األولديسمر/ كان 31
 .2025ل األو 
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 7اجلدول 

 
 

 الناجتة عن فروق أسعار الصرف اخلسائر
 

صرف الدوالر سعر    ةصا ي خسار ً لت املنظمة ، سج  2022ديسمر/كانون األول  31  املنتهية السنة خالل  -21
 : امنهدوالر أمريكي  ماليني 2.6 اقيمته ي بلغتاألمريك

 
  3ال ععععععععععععرف بني اليورو والدوالرأسعععععععععععععار  وارا ال ععععععععععععا ية جراء  اخلسععععععععععععائرمن دوالر أمريكي  ماليني 6.9مبلغ  

  ()غري نقدية
  علًيا املنظمة حققتهاال عععععععععععععا ية ل عععععععععععععرف العمالت األجنبية اليت  األرابحمن  ر أمريكيدوال ماليني 4.3مبلغ و   

 .حساب االحتياطي اخلاصلت إىل واليت حو  
 

                                                 
    هناية الفرت . شرتاكاتلال ستحقحتوي  الرصيد امل لدىوكذلك  شرتاكاتتلقي اال عند أسعار ال رفرا  وا تنشأ  3

14/15 TCP 16/17 TCP 18/19 TCP 20/21 TCP 22 TCP (*)
االعتمادات غري املنفقة 0.2 0.0 0.0 41.2 57.0

م رو ات السنة الرابعة 29.3 28.6 47.7 0.0 0.0

م رو ات السنة اللاللة 50.1 45.7 39.1 48.9 0.0

م رو ات السنة اللانية  38.7 44.7 38.7 32.7 0.0

م رو ات السنة األوىل 11.3 13.9 10.3 13.0 10.6

اعتمادات  رت  السنتني 129.6 132.9 135.8 135.8 67.6
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135.8 135.8

67.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

كية
ألمري

ت ا
الرا
دو

ني ال
مباي

املصروفات السنوية لرب مل التعاون التيفين العتمادات كل فرتة سنتني

:ماحظات
عل  أساس 2023-2022اعتمادات فرتة السنتني 2022متثل اعتمادات سنة . قرار املؤمتر بش ن امليزانية للفرتة املالية ذات الصلة: مصدر اعتمادات فرتة السنتني

.سنوأ
كانون /ديسمرب31؛ والكشوف املالية غري املراجعة لفرتة السنة املنتهية ل 2021-2020إ  2007-2006الكشوف املالية املراجعة للفرتات من : مصدر املصروفات

.  2022األول 

2022كانون األول / ديسمر31
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 املسامهات الطوعية
 

طوعية من خالل مشاريع، ال سامهاتامللة من تشم  "حساابت األمانة وبرانمد األمم املتحد  اامنائي" أنشطة ممو   -22
 .لة من برانمد األمم املتحد  اامنائيمبا    لك تلك املمو  

دوالر أمريكي  مليون 641.1 1 اامنائيحلساابت األمانة وبرانمد األمم املتحد   الة مقدمً بلغت املسامهات احمل   و  -23
وميل   .2021ديسمر/كانون األول  31دوالر أمريكي    ماليني 464.9 1إىل  اقياسً  2022 ديسمر/ كانون األول 31  

 .نفق بعد على تنفيذ املشاريعيُ مل  الذيلة من اجلهات املاحنة هذان املبلغان رصيد املسامهات الطوعية احمل   
 31  املنتهية  السنة رت   من اجلهات املاحنة خالل 4  حساب األمانة الوارد مسامهات لل حتلياًل  8اجلدول قدم يو  -24

 خالل والعشرين خلمساملسامهة ا املاحنة اجلهاتأهم قائمة مف لة عن . ويتضمن هذا اجلدول 2022كانون األول ديسمر/
 .السنتني السابقة     رت نفسها إىل جنب مع ت نيو مقارن ابلنسبة إىل الفرت   اجنبً الفرت   هذه

  

                                                 
ب حني تتم املوا قة على شعععععععاماًل  اأيضعععععععاَ تتبعً  املنظمة واصععععععع تشعععععععغيلية، ت غراضأل  4   حسعععععععاابت األمانة للموا قة على املسعععععععامهات الطوعية، واليت حُتَتسعععععععَ

