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 2021الدورة السنوية لعمم  
 ، نيويورك2021حزيران/يونيه  11إلى  7

 جدول األعمال المؤقت من  12البند 
 - صـــــــندوا ا ـ  المتحدة للســــــــمم  

 التقنين السنو  للمدينة التنفييية 
 
 
 

 صندوا ا ـ  المتحدة للسـمم 
 2020االستعناض اإلحصمئي والمملي،  

  
 التنفييية تقنين المدينة  

  

 موجز  
ومركزه المالل كما فل    2020يوجز هذا االســتاراا األءاا المالل لدــندوم األمم المتحدة لن ــ ان عن ســن  

. وتت ـــــــم األرقاد الوارءة فل هذا الت رير ما نحاد المحاســـــــب  عنى  ســـــــا   2020كانون األول/ءي ـــــــمبر  31
  لنمراجا  الخارجي  لنح ابات. وتخضا مؤقت ، الوثي   فل الوارءة  البيانات جميا وُتاد   االستح ام الكامل.

وعنى الرغم من األءاا ال وي فل مجال تابئ  الموارء، والذي م  ن صــندوم األمم المتحدة لن ــ ان من تخ ي  
  منـيار ءوالر  مري ل لن ـــــــــــــــن  الرابا  1« وتابـئ  موارء تروو عنى  19-األثر المـالل الـناجم عن جـا حـ  يدوفـيد

  1,267.7ليبنغ    2020فل الما   فل عاد    7.5عنى التوالل، انخ ض مجموع الم ـــــــاهمات ا جمالي   ن ـــــــب   
 منيون ءوالر  مري ل(.   1,370.2: 2019منيون ءوالر  مري ل )

ــب   منيون  416.8، لتدـــــــل إلى 2020فل الما   فل عاد    11.6وزاءت الم ـــــــاهمات فل الموارء الااءي   ن ـــــ
. وانخ ضـــــــت  2014منيون ءوالر  مري ل(، وهو  عنى م ــــــــتوذ لاا منذ عاد   373.5: 2019ءوالر  مري ل )

: 2019منيون ءوالر  مري ل ) 850.9فل الما   لتبنغ  14.6الم اهمات ا جمالي  فل الموارء األخرذ  ن ب  
منيون ءوالر  مري ل(، ويؤثر هذا االنخ اا عنى ماحم مدـــــــــاءر التمويل إلى جانا الم ـــــــــاهمات   996.7

 

  ُعد ت الوثي   الحالي  بأدمناا ِمن ِقبل صندوم األمم المتحدة لن  ان. :مالحح 
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الم ــــــتنم  من خالل صــــــناءيم التمويل الجماعل التابا  لومم المتحدة والتحويالت الموــــــترك   ين الوكاالت، 
ل المداءر الر ي ي  لنموارء األخرذ لن ن  الثالث  عنى التوالل.   التل ظنت ُتو ِ 

  2020منيون ءوالر  مري ل فل عاد  1,228.1فل الما   لتبنغ  8.7 ن ــــب   2020وزاءت المدــــروفات لااد 
منيون ءوالر  مري ل(، وُيازذ ذـل  فل الم ـاد األول إلى تن ـيذ األنوــــــــــــــ ـ  البرامجـي    1,130.2:  2019)عـاد  

ي  المن ذة لنحياة الالزم  الرامي  إلى الح اظ عنى إم اني  الحدـــــــول عنى خدمات الدـــــــح  الجن ـــــــي  وا نجا  
« ولنتدــــــــــــــدي لنان  ال ـا م عنى النوع االجتمـاعل، وال ســــــــــــــيمـا فل البنـدان ذات  19-نتيجـ  لجـا حـ  يدوفيـد

 االحتياجات األعنى وال درة األقل عنى تمويل تدخالتاا. 

ــناءيم فل  ــدة الدــــــ ــمبر   31 نغت االحتياطيات و رصــــــ ون مني  1,520.1مبنغًا قدره   2020كانون األول/ءي ــــــ
منيون ءوالر  مري ل(. وارت ا رصـــيد الدـــناءيم ال ا ن  لنبرمج  فل الموارء   1,432.8: 2019ءوالر  مري ل )
منيون ءوالر   105.8: 2019)  2020كانون األول/ءي ـمبر   31منيون ءوالر  مري ل فل   161.3الااءي  إلى 

ــافي  فل الموارء الا ــاهمات ا وــ ــًا إلى الم ــ ــاســ ــتنم  فل الجزا األخير من  مري ل(، وُيازذ ذل   ســ اءي  الم ــ
ــندوم فل حال  حدو  ن    ــتمراري  عمنيات الدـ ــي   التل تادل إلى وـــمان اسـ الااد، وا ءارة المالي  الحدـ
محتمــل فل التمويــل فل ال ــــــــــــــنوات الم بنــ ، والتحــديــات التل تواجــه تن يــذ البرام  والامنيــات الم ررة نتيجــ  

ــناءيم فل ا ــدة الدـــــــ كانون  31منيون ءوالر  مري ل فل  1,214.0لموارء األخرذ إلى لنجا ح . وزاءت  رصـــــــ
ــمبر  ــاهمات قدرها   1,204.7: 2019)  2020األول/ءي ـــــــــــ   416.9منيون ءوالر  مري ل(، بما فل ذل  م ـــــــــــ

ل باــد وهل غير متــاحــ  ل ن ــام تباــًا لــذلــ  ) ــم منيون ءوالر   384.3:  2019منيون ءوالر  مري ل لم ُتحدـــــــــــــ
  مري ل(.  

ــاباته لااد وفل حين  ن  ــ ان  غنم ح ــــ ــندوم األمم المتحدة لن ــــ ــايد  2020صــــ بأءاا إيجا ل لنغاي  عنى صــــ
وما باده نتيج  اآلثار   2021تابئ  الموارء ووووــــــــــــا مالل جيد، ال يزال من الدــــــــــــاا التنبؤ  توقاات عاد  

ــاني  -«19-المحتمن  التل تخن اا جا ح  يدوفيد   و ولويات البندان عنى الموارء المتاح  لنتنمي  والموارء ا ن ـــ
المانح . وفل هذا ال ـــــــيام، تكت ـــــــل التدف ات الوارءة التام  فل  واناا فل إيراءات الم ـــــــاهمات المتوقا ، وال 
 سيما فل الموارء الااءي ،  همي  حاسم  فل المحافح  عنى عمنيات الدندوم وتح يم  هدافه االستراتيجي .

ر  عناصر ُم رم

 حيط عنمًا  اذا الت رير.يوء  المجنس التن يذي  ن ي 
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 المحتويمت 

 

م  - واًل   5 ُم دِ 

 5 مجموع الموارء -ثانيًا  

 17 الموارء الااءي  -ثالثًا 

 19 الموارء األخرذ  -راباًا 

 21 الن دي  واالستثمارات -خام ًا 

 22 األصول والخدود األخرذ  -ساءسًا 

 24 الخاتم  -ساباًا 
 

 

 المرف ات 

 لن  ان  المتحدة  األمم  لدندوم  التن يذي   لنمجنس الوب ل الموقا المرف ات متاح  عنى 

             1المرفم 

    2020كانون األول/ءي مبر  31لن ن  المنتاي  فل  يان باألءاا المالل     -1الجدول 

      2020كانون األول/ءي مبر  31 يان بالمركز المالل كما فل    -2الجدول 

    2020كانون األول/ءي مبر  31 يان بالتغيرات فل صافل األصول لن ن  المنتاي  فل    -3الجدول 

      2020لن  ان فل عاد  لمح  عن مدروفات صندوم األمم المتحدة   -4الجدول 

   شرم  فري يا والجنوب األفري ل   - ، ح ا المناطم 2020مدروفات صندوم األمم المتحدة لن  ان فل عاد    -5الجدول 

    غرب ووسط  فري يا   - ، ح ا المناطم 2020مدروفات صندوم األمم المتحدة لن  ان فل عاد    -6الجدول 

     الدول الاروي   - ، ح ا المناطم 2020المتحدة لن  ان فل عاد  مدروفات صندوم األمم    -7الجدول 

    آسيا والمحيط الااءئ - ، ح ا المناطم 2020مدروفات صندوم األمم المتحدة لن  ان فل عاد    -8الجدول 

  البحر الكاريبل  مري ا الالتيني  ومن      - ، ح ا المناطم 2020مدروفات صندوم األمم المتحدة لن  ان فل عاد    -9الجدول 

    ورووا الورقي  وآسيا الوس ى  - ، ح ا المناطم 2020مدروفات صندوم األمم المتحدة لن  ان فل عاد   -10الجدول 

    األنو   الاالمي   - ، ح ا المناطم 2020مدروفات صندوم األمم المتحدة لن  ان فل عاد   -11الجدول 
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األنو   ا قنيمي  والميزاني  المؤس ي ، ح ا المناطم واألقاليم/البندان الم ت يدة، لن ن  المنتاي  فل  المدروفات البرامجي  الُ  ري  و   -12الجدول 

     2020كانون األول/ءي مبر  31

   الموارء الااءي .  - المدروفات البرامجي ، ح ا البندان المتن ي ، و قل البندان نموًا، والبندان النامي  غير ال احني    -13الجدول 

        2021-2018خ   الموارء المتكامن ، لن نوات   -14الجدول 

        مدروفات الميزاني  المؤس ي  ح ا ال ئ   -15الجدول 

    2019و 2020منيون ءوالر  مري ل لن نتين  1.0الم اهمات التل تتجاوز  - الموارء الااءي    -16الجدول 

     ياطيات و رصدة الدناءيمتحركات االحت  –الموارء الااءي    -17الجدول 

    2021-2018تدني  البندان واألقاليم: الخ   االستراتيجي  لندندوم، لن ترة   -2المرفم 

  تحديث سنوي بوأن األثر المالل لمادالت استرءاء التكالي  المتباين  وا ع ااات الماتمدة  -3المرفم 
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م  - واًل   ُم دِ 

كانون األول/ءي مبر    31ومركزه المالل كما فل    2020األءاا المالل لدندوم األمم المتحدة لن  ان عن سن   يوجز هذا االستاراا   .1

ل  من الموارء الااءي  والموارء األخرذ عنى حٍد سواا. 2020 د هذه المانومات عن األنو   الممو  وُتاد  جميا األرقاد الوارءة فل    . وت دم

  اجا  الخارجي  لنح ابات، وقد ال يت ا م حاصل جمااا ما المجاميا نتيجً  لت ريا األرقاد. هذه الوثي   مؤقت ، وتخضا لنمر 

، بالن ب  إلى الموارء  1، الجدول  1فل المرفم    2020كانون األول/ءي مبر    31يرء  يان ا يراءات والمدروفات لن ن  المنتاي  فل   .2

.  2، الجدول  1فل المرفم    2020كانون األول/ءي مبر    31مركز المالل كما فل  الااءي  والموارء األخرذ ومجموع الموارء. ويرء  يان ال

 3.1، الجدول 1فل المرفم  2020كانون األول/ءي مبر  31ويرء  يان التغي رات فل صافل األصول لن ن  المنتاي  فل 

الذي يارا استخداد الموارء    1من المرفم    14الجدول   ُِعد ت األرقاد وف ًا لنحاد المحاسب  عنى  سا  االستح ام الكامل، باستثناا   .3

 فل خ   الموارء المتكامن  عنى  سا  قا ل لنم ارن  فل الميزاني  )نحاد المحاسب  عنى  سا  االستح ام الماد ل(.

لي  إلى المبالغ  وتوير الم اهمات ا جما ويوار فل الت رير بأدمنه إلى ا يراءات من الم اهمات  وص اا ’إجمالي ‘  و ’صافي ‘.  .4

المحدءة فل االت اقات الموق ا  ما الجاات المانح ، وُي ر   اا عنى  ناا إيراءات مت    ما ال ياسات المحاسبي  لندندوم، بغض  النحر  

ن صافل الُم اهمات من إجمالل الم اهمات م روحًا مناا المبالغ الُم ترء    عن مدة التن يذ والجدول الزمنل لنمدفوعات.  ة لنمانحين،  يتكو 

 ورسود استرءاء التكالي ، والبدالت المخدد  لنح ابات غير المضمون .  

 مجموع الموارء - ثانيًا 

 ا يراءات -   

-وعنى الرغم من األءاا ال وي لتابئ  الموارء، والذي م  ن صندوم األمم المتحدة لن  ان من تخ ي  األثر المالل لجا ح  يدوفيد .5

فل    7.5منيار ءوالر  مري ل لن ن  الرابا  عنى التوالل، انخ ض مجموع الم اهمات ا جمالي   ن ب     1تزيد عن  « وتابئ  موارء  19

 منيون ءوالر  مري ل(. 1,370.2: 2019منيون ءوالر  مري ل )  1,267.7إلى  2020الما   فل عاد 

 لن نوات الخمس الماوي . ءناه موجز  يراءات الم اهمات ا جمالي   1يرء فل الجدول  .6

 

 لدندوم األمم المتحدة لن  ان. التن يذي لنمجنس الوب ل الموقايم ن االطالع عنى المرف ات التالي  عنى  1
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 1الجدول 

 2020-2016إجمالل إيراءات الم اهمات لن ترة 

 بماليين ءوالرات الواليات المتحدة   

  2020 2019 2018 2017 2016 

 352.8 349.9 378.8 373.5 416.8 الموارء الااءي  

 485.8 717.6 876.8 996.7 850.9 ا جمالل  -الموارء األخرذ 

 838.6 1,067.5 1,255.6 1,370.2 1,267.7 مجموع الم اهمات ا جمالي    

 % 57.9 % 67.2 % 69.8 % 72.7 % 67.1 الموارء األخرذ، كن ب  مئوي  من مجموع الم اهمات

 

منيون   373.5: 2019) منيون ءوالر  مري ل  416.8فل الما   لتبنغ  11.6زاءت إيراءات الم اهمات فل الموارء الااءي   ن ب   .7

. وُيازذ هذا االتجاه ا يجا ل إلى زياءة الدعم الم دد من عدة ءول  عضاا، ياو وه  2014ءوالر  مري ل(، وهو  عنى م توذ لاا منذ عاد  

مجموع  جز يًا  ثر  ساار الدرل ال نبي  عنى م اهمات اثنين من المانحين الر ي يين. وزاءت حد  الموارء الااءي  كن ب  مئوي  من  

  2فل الما  .  30.0، وهو ما يتجاوز هدل ات ام التمويل البالغ 2020فل الما   فل عاد  32.9إيراءات الم اهمات ا جمالي  إلى 

،  2020فل الما   من الم اهمات فل الموارء الااءي  المتااد  اا فل  داي  الااد بحنول نااي   يار/مايو    80ُجما ما يروو عنى   .8

فل زياءة مرون   نو   االستجاب  لجا ح  يدوفيد نوأت فل  19-مما ساهم  التل  المتزايدة  الخارجي   الدرل  « وإءارة مخاطر  ساار 

، وهو ما حال ءون وقوع مزيد من الخ ا ر التل كان من المم ن  ن تؤثر عنى مبنغ الموارء الااءي   2020األشار األولى من عاد  

 المتاح  لنبرمج .  

األخرذ  ن ب    .9 الموارء  فل  الم اهمات  إيراءات  إجمالل  إلى    14.6انخ ض  الما    )   850.9فل  ءوالر  مري ل  :  2019منيون 

« عنى البندان المانح   19-الم اد األول إلى اآلثار المالي  التل خن تاا جا ح  يدوفيدمنيون ءوالر  مري ل(، وُيازذ ذل  فل    996.7

رء  والبندان الم ت يدة من البرام  و ولويات التمويل المتغي رة. وعنى الرغم من هذا االنخ اا، تجاوز مبنغ الم اهمات ا جمالي  فل الموا

 فل الما  .   30.9منيون ءوالر  مري ل  ن ب   650.0والبالغ  2021-2018األخرذ هدل الخ   االستراتيجي  لندندوم لن ترة 

، تحل الم اهمات فل  2020عنى الرغم من ارت اع حد  الموارء الااءي  كن ب  مئوي  من المجموع ا جمالل لنم اهمات فل عاد   .10

م كبير منذ  قل من عور سنوات، حيث كانت  الموارء األخرذ  دثر الاناصر  همي  فل إيراءات صندوم األمم المتحدة لن  ان، وهو فار 

ء كذل  عنى  همي    تمثل  قل من ند  مجموع الم اهمات. وما  ن الدندوم ال يزال ممتنًا لجميا  نواع الدعم المالل، فإنه يوء   ن ُيودِ 
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لتجزؤ فل تخ يط البرام  وتكالي   تدف ات الم اهمات المتوقا  التام  فل  واناا، ال سيما من الموارء الااءي ، وذل  من  جل الحد من ا

 الماامالت، وءعم عمنيات الدندوم وتح يم  هدافه االستراتيجي .  