من هذه األموال وليس مجيعها   غالب األحيان.  اجزءً  املنظمة ععععععبح انشععععععطة من الناحية التشععععععغيلية. و   لك الوقت، تلق ت تمن الشععععععركاء   املوارد و 
ر الفروقات بني األرقام الوارد    هذه الوثيقة املتعلقة "ابالشععرتاكات الوارد " واألرقام امل تعلقة "ابالشععرتاكات املوا ق والنمو ج التدرجيي لتلقي األموال يفسعع 

 عليها" املنشور    واثئق أخرى.
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 حتلي  املسامهات الطوعية الوارد  - 8اجلدول 
  

ديسمرب/كانون األول  31السنة املنتهية ل 
2022 

آبالف 
الدوالرات 
 األمريكية

ديسمرب/كانون األول  31السنة املنتهية ل   
2020 

آبالف 
الدوالرات 
 األمريكية 

             
 384 278 الوالايت املتحد  األمريكية (1)

  027 178 الوالايت املتحد  األمريكية (1)  

 220 193 ورويباالحتاد األ (2)
  395 172 ورويباالحتاد األ (2)  

 659 136 البنك الدول (3)
  711 88 ال ندوا األخضر للمناخ (3)  

 038 125 ال ندوا األخضر للمناخ (4)
  429 84 أملانيا (4)  

 822 90 مكتب األمم املتحد  لتنسيق الشؤون اانسانية (5)
  978 68 مكتب األمم املتحد  لتنسيق الشؤون اانسانية (5)  

 456 76 مر ق البيئة العاملية (6)
  862 62 مر ق البيئة العاملية (6)  

  430 58 اململكة املتحد  (7)   000 65 اآلسيويم رف التنمية  (7)

 156 59 النرويد (8)
  695 42 السويد (8)  

 067 57 أملانيا (9)
  970 37 النرويد (9)  

حساب األمانة املشرتك بني املاحنني إبدار   (10)
 برانمد األمم املتحد  اامنائي 

53 166 

حساب األمانة املشرتك بني املاحنني إبدار  برانمد  (10)  
 األمم املتحد  اامنائي 

31 938  

 197 47 الياابن (11)
  021 24 إيطاليا (11)  

 123 45 كندا (12)
  056 22 هولندا (12)  

 477 43 السويد (13)
  455 20 الياابن (13)  

 628 32 جنوب السودان (14)
  274 18 مجهورية كوراي (14)  

 161 31 ال ني (15)
  041 14 البنك الدول (15)  

 938 24 هولندا (16)
  011 14 حساب األمانة الذي يديره برانمد األغذية العاملي  (16)  

 206 16 مجهورية الكونغو الدميقراطية (17)
  758 13 بلجيكا (17)  

 421 15 اململكة العربية السعودية (18)
  552 13 السالمصندوا بناء  (18)  

 304 15 إيطاليا (19)
  864 12 برانمد التنمية العاملي ملؤسسة بي  وميليندا غيتس  (19)  

 220 14 اململكة املتحد  (20)
  827 11 سويسرا (20)  

  397 11 الدامنارك (21)   006 14 ال ومال (21)

 800 13 مجهورية كوراي (22)
  325 10 كندا (22)  

 635 13 مجهورية أ ريقيا الوسطى  (23)
  000 10 االحتاد الروسي (23)  

 715 12 صندوا بناء السالم (24)
  000 10 مؤسسة ماسرتكارد (24)  

حساب األمانة الذي يديره برانمد األغذية  (25)
 العاملي 

11 411 

  (25) 
  576 9 كولومبيا

           
اجلهات املاحنة اخلمس والعشرون األكثر 

 مسامهة  
1 486 208 

  
 

اجلهات املاحنة اخلمس والعشرون األكثر 
 مسامهة  

1 042 594  

 
      

    
 746 216 جهات ماحنة أخرى

  
 

  681 138 جهات ماحنة أخرى
           

 954 702 1 اجملموع
  

 

 275 181 1 اجملموع
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السنة قياًسا إىل  رت   2022ديسمر/كانون األول  31املنتهية    السنةخالل  رت  احمل  لة  األموالالزايد    تبني   -25
،   املسامهات الطوعية اليت قامت املنظمة بتعبئتهاالكبري  ، الزايد  اامجالية 2020ديسمر/ كانون األول  31املنتهية   

يتعلق برامد الطوارئ، إىل جانب االخنراط اجلديد الواسع النطاا مع املؤسسات املالية الدولية، وتتضمن  وال سيما   ما
حتلي  أوىف  أدانه 9  اجلدول ها اجلهات املاحنة إىل املشاريع والرامد املتعدد  اجلهات املاحنة. ويرد متاملسامهات اليت قد  