لن  ان بإجراا تخ يضات محتمن  فل الم اهمات  2021فل م نا عاد   .11 المتحدة  ،   نغ  حد المانحين الر ي يين صندوَم األمم 

الدندوم فل الوقت الحالل ت دير  ثر هذا االنخ اا فل التمويل عنى نحو  الم بن  فل الموارء الااءي  والموارء األخرذ. وليس بم دور  

ل التوقاات المتان   بإيراءاته حال توافر مزيٍد من المانومات. وسول    2021موثوم. وسيواصل الدندوم رصد الحال  فل عاد   وسُيادِ 

 .  2017 خرذ لم ت اهم فل  ي موارء لندندوم منذ عاد ي اهم فل التخ ي  من  ثر هذه الحال  جز يًا استئناُل التمويل من ءول  عضو  

منيون    105.4:  2019منيون ءوالر  مري ل )   113.5لتدل إلى    2020فل الما   فل عاد    7.7زاءت ا يراءات األخرذ  ن ب    .12

جنبي  عنى االشترادات  منيون ءوالر  مري ل فل م اسا صرل الامالت األ  15.3ءوالر  مري ل(، ويرجا ذل  فل الغالا إلى زياءٍة قدرها  

منيون ءوالر  مري ل    7.4منيون ءوالر  مري ل فل رسود استرءاء التكالي ، وانخ اا جز ل بم دار    5.6الم تح   ال بض وزياءٍة قدرها  

 فل ا يراءات الناتج  عن حافح  االستثمار فل ر   المال المتداول.  

 المدروفات  -ب

ليبنغ  2020الما   فل عاد  فل    8.7ارت ا مجموع المدروفات  ن ب    .13  1,130.2:  2019منيون ءوالر  مري ل )   1,228.1، 

  ءناه:  2منيون ءوالر  مري ل(، كما يرء إيجازه فل الجدول 

 2الجدول 

 مجموع المدروفات 

 الن ب  المئوي   بماليين ءوالرات الواليات المتحدة   

  2020 2019 2020 2019 

 97.4 98.2 1,100.4 1,205.7 والمؤس ي  الميزاني  البرامجي  

البرام  الُ  ري  والتدخالت الاالمي  وا قنيمي  واألنو   البرامجي   

 األخرذ 
1,028.0 933.8 83.7 82.6 

 14.8 14.5 166.6 177.7 ا جمالل  - الميزاني  المؤس ي  

 2.6 1.8 29.8 22.4 المدروفات الموترك  

 2.6 1.8 29.8 22.4 الموترك  المدروفات 

 100.0 100.0 1,130.2 1,228.1 مجموع المدروفات   
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 ءناه المدروفات من موارء الميزاني  البرامجي  والمؤس ي  التل تكبدها صندوم األمم المتحدة لن  ان فل توسيا   3ينخ   الجدول   .14

والك ااة   ال اعني   ونوات   ا نما ي   االستراتيجي   المخَرجات  بالخ    الخاص  والموارء  لننتا    المتكامل  ا طار  فل  المنا     التنحيمي  

 . 2021-2018لندندوم، لن ترة 

 3الجدول 

 المدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي  تباًا لنوات  وُمخرجات إطار النتا   والموارء المتكامن  لنخ   االستراتيجي  

 الن ب  المئوي   الواليات المتحدة بماليين ءوالرات   

  2020 2019 2020 2019 

 83.6 84.6 919.4 1,020.2 المخَرجات ا نما ي    

است اءت كل امر ة ومراهم وشاب من خدمات الدح  الجن ي   : 1النتيج  

 وا نجا ي  المتكامن  ومارسوا ح وقام ا نجا ي  
621.4 559.7 51.5 50.9 

كل مراهم وشاب، وعنى وجه الخدوص ال تيات المراه ات،  : 2النتيج  

قد جرذ تم ينام بإتاح  المن ذ لام إلى خدمات الدح  الجن ي  وا نجا ي   

 والح وم ا نجا ي  

82.9 82.9 6.9 7.5 

الم اواة  ين الجن ين، وتم ين جميا الن اا وال تيات، وح وم  : 3النتيج  

 إنجا ي  مت د م  
239.9 190.0 19.9 17.3 

لكل فرء، فل كل م ان، ح اب وقيم ، فل ال ال إلى تح يم  : 4النتيج  

 التنمي  الم تدام . 
76.0 86.8 6.3 7.9 

 16.4 15.4 181.0 185.5 نوات  ال اعني   والك ااة التنحيميتين 

 4.1 3.7 45.3 44.2 تح ين ووا البرام  من  جل النتا    - 1النات  

ن  لنموارء  - 2النات    9.3 9.2 102.2 110.5 ا ءارة الُمح  

 0.5 0.4 5.3 4.9 االت ام والتن يم فل منحوم  األمم المتحدة  - 3النات  

 2.5 2.1 28.2 25.9 االتداالت وتابئ  الموارء والورادات - 4النات  

 100.0 100.0 1,100.4 1,205.7 مجموع المدروفات   

 

باستجاب  الدندوم االستباقي  الرامي  إلى    2020اتجاهات المدروفات فل ما يتانم بماحم النوات  والمخرجات فل عاد  تأثرت   .15

«، والتل ان وت عنى إعاءة  رمج  التدخالت، وإعاءة تخدي  الموارء األخرذ الااءي  والمرن  المتاح ،  19-التددي لجا ح  يدوفيد

 «.19-دن  بجا ح  يدوفيدوتابئ  تمويل إوافل لونو   ذات ال 
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منيون ءوالر  مري ل،    49.9منيون ءوالر  مري ل و  61.7ُتازذ الزياءة فل المدروفات المتان   بالنتيجتين األولى والثالث ، بم دار   .16

الدحل،  عنى التوالل، إلى تركيز الدندوم عنى المحافح  عنى توفير خدمات الدح  الجن ي  وا نجا ي ، وحماي  الاامنين فل المجال 

 م  وتخ ي  األثر ال نبل الذي تخن ه الجا ح  عنى الن اا وال تيات، فل ووا زياءة قا نيتام لنتأثر، بما فل ذل  التأثر بحواء  الان  ال ا

منيون ءوالر  مري ل فل مدروفات النتيج  الرابا  فل ماحمه إلى تأجيل مواريا    10.8عنى النوع االجتماعل. وُيازذ االنخ اا ب يم   

 «. 19-لبيانات ال  اني  الواسا  الن ام الم ررة ساب ًا، مثل التاداءات الوطني  لن  ان والم ادن، ب با جا ح  يدوفيدا

 كما ينل:   4المدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي  ح ا المناطم موجزة فل الجدول  .17

 4الجدول 

  المدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي  ح ا المن    

 الن ب  المئوي   بماليين ءوالرات الواليات المتحدة   

  2020 2019 2020 2019 

 19.8 18.6 217.2 224.1 األفري ل من    شرم  فري يا والجنوب 

 15.7 15.9 173.3 191.3 من    غرب ووسط  فري يا

 19.2 19.2 211.6 231.9 الدول الاروي  

 13.9 13.9 153.0 167.6 من    آسيا والمحيط الااءئ 

 6.5 6.4 71.6 76.6  مري ا الالتيني  ومن    البحر الكاريبل

 5.2 5.8 57.3 70.5 الورقي  وآسيا الوس ى من     ورووا 

 19.7 20.2 216.4 243.7 األنو   الاالمي  

 100.0 100.0 1,100.4 1,205.7 مجموع البرام  والميزاني  المؤس ي    
  

،  2020الميداني . وفل عاد  يحل  صندوم األمم المتحدة لن  ان منتزمًا  توجيه الحد األقدى من الموارء نحو ءعم عمنيات م اتبه   .18

فل الما  ، من إجمالل المدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي  ميدانيًا    79.8منيون ءوالر  مري ل،  و    962.0تكبد الدندوم نحو  

د  رنام  ا مداءات التابا لندندوم  80.3منيون ءوالر  مري ل،  و  884.0: 2019)  سنا الدح    3فل الما  (. با واف  إلى ذل ، قدم

 ندًا تححى    46إلى   فل الما   من مجموع المدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي (   9.0منيون ءوالر  مري ل )   107.9ا نجا ي  ب يم   

 فل الما  (.   7.5منيون ءوالر  مري ل،  و  82.7: 2019بأولوي  وذات االحتياجات األعنى فل هذا الجانا ) 

 

 ندًا من ُ ندان األولوي  ذات االحتياجات الكبيرة   46لممي ز لنمؤس   وهو ُمدممم لدعم  ُياد  رنام  إمداءات صندوم األمم المتحدة لن  ان البرنام  ا 3
، وووص اا " نو   عالمي   4لزياءة إتاح  خدمات تنحيم األسرة ووسا ل منا الحمل الحديث . وُيوار إلى ن  اتاا  وص اا " نو    خرذ" فل الجدول  

 . 5 خرذ" فل الجدول 
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. وسجنت الدول الاروي  ومن    غرب ووسط  فري يا 2019م ارن  بااد    2020ًا فل المدروفات فل عاد  سجنت جميا المناطم ارت اع .19

منيون ءوالر  مري ل عنى التوالل. زاءت المدروفات فل من      18.0منيون ءوالر  مري ل و   20.3النديا األدبر من هذه الزياءة بم دار  

نو   البرامجي  فل اليمن وال وءان، بما فل ذل  توفير خدمات رعاي  التوليد والمواليد الجدء الدول الاروي  فل ماحماا نتيج  توسيا ن ام األ

مرافم فل الحاالت ال ار  ، وتوفير م احات مأمون  فل المناطم المتضررة من النزاع فل اليمن، وزياءة عمنيات ت نيم النوازد البرامجي  إلى ال 

لمدروفات فل من    غرب ووسط  فري يا  ساسًا إلى توسيا ن ام األنو   الرامي  إلى الوقاي  من الدحي  فل ال وءان. وُتازذ الزياءة فل ا 

 الان  ال ا م عنى النوع االجتماعل فل مالل، وتوفير المادات الالزم   جراا تاداء ال  ان والم ادن فل كوت ءي وار. 

، جميا البندان/األقاليم التل  2021-2018م المتحدة لن  ان،  ُيدن   نموذج األعمال التابا لنخ   االستراتيجي  لدندوم األم .20

  يامل فياا صندوم األمم المتحدة لن  ان إلى  روا   رواع )األحمر والبرت الل واألص ر والورءي(،  ناًا عنى ماايير الحاج  وال درة عنى 

  ءناه. 5، ما توزيااا ح ا الروا، فل الجدول 2020ويرء موجز لمجموع المدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي  لااد  4التمويل.

 5الجدول 

 المدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي  ح ا الرُّوا 

 الن ب  المئوي   بماليين ءوالرات الواليات المتحدة   

  2020 2019 2020 2019 

 74.9 75.0 824.4 903.8 مدروفات البندان 

 48.7 48.5 536.2 584.3 األحمر 

 8.6 8.0 94.9 97.0 البرت الل 

 6.5 6.7 71.2 80.2 األص ر 

 11.1 11.8 122.1 142.3 الورءي 

 3.5 3.1 38.4 37.7 التدخالت الاالمي  وا قنيمي  

 1.9 1.7 21.3 20.7 إقنيمي  

 1.6 1.4 17.1 17.0  عالمي 

 21.6 21.9 237.6 264.2 المدروفات ا قنيمي  والاالمي  األخرذ 

 3.5 3.1 38.3 37.5 ا قنيمي  األخرذ 

 18.1 18.8 199.3 226.7 الاالمي  األخرذ 

 100.0 100.0 1,100.4 1,205.7 مجموع البرام  والميزاني  المؤس ي   

 

المرفم    4 بالخ    قا م  2يتضمن  الخاص  األعمال  لنموذج  تباًا  وتدني اا  لن  ان  المتحدة  األمم  فياا صندوم  يامل  التل  البندان/األقاليم  بجميا    
 .2021- 2018االستراتيجي  لندندوم، لن ترة 
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  48.1، حيث سجنت  عنى زياءة بم دار  2019بالم ارن  ما عاد    2020الُ  ري  فل عاد  زاءت المدروفات فل جميا األرواع   .21

مما يدلل عنى التزاد    -  ي البندان ذات االحتياجات األعنى وال درة األقل عنى الدفا    -منيون ءوالر  مري ل فل  ندان الروا األحمر  

اك حاج  ماس  إلياا. وشادت  ندان الروا الورءي ثانل  دبر زياءة بم دار  صندوم األمم المتحدة لن  ان بالموارء المباشرة عندما تكون هن

، حيث استأثرت تركيا ولبنان بالنديا األدبر من هذه الزياءة، وال سيما من خالل زياءة  2020منيون ءوالر  مري ل فل عاد    20.2

من النوازد البرامجي  المتضمن  لما هو فل إطار الامنيات    عمنيات ت نيم لوازد ح ظ الكرام  والرفاه، ومادات الوقاي  الوخدي ، وغير ذل 

 الخاص  بالجماوري  الاروي  ال وري  الاا رة لنحدوء.

 ندًا/إقنيمًا مدن   عنى  ناا إما " قل البندان نموًا"  و "البندان    59 نغت قيم  المدروفات البرامجي  الممول  من الموارء الااءي  فل   .22

فل الما   من مجموع المدروفات البرامجي  الممول  من الموارء الااءي ( فل    46.9منيون ءوالر  مري ل )   111.3النامي  غير ال احني "  

فل الما   من المدروفات    47.0منيون ءوالر  مري ل  و    104.7)   2019، وهو م توذ مماثل من حيث ال يم  الن بي  لااد  2020عاد  

 البرامجي  الممول  من الموارء الااءي (.  

 مري ل فل عاد  منيون ءوالر  13.1 نغت المدروفات البرامجي  الممول  من الموارء الااءي  فل "البندان الجزري  الدغيرة النامي "  .23

ب نيل من المدروفات البالغ  قيمتاا    2020 . غير  ن المدروفات البرامجي   2019منيون ءوالر  مري ل فل عاد    13.7،  ي  قل 

:  2019منيون ءوالر  مري ل )  23.6لتبنغ  2020الممول  من الموارء األخرذ فل هذه المجموع  من البندان سجنت زياءة كبيرة فل عاد 

 ءوالر  مري ل(.  منيون  16.7

« فل تح يم زياءة كبيرة فل الحافح  ا ن اني  لدندوم األمم المتحدة لن  ان. وفل عاد  19-ساهمت االستجاب  لجا ح  يدوفيد .24

فل الما   من مجموع المدروفات البرامجي  ما التدخالت ا ن اني .  39.6منيون ءوالر  مري ل  و ما ن بته  406.9مبنغ ، توافم  2020

فل الما   عنى التوالل( فل  33.7فل الما   و  49.0منيون ءوالر  مري ل )  137.3منيون ءوالر  مري ل و  199.5ومن هذا المبنغ، ُ ن م 

   توفير خدمات ومانومات متكامن  فل مجال الدح  الجن ي  وا نجا ي ، وفل الوقاي  من الان  ال ا م عنى النوع االجتماعل والتددي له. 

منح األولوي  لنم اواة  ين الجن ين وتم ين الن اا وال تيات فل  نو    رامجه. ف ل عاد    يواصل صندوم األمم المتحدة لن  ان .25

فل الما   من مجموع ن  ات البرام  عنى  نو    خرذ تمث ل هدفاا    68.6منيون ءوالر  مري ل  و    705.0،  ُن م ما م داره  2020

منيون    634.9:  2019مت م اهم  كبيرة لتح يم الم اواة  ين الجن ين ) الر ي ل إما فل الم اواة  ين الجن ين  و تم ين المر ة  و قد  

 فل الما  (.   68.0ءوالر  مري ل،  و 

لتن يذ   .26 يامل صندوم األمم المتحدة لن  ان عن كثا ما ح ومات البرام  الُ  ري  والمنحمات غير الح ومي  الوطني  والدولي  

، من حيث الحد  الن بي  والم ن   عنى حد  2020موع ن  ات البرام  فل عاد   نو    رامجه. وارت ات حد  هؤالا الوركاا من مج

فل الما  (. وزاءت  يضًا    37.3منيون ءوالر  مري ل،  و    348.2:  2019فل الما   )   37.5منيون ءوالر  مري ل  و    385.4سواا، إلى  



 DP/FPA/2021/4 (Part I/Add.1) 

 

12/24 21-06724 

 

منيون    6.3:  2019منيون ءوالر  مري ل )   10.1لى  إ  2020األنو   المن  ذة من خالل منحمات  خرذ تابا  لومم المتحدة فل عاد  

ءوالر  مري ل(. وقد ُسمح  زياءة م توذ التن يذ من قبل الوركاا من خالل إعاءة  رمج  الدناءيم بو ل استباقل  تاح  ت ديم الخدمات  

ات المتبا   ءارة خ ط الامل  «، ومن خالل  وجه المرون  التل ُهيئت فل الامني19-عنى نحو  دثر فاعني   فل سيام جا ح  يدوفيد

 وتوفير التمويل لنوركاا المن  ذين.