 . د املتعدد  اجلهات املاحنةللمسامهات املقد مة إىل املشاريع والرام
 حتلي  املسامهات الطوعية املقد مة إىل املشاريع والرامد املتعدد  اجلهات املاحنة -9اجلدول 

  

ديسمرب/ كانون األول  31السنة املنتهية ل 
2022 

آبالف 
الدوالرات 
 األمريكية 

  
ديسمرب/ كانون  31السنة املنتهية ل 
 2020األول 

آبالف 
الدوالرات 
 األمريكية 

              

 257 9 السويد (1)   030 27 النرويد (1)
 977 5 النرويد (2)   003 9 االحتاد األورويب (2)
 864 5 االحتاد األورويب (3)   663 7 أملانيا (3)
 128 5 بلجيكا (4)   187 6 السويد (4)
 064 5 إيطاليا (5)   142 6 الدامنرك (5)
 306 4  رنسا (6)   956 5 إيطاليا (6)
 779 2 ال ني (7)   958 4 بلجيكا (7)
 731 2 الدامنرك (8)   872 2 سويسرا (8)
 385 2 هولندا (9)   516 2 هولندا (9)

 151 2 آيرلندا (10)   344 2  نلندا (10)
            
 641 45 اجلهات املاحنة العشر األكثر مسامهة       671 74 اجلهات املاحنة العشر األكثر مسامهة    
            
 271 17 جهات ماحنة أخرى     094 19 جهات ماحنة أخرى  
            
 911 62 اجملموع     765 93 اجملموع  
 

بقدر متناسب مع مستوى أنشطة املشاريع حتتسب اايرادات الوارد  من املسامهات الطوعية  ،2و  اجلدول  -26
بلغت اايرادات املدرجة حتت حساب األمانة ومشاريع برانمد األمم املتحد  و  املنجز  حسبما يقاس من حيث امل رو ات.

والر أمريكي د ماليني  411.8 1 مبلًغا قدره، 2022ديسمر/ كانون األول  31املنتهية  السنة  رت  اامنائي ابلنسبة إىل 
 .2020 كانون األول/ديسمر 31  املنتهية السنة  رت  دوالر أمريكي ابلنسبة إىل  ماليني 988.3 مقارنًة مببلغ

 
 )الرب مل العادأ( 2023توقعات التدفا النيفدأ لعام 

 املوحد للمنظمة   األج  الق ري عند هناية الشهر سيولة الرانمد العاديل الفعلي وضعالأدانه  10رض اجلدول يع -27
 .2023ديسمر/ كانون األول  31 يناير/كانون اللاين إىل 1 من، والتوقعات 2022لسنة  (ا يعادهلاوم يةالنقداملبالغ )ويشم  

 يع األرقام مباليني الدوالرات األمريكية.مج وترد
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ديسمر/ كانون األول  31   للمنظمة سددهتا الدول األعضاءاليت  2022املقرر  لعام  االشرتاكات وبلغت نسبة -28
املزيد  ردوي .  املائة اليت سج لت   العام املاضي 70.6من نسبة  أعلىوهو معد ل حت ي     املائة 79.4، 2022
 . FC 195/INF/2  الوثيقة  2022ديسمر/ كانون األول  31املقرر  واملتأخرات    االشرتاكاتتفاصي  عن حالة ال من
 ،2022ديسمر/ كانون األول  31  الرانمد العادي    ع املاضية لألعضاء ومستوى النقدا إىل أمناط الد واستنادً  -29
تستند التوقعات احلالية . و 2023 العاماالحتياجات التشغيلية حىت هناية  املتوقع أن تكون سيولة املنظمة كا ية لتغطية من

هي عرضة للتغيري عند تلقي أتكيد من األعضاء بشأن مواعيد الد ع و  املاضية.وات سنالإىل اجتاه مماث  كما كان احلال   
أدانه على التوقيت الفعلي لتح ي  أهم االشرتاكات  10دقة التوقعات الوارد    اجلدول  تعتمداملتوقعة. ونتيجة لذلك، 

 .2023 عام  
 

 10اجلدول 
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وضع سيولة الرب مل العادأ
2023التوقعات ابلنسبة إىل عام 

2022 2023التوقعات ابلنسبة إىل عام 