« ب ري   مرن  واستباقي ، وإعاءة  رمج  19- تم  ن صندوم األمم المتحدة لن  ان من االستجاب  لنتحديات التل خن تاا جا ح  يدوفيد  .27

ات الالزم  لدعم ترتيبات الامل عن باد؛ وإءراج المرون  الموارء ح ا االقتضاا؛ واالست اءة من فرص اال تكار والك ااة، مثل نور الت بي  

« ومباءرات ا صالح، بما فل ذل  19- فل المجاالت ال ياساتي  الر ي ي . وُ ءير عاا الامل ا وافل الناجم عن االستجاب  لجا ح  يدوفيد 

ا ءاري  ال ا م  من خالل تكيي  الامنيات التجاري  ذات جما رسود التن يم وإءارتاا فل إطار الخيار الذي تديره الوكاالت، فل حدوء الموارء  

 . 2021- 2018الدن . وترء ت اصيل إوافي  فل الت رير المرحنل بوأن تن يذ الخ   االستراتيجي  لدندوم األمم المتحدة لن  ان لن ترة  

المرفم   .28 الجداول من  1فل  تارا  البرامجي  والميزان  11إلى    4،  المدروفات  الخ    ت اصيل  وسا حول  المؤس ي  ح ا  ي  

«،  19-، والنتا  ، والُمخرجات، والروا، وح ا المن   ، ونوع الم اعدة، و همي  االستجاب  لجا ح  يدوفيد2021-2018االستراتيجي ، 

دول  ح ا البند/ا قنيم،  ينما ي تارا الج  2020الن  ات بالت ديل لااد    12وطرا م التن يذ، والمؤشر الجن انل. وي تارا الجدول  

ل  من الموارء الااءي .   13  ن  ات البرنام  بالت ديل فل  قل البندان نموًا والبندان النامي  غير ال احني  المموم

  ءناه.  6ويرء توزيا مجموع المدروفات بح ا طبياتاا فل الجدول  .29

 6الجدول 

 مجموع المدروفات بح ا طبياتاا 

 الن ب  المئوي   بماليين ءوالرات الواليات المتحدة   
  2020 2019 2020 2019 

 26.8 26.1 303.7 320.7 تكالي  الموظ ين
 15.5 21.3 174.7 261.4 لوازد  رنام  الدح  ا نجا ي  والنوازد البرامجي  األخرذ 

 21.9 22.0 247.6 269.9 الخدمات التااقدي  والماني  
 11.3 8.8 127.4 108.3 ت وير النحراا وتدريبام

 17.4 18.0 196.6 220.7 النوازد والمواء وتكالي  التوغيل 
 5.7 2.4 64.7 30.0 ال  ر 

 1.4 1.4 15.5 17.1 5مدروفات عام   خرذ 
 100.0 100.0 1,130.2 1,228.1  المجموع  

 

 تومل تكالي  التمويل، واالستاالك وا هالك، واالومحالل، والمدروفات األخرذ.   5
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«.  19- ءذ ت نيم النوازد البرامجي  ءورًا محوريًا فل االستجاب  البرامجي  من قبل صندوم األمم المتحدة لن  ان لجا ح  يدوفيد .30

، زاءت المدروفات المتان    نوازد الدح  ا نجا ي  والنوازد البرامجي  األخرذ، التل اشتراها صندوم األمم المتحدة  2020وفل عاد  

المن  ذون من  جل توزيااا باد ذل  حتى "الِميل األخير" ) ي الَمرافم وغيرها من الن اط التل يم ن لنم ت يدين الوصول  لن  ان  و شركاؤه  

منيون ءوالر  مري ل(. ومن هذا المبنغ، تتوافم    174.7:  2019منيون ءوالر  مري ل )   261.4فل الما   لتبنغ    49.6إلياا(،  ن ب   

 ءوالر  مري ل ما مادات الوقاي  الوخدي .  منيون  22.1المدروفات بم دار 

منيون   220.7فل الما  ، لتبنغ   9.0فل الما   و 12.3زاءت النوازد والمواء وتكالي  التوغيل والخدمات التااقدي  والماني   ن ب   .31

التوالل )   269.9ءوالر  مري ل و ءوالر  مري ل(،    منيون   247.6منيون ءوالر  مري ل و  196.6:  2019منيون ءوالر  مري ل، عنى 

  وُيازذ ذل   ساسًا إلى زياءة المدروفات المتان   بمادات وخدمات تكنولوجيا المانومات واالتداالت، والتكالي  النوج تي ، والتااقد ما

النوع    الموظ ين من جانا الوركاا المن  ذين من  جل توفير خدمات الدح  الجن ي  وا نجا ي ، وخدمات الوقاي  من الان  ال ا م عنى

فل الما   لتبنغ    53.6فل الما   و  15.0االجتماعل وخدمات الرعاي . وانخ ضت مدروفات تنمي  النحراا وتدريبام ون  ات ال  ر  ن ب   

منيون ءوالر    64.7منيون ءوالر  مري ل و  127.4:  2019منيون ءوالر  مري ل، عنى التوالل )   30.0منيون ءوالر  مري ل و  108.3

« عنى التن ل وال االيات الوخدي ؛ و عيدت  رمج  الوفورات المتح    فل هذه  19-ن يوء التل فروتاا جا ح  يدوفيد مري ل( نتيج  ل

 ال ئات ءعمًا ألنو   ت ديم الخدمات، عنى النحو المبين  عاله.  

  رصدة الدناءيم واالحتياطيات -ج

منيون   1,520.1فل الما   لتدل إلى   6.1 ن ب   2020األول/ءي مبر كانون   31ارت ات االحتياطيات و رصدة الدناءيم فل  .32

  ءناه:  7منيون ءوالر  مري ل(. وَيرء مزيد من الت ديل فل الجدول  1,432.8: 2019ءوالر  مري ل ) 

 7الجدول 

 االحتياطيات و رصدة الدناءيم 

 بماليين ءوالرات الواليات المتحدة   

  2020 2019 

 74.2 83.2 توغينل احتياطل 

 5.5 5.5 احتياطل االستجاب  ا ن اني  

 5.0 5.0 احتياطل ا يواا الميدانل 

 70.1 73.2  رصدة صناءيم الموارء الااءي  المخدد  

    رصدة صناءيم الموارء الااءي  والموارء األخرذ غير المخدد  
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 73.3 139.2 الموارء الااءي  

 1,204.7 1,214.0 األخرذ الموارء 

 1,432.8 1,520.1  المجموع  

 

ء  ن ب    .33 فل الما      12.1فل الما   من إيراءات الم اهمات ال نوي  لنموارء الااءي ،  ن ب     20.0ارت ا االحتياطل التوغينل، الُمحدم

منيون ءوالر  مري ل( نتيجً  الرت اع إيراءات    74.2:  2019)   2020كانون األول/ءي مبر    31منيون ءوالر  مري ل فل    83.2ليدل إلى  

 .  2020موارء الااءي  فل عاد الم اهم  فل ال

منيون ءوالر  مري ل فل    5.5الذي يامل بمثاب  صندوم متجدء، عند ن س الم توذ البالغ  6احُت ظ باحتياطل االستجاب  ا ن اني ،  .34

  9.8لل قدره  لتوفير التمويل الم بم لونو   ا ن اني  بمبنغ إجما  2020. واسُتخِدد احتياطل االستجاب  ا ن اني  فل عاد  2019عاد  

ءت موارء احتياطل ا يواا الميدانل لتبنغ   منيون ءوالر  مري ل وححيت بمواف   المجنس التن يذي. 5.0منيون ءوالر  مري ل. وُجدِ 

  70.1:  2019منيون ءوالر  مري ل )   73.2فل الما   لتبنغ    4.4 ن ب     7زاءت  رصدة الدناءيم من الموارء الااءي  المحدءة  .35

ماليين ءوالر  مري ل بما يتجاوز الميزاني  المخدد    7.5مري ل(، وُيازذ ذل   ساسًا إلى زياءة استرءاء التكالي  بم دار منيون ءوالر  

منيون ءوالر  مري ل وصافل فا ض المدروفات    3.0ألي صندوم م ت ل، ياوواا جز يًا ال حا من  موال خدمات الوراا بم دار  

 منيون ءوالر  مري ل. 1.1الخاص بم دار  م ارن  با يراءات فل صندوم الابات

منيون    73.3:  2019منيون ءوالر  مري ل )عاد    139.2فل الما   لتبنغ    89.9زاءت الموارء الااءي  غير المخدد   ن ب    .36

فل حافح   منيون ءوالر  مري ل والم اسا غير المح       77.1ءوالر  مري ل( نتيج  لوثر الموترك المترتا عن ال ا ض ال نوي بم دار  

منيون ءوالر  مري ل، ياوواا جز يًا خ ا ر ادتواري  فل الخدود    23.7استثمارات التأمين عنى الدح  ما باد انتااا الخدم  بم دار  

منيون ءوالر  مري ل )نتيج  انخ اا مادالت الخدم الم تخدم  فل ت دير    25.2المتان   باستح اقات ما باد انتااا الخدم  بم دار  

 منيون ءوالر  مري ل ُن نت لزياءة االحتياطيات  و تجديدها.   9.7الخدود( و

منيون ءوالر  مري ل    161.3فل الما   ليبنغ    52.5 ن ب     2021كانون الثانل/يناير    1زاء مجموع األموال المتاح  لنبرمج  فل   .37

ي  ا وافي  الم تنم  فل الجزا األخير من الااد،  منيون ءوالر  مري ل(، وتازذ هذه الزياءة  ساسًا إلى الموارء الااء  105.8:  2020)عاد  

وا ءارة المالي  الحدي   الرامي  إلى ومان استمراري  عمنيات الدندوم فل حال  حدو  ن   محتمل فل التمويل فل ال نوات الم بن ،  

 

س المجنس التن يذي احتياطل 6 التمويل فل تدخالت ا غاث  ال ار  ، رهَن استالد التمويل -االستجاب  ا ن اني  ليامل بمثاب  مددر لنموارء ما قبل   س 
  الُمنتَزد به فل ات اقات المانحين الموق ا . وُيااء سد  الن   فل االحتياطل حاَل استالد التمويل من الجا  المانح .

 الموارء الااءي  المحدءة هل  موال رصدتاا ا ءارة ألغراا خاص  ولي ت متاح  لنبرمج .  7
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طالع عنى مزيد من الت اصيل عن مبنغ  فضاًل عن التحديات الاام  التل تواجه تن يذ البرام  والامنيات الناجم  عن الجا ح . ويم ن اال 

. وفل إطار التدا ير المتخذة لنتخ ي  من المخاطر التل تاترا اتجاهات  1، المرفم  17 رصدة الدناءيم ال ا ن  لنبرمج  فل الجدول  

را إن اقاا فل ال نوات  «، سُي رج عن هذه الدناءيم تدريجيًا لغ19-ا يراءات غير المؤاتي  الناجم  عن اآلثار المتدن  بجا ح  يدوفيد

 الم بن  ما مراعاة  حد  توقاات فل ا يراءات.  

فل الما      0.8، زاءت  رصدة الدناءيم غير المخدد  فل إطار الموارء األخرذ  ن ب   2020كانون األول/ءي مبر    31فل   .38

منيون ءوالر  مري ل(. يتضمن مبنغ  رصدة صندوم األمم المتحدة لن  ان    1,204.7:  2019منيون ءوالر  مري ل )  1,214.0لتبنغ  

منيون ءوالر  مري ل لم    416.9بموجا االت اقات المتادءة ال نوات، فضاًل عن م اهمات ب يم     الموارء الوارءة لتن يذ  نو   البرنام 

ل باد، وهل غير متاح  لنبرمج  تباًا لذل  )   منيون ءوالر  مري ل(.   384.3: 2019ُتحدم

 الميزاني  المتكامن  - ء

رات .39 الم رم المتحدة  2020/ 7 و  2018/ 19و  2017/ 24  فل  األمم  لدندوم  المتكامن   الميزاني   عنى  التن يذي  المجنس  وافم   ،

لنميزاني   DP/FPA/2017/10/Corr.1و  DP/FPA/2017/10)   2021-2018لن  ان،   الالح    والمراجا    ،)

 (2018 /FPA/2018/8  و DP/FPA/2018/8/Corr.1 ( واستاراا منتد  المدة )DP/FPA/2020/5 ،)      بما يتوااد ما الخ

. وتومل الميزاني  المتكامن  جميا فئات التكالي  ونتا   المنحم  ومن  2021-2018متحدة لن  ان،  االستراتيجي  لدندوم األمم ال

  إطار متكامل واحد. 

. 2021-2018مانومات عن االستخداد ال انل لنموارء لدورة الخ   االستراتيجي  الكامن  لن ترة    14، يارا الجدول  1ل المرفم  ف .40

 ا الجدول  نحاد المحاسب  عنى  سا  االستح ام الماد ل، بما يتوااد وطري   عرا الميزاني . وت تاين المانومات الماروو  فل هذ

ن الميزاني  المؤس ي  فل الميزاني  المتكامن  ح ا فئات المدروفات.    15، يارا الجدول  1فل المرفم   .41  ت اصيل إوافي  عن م و 

 استرءاء التكالي   -هـ

ره   .42   .فل الما   لنم اهمات فل الموارء األخرذ   8.0ساَر استرءاء تكن ٍ  عام ًا ومت   ًا يبنغ    2013/ 9اعتمد المجنس التن يذي فل م ر 

ر ذاته هي ني  استرءاء تكن   متمايزة لندناءيم االستئماني  المواوياي ، وت اُسم التكالي  الح ومي ، والم اهمات ما  ي ن  ندان  واعتمد الم ر 

الموروث .  التن يذي لدندوم األمم المتحدة لن  ان الدالحي  بإصدار    الجنوب، وم اهمات ال  اع الخاص، واالت اقات  وُمنح المدير 

   ع اا من  ساار استرءاء التكن   عنى  سا  كل حال . ا
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ر  .43 ، ( DP/FPA-ICEF/2020/1)   ، وافم المجنس التن يذي عنى سياس  استرءاء التكالي  الوامن  الموترك 2020/ 12فل الم رم

، وطنا إلى صندوم  2022كانون الثانل/يناير    1بما فل ذل  فئات تدني  التكالي ، والمناجي ، ومادالت استرءاء التكالي ، اعتبارًا من  

الم ب      األمم المتحدة لن  ان  ن يرفا ت ريرًا عن الت دد المحرز فل تن يذ ال ياس ، بما فل ذل  األثر المالل لنمادالت المتباين  المت   

وا ع ااات الممنوح ، ومادالت استرءاء التكالي  ال اني  الناتج  عن ذل  ومبالغ استرءاء التكالي  المح   ، و ن ي دد ت اصيل عن كل  

تنازل/خدم، بما فل ذل  اسم المانح والبرنام ، ومبنغ الم اهم ، ومادل استرءاء التكالي ، ومبنغ ا ع اا/الخدم. يتناول هذا ال دل  

 المنحم به هذا ال نا.    3المرفم و 

 .2020 ءناه األثر المالل لمادالت استرءاء التكالي  المتباين  وا ع ااات الماتمدة لن ن  المالي   8وينخ  الجدول  .44

 8الجدول 

 األثر المالل لمادالت استرءاء التكالي  المتباين  وا ع ااات الماتمدة 

 الن ب  المئوي   بآالل ءوالرات الواليات المتحدة   

  

استرءاء التكالي   

 ال انل 

استرءاء التكالي    

م يبنغ    8بمادل من  

 فل الما   

 ال رم 

مادل استرءاء   

اري لااد   التكن   ال  

2020 

 7.0 1,887 15,100 13,213 8الدناءيم االستئماني  المواوياي  

 7.0 2,322 18,561 16,239 9ات اقات جاما  

الت ضيني  )ح ومات البرام  والتااون ما  ين  ندان الجنوب  المادالت  

 والتااون الثالثل( 
2,428 3,885 1,457 5.0 

 7.0 2 14 12 ات اقيات موروث  

ات اقيات متادءة األطرال ما مادالت استرءاء تكن   مخ  ض   

 10موروث  
1,753 2,042 289 6.9 

 

مدمم   الدناءيم االستئماني  المواوياي   و الدناءيم المواوياي  هل م اهمات مواوياي  مختن   تن  ذها وكال  واحدة لدالح آلي  تمويل فرءي     8
 استراتيجي ، ويتول ى صندوم األمم المتحدة لن  ان إءارة الدناءيم.  لدعم النوات  الرفيا  الم توذ فل إطار خ   

ا ي   و االت اقات الجاما  هل ات اقات  وســا ن اقًا تُبرد عنى نحو موــتَرك  ين مؤســ ــ  ) و  دثر( من مؤســ ــات األمم المتحدة م ا ل جاات مانح  ثن 9
 متادءة األطرال.

ذ تابا  ُي َدد باالت اقات المتادءة األطرال ذات مادالت استرءاء التكالي  المخ ض  الموروث  االت اقات التل تومل ن ل الموارء من منحمات  خر   10
إلى صندوم لومم المتحدة إلى صندوم األمم المتحدة لن  ان، من تمويٍل ذي مادالت استرءاء مخ ض  لنتكالي . وُياد  ن ل تن  المادالت المخ ض   

ل عن فئات مادالت  األمم المتحدة لن  ان ُمنزمًا من الناحي  التااقدي  لمنحمات األمم المتحدة ال ا م  بالن ل. وُي دح عن هذه الترتيبات عنى نحٍو من د 
رات التل  إقرارًا بالح ي   المتمثن  فل  ن مادالت استرءاء ال 2019استرءاء التكالي  المتباين  األخرذ اعتبارًا من عاد  تكالي  المخ  ض  ال تنت  عن الم ر 

 يتخذها صندوم األمم المتحدة لن  ان.
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 5.8 265 951 686 إع ااات استرءاء تكن   غير ُمباشرة 

  6,222 40,553 34,331 المجموع 

 ءناه موجٌز بالمانومات الم ارن  عن مادالت استرءاء التكالي  ال اني  عنى مدذ ال نوات الثال  الماوي  من   9يرء فل الجدول  .45

 الدورة الحالي  لنخ   االستراتيجي  والميزاني  المتكامن :

 9الجدول 

اري لن ترة مادل استرءاء التكن      2020-2018ال  

 2018 2019 2020 
)المتوسط   2020 - 2018

 المرجح( 
صندوم األمم المتحدة  

 لن  ان. 
7.26 % 7.25 % 7.22 % 7.24 % 

 

 2019، منح صندوم األمم المتحدة لن  ان ثالث  إع ااات ف ط السترءاء التكالي ، كما كانت الحال فل عاد  2020فل عاد   .46

فل الما  (. و فضى    5.0فل الما  ، وإع اا بمادل استرءاء تكالي  مخ ض  ن ب     7.0)إع ااان بمادل استرءاء تكالي  مخ ض  ن ب   

منيون ءوالر  مري ل عن الرسود التل كانت ستن  ذ طب ًا لنمادل الموحد البالغ    0.2لي  ت ل  ب يم   ذل  إلى انخ اا رسود استرءاء تكا

منيون    0.1فل الما  . ووا واف  إلى ذل ،  ءذ ت بيم ا ع ااات الممنوح  فل ال نوات ال اب   إلى استرءاء تكالي  ت ل  ب يم     8.0

  دون ا ع ااات.    ءوالر  مري ل عن التكالي  التل كانت سُت تحم

مبررات جميا ا ع ااات الجديدة ويتضمن إفداحًا ت دينيًا عن األثر المالل لمادالت استرءاء التكالي  المتباين     3يرء فل المرفم   .47

 .2020وا ع ااات الم ب   فل عاد 

 الموارء الااءي  - ثالثًا 

 :2019و 2020وال ا ض فل إطار الموارء الااءي  لااَمل َيرء فل الجدول  ءناه موجز با يراءات والمدروفات  .48

 10الجدول 

 الموارء الااءي   -ا يراءات والن  ات وال ا ض لن ن  

 بماليين ءوالرات الواليات المتحدة   

  2020 2019 
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   ا يراءات 

 373.5 416.8 ا جمالل  -الم اهمات 

 90.4 88.9 ا يراءات األخرذ 

 463.9 505.7 ا يراءات إجمالل 

   المدروفات 

 222.7 237.4 ن  ات البرنام 

 178.0 191.6 البرام  الُ  ري  و نو   البرام  األخرذ )باستثناا صندوم ال وارئ( 

 6.3 8.1 صندوم ال وارئ 

 38.4 37.7 التدخالت الاالمي  وا قنيمي  

 166.6 177.7 مدروفات الميزاني  المؤس  ي  

 166.6 177.7 مدروفات الميزاني  المؤس  ي  

 29.0 15.5 مدروفات موتَرد  

 19.7 7.8 ُت يمد مدروفات التأمين الدحل لما باد الخدم  واستح اقات الموظ ين األخرذ تحت الموارء المؤس ي . 

 9.3 7.7 المدروفات المحم ن  عنى الموارء الموترك  

 418.3 430.6 مجموع المدروفات 

 45.6 75.1 ال ا ض لن ن  

 

دما هو مووح  عاله، جاات الزياءة فل إجمالل إيراءات الم اهمات فل الموارء الااءي  من زياءة الم اهمات الم دم  من عدة   .49

، يوف ر  1الر ي يين. وفل المرفم  ءول  عضاا، ياو واا جز يًا األثر الناجم عن  ساار الدرل ال نبي  عنى م اهمات اثنين من المانحين  

 منيون ءوالر  مري ل.  1.0موجزًا لنم اهمات فل الموارء الااءي  التل تزيد قيمتاا عن  16الجدول 

منيون    90.4:  2019منيون ءوالر  مري ل )   88.9فل الما   والذي  نغ    1.7ويازذ االنخ اا فل ا يراءات األخرذ بم دار   .50

ءوالر(  ساسًا إلى انخ اا ا يراءات المتأتي  من حافح  استثمارات ر   المال المتداول نتيج  النخ اا مادالت ال ا دة الم ت ب  فل  

 ، ياووه جز يًا ارت اع رسود استرءاء التكالي .  2019، م ارن  بااد 2020عاد 

:  2019منيون ءوالر  مري ل )  430.6فل الما   ليدل إلى  2.9 ن ب   2020ارت ا مجموع مدروفات الموارء الااءي  فل عاد  .51

 ناا جز يًا انخ اٌا فل  منيون ءوالر  مري ل(، ويرجا ذل   ساسًا إلى ارت اع المدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي ، وي ا  418.3

 التكالي  المؤس ي .  
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منيون    222.7:  2019)عاد    2020منيون ءوالر  مري ل فل عاد    237.4فل الما   لتبنغ    6.6زاءت الن  ات البرامجي  بم دار   .52

لجا ح  يدوفيد االستجاب   إوافل ألنو    تمويل  إلى تخدي   ذل   ساسًا  وُيازذ  سن19-ءوالر  مري ل(،  ت ديم  مثل  الدح   «،  ا 

منيون    4.1:  2019منيون ءوالر  مري ل )   24.8ا نجا ي  وغيرها من النوازد البرامجي ، بما فل ذل  مادات الوقاي  الوخدي ، بم دار  

 11ءوالر  مري ل(.

  166.6:  2019)   2020منيون ءوالر  مري ل فل عاد    177.7فل الما   لتبنغ    6.7زاءت ن  ات الميزاني  المؤس ي  بم دار   .53

ون ءوالر  مري ل(، وُيازذ ذل   ساسًا إلى ارت اع تكالي  الموظ ين وزياءة ا ن ام عنى مباءرات التحول فل تكنولوجيا المانومات  مني

واالتداالت، بما فل ذل  تحديث مند  التخ يط المركزي لنموارء. وُتازذ الزياءة فل تكالي  الموظ ين إلى ارت اع رسود المرتبات م ا ل  

ال من  الميزاني   اعتبارًا  الخدم   انتااا  باد  ما  الدحل  التأمين  استح اقات  المتان    تكالي   المرتبات  رسود  وزياءة  كانون    1مؤس ي  

-2018، استناءًا إلى المواف   عنى استاراا منتد  المدة لنميزاني  المتكامن  لدندوم األمم المتحدة لن  ان لن ترة  2020الثانل/يناير  

2021 . 

منيون ءوالر  مري ل(،    29.0:  2019منيون ءوالر  مري ل )   15.5فل الما   لتبنغ    46.6ات المؤس ي   ن ب   وانخ ضت المدروف  .54

 وُيازذ ذل   ساسًا إلى الن ب  األدبر من تكالي  التأمين الدحل ما باد انتااا الخدم  الم ترءة من خالل رسود كوول المرتبات.  

ل  من الموارء الااءي   ا  11إلى    4، تُبي ن الجداول من  1فل المرفم   .55 تباًا لنوات     -لمدروفات البرامجي  والميزاني  المؤس ي  الممو 

، لورواع الُ  ري ، ونوع  2021-2018وُمخرجات إطار النتا   والموارء المتكامن  لنخ   االستراتيجي  لدندوم األمم المتحدة لن  ان،  

 م التن يذ، ومؤشر الم اواة  ين الجن ين.  «، وطرا  19-الم اعدة، و همي  االستجاب  لجا ح  يدوفيد

 الموارء األخرذ  - راباًا 

تتأل  الموارء األخرذ من الدناءيم االستئماني  والدناءيم الخاص . وتومل الدناءيم االستئماني  الدناءيم المواوياي  وصناءيم   .56

المتحدة  التابا  لومم  والتحويالت الموترك   ين الوكاالت وصناءيم التمويل الموترك األخرذ. وتومل الدناءيم    12التمويل الجماعل 

  الخاص   رنام  الموظ ين ال نيين المبتد ين، وخدمات الموتريات، والدناءيم األخرذ. 

 .2019و 2020يرء فل الجدول  ءناه موجز با يراءات والمدروفات وال ا ض ال نوي لنموارء األخرذ لااَمل  .57

 

 تومل النوازد البرامجي  التل يوترياا الوركاا المن  ذون لدذ صندوم األمم المتحدة لن  ان.  11
انات، ولم تخد  لكيان محدء من كيانات األمم  صناءيم التمويل الجماعل التابا  لومم المتحدة هل م اهمات مختن   فل آلي  تمويل متادءة الكي 12

ل مخددات الدناءيم من قبل آلي  حوكم  ت وءها األمم المتحدة لغرا  األنو    المتحدة. يحت ظ مدير صندوم تابا لومم المتحدة بالدناءيم، وُتموم
 كيز عنى اآلثار ال وين  األجل. الرامي  تحديدًا إلى تازيز التنمي  الم تدام  فل البندان المومول  بالبرام ، ما التر 
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 11الجدول 

 الموارء األخرذ  -ا يراءات والن  ات وال ا ض لن ن  

 بماليين ءوالرات الواليات المتحدة   

  2020 2019 

   ا يراءات 

 996.7 850.9 ا جمالل  -الم اهمات 

 (7.9) (6.2) مخدومًا مناا: المبالغ المرءوءة إلى الجاات المانح 

 (52.9) (58.5) التكالي  غير الُمباشرةمخدومًا مناا: 

 (5.6) 0.4 مخدومًا مناا: مخد  الم اهمات غير المضمون تحديناا 

 15.0 24.6 ا يراءات األخرذ 

 945.3 811.2 إجمالل ا يراءات 

   المدروفات 

 711.1 790.6 ن  ات البرنام 

 763.4 848.7 الدناءيم االستئماني 

 (52.3) (58.1) التكالي  غير الُمباشرةمخدومًا مناا: 

 0.8 6.9 مدروفات موتَرد  

 1.4 7.3 الدناءيم الخاص  

 (0.6) (0.4) مخدومًا مناا: التكالي  غير الُمباشرة

 711.9 797.5 مجموع المدروفات 

 233.4 13.7 ال ا ض لن ن  

 

:  2019منيون ءوالر  مري ل )   811.2فل الما   ليبنغ    14.2 ن ب     2020انخ ض مجموع إيراءات الموارء األخرذ فل عاد   .58

منيون ءوالر  مري ل(، وُيازذ ذل   ساسًا إلى انخ اا إجمالل الم اهمات لماحم  نواع مداءر التمويل، بما فل ذل  االت اقات    945.3

م  التااون والتنمي  فل الميدان االقتداءي/لجن  الم اعدة ا نما ي ، واالت اقات المبرم  ما ح ومات البرام   الثنا ي  المبرم  ما  ندان منح

والدناءيم المواوياي .  ْيد  ن  الم اهمات الم تنم  من خالل الدناءيم الموترك  لومم المتحدة والتحويالت الموترك   ين الوكاالت  

 ري ل وظنت تمثل المداءر الر ي ي  لنموارء األخرذ لن ن  الثالث  عنى التوالل.  منيون ءوالر  م 9.4زاءت بم دار 

منيون ءوالر  مري ل( وُيازذ    15.0:  2019منيون ءوالر  مري ل )   24.6فل الما   لتبنغ    64.0زاءت ا يراءات األخرذ  ن ب    .59

 .  ذل   ساسًا إلى م اسا صرل الامالت األجنبي  فل الم اهمات الم تح   ال بض
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ل  من الموارء األخرذ فل عاد   .60 منيون ءوالر  مري ل    797.5فل الما   ليبنغ    12.0 ن ب     2020زاء مجموع المدروفات المموم

، وياوء ذل   ساسًا  2019و 2020منيون ءوالر  مري ل(. تجاوزت ا يراءات ال نوي  المدروفات ال نوي  فل عامل   711.9: 2019) 

قرار با يراءات والمدروفات، إذ يجري ا قرار بماحم ا يراءات عند توقيا ات اقيات المانحين الُمنزم ،  ينما  إلى االختالل فل مواعيد ا  

 13يجري ا قرار بالمدروفات ما إن اقاا، عند ت نيم ال نا والخدمات ذات الدن .

سنا الدح  ا نجا ي  والنوازد البرامجي  األخرذ،  ُيازذ جزا كبير من الزياءة فل المدروفات البرامجي  إلى زياءة عمنيات ت نيم   .61

 14منيون ءوالر  مري ل(. 175.4: 2019)   2020منيون ءوالر  مري ل فل عاد  235.2والتل  نغت قيمتاا 

، مدروفات الدندوم االستئمانل ح ا نتا   ونوات  ا طار المتكامل لننتا   والموارء  11إلى  4، الجداول من 1ويحدء المرفم  .62

ا لن ترة  فل  لن  ان،  المتحدة  األمم  االستراتيجي  لدندوم  االستجاب   2021-2018لخ    و همي   الم اعدة،  ونوع  الُ  ري ،  واألرواع   ،

 «، وطرا م التن يذ، ومؤشر الم اواة  ين الجن ين.  19-لجا ح  يدوفيد

 الن دي  واالستثمارات -خام ًا 

منيون ءوالر  مري ل، إلى    75.6واالستثمارات التل يحت ظ  اا صندوم األمم المتحدة لن  ان بم دار  ارت ات الموجوءات الن دي    .63

منيون ءوالر  مري ل(، ويرجا ذل   ساسًا إلى    1,438.1:  2019)  2020كانون األول/ءي مبر    31منيون ءوالر  مري ل فل    1,513.7

ن  م ا ل الن  ات المدفوع  دت هذه الزياءة فل الم اد األول لنن دي  وم اِفئات الن دي ، نتيج   ال ا ض فل الم اهمات المحد  . وقد ُخدِ 

 . 2020انخ اا مادالت الاا د عنى االستثمارات ال ديرة األجل وال وين  األجل فل نااي  عاد 

 مري ل(. ومن هذا  منيون ءوالر   455.1: 2019منيون ءوالر  مري ل ) 524.8من مجموع االستثمارات، ُقي د استامال مبنغ قدره  .64

  364.5منيون ءوالر  مري ل لالحتياطل )انحر ال  م ج  عاله،  رصدة الدناءيم واالحتياطيات(؛ وُرصد مبنغ    93.7المبنغ ُخد   

الموظ ين؛ ويتوافم مبنغ   االلتزامات الخاص  باستح اقات  منيون ءوالر  مري ل ما المبنغ الر ي ل    33.7منيون ءوالر  مري ل لتمويل 

ِهباٍت خاص؛ وهناك  لدندو  لنبرام     32.9م  الوكيل ا ءاري  لن  ان بد ته  المتحدة  منيون ءوالر  مري ل يحت ظ  اا صندوم األمم 

 الموتَرد .  

يحت ظ صندوم األمم المتحدة لن  ان باستثماراته فل مح حتين من دنتين. إن  مح ح  استثمارات ر   المال التوغينل لندندوم،   .65

ياجات ر   المال المتداول لندندوم ويديرها  رنام  األمم المتحدة ا نما ل بموجا ات ام خاص بم توذ الخدمات،  المدمم  الستي اا احت 

 

 من البيانات المالي  لندندوم.  2يِرء موجز ب ياسات المحاسب  الخاص  بدندوم األمم المتحدة لن  ان فل المذكرة  13
 تومل النوازد البرامجي  التل يوترياا الوركاا المن  ذون لدذ صندوم األمم المتحدة لن  ان.  14



 DP/FPA/2021/4 (Part I/Add.1) 

 

22/24 21-06724 

 

هل مح ح  محدوءة ب ندات ثا ت  الدخل من التدني  الممتاز المرت ا  الت ويم، وتتوااد استح اقاتاا ما االحتياجات من ال يول  الخاص   

كانون    31منيون ءوالر  مري ل كما فل    1,190.9ُقي مت هذه المح ح ، الَم ي   بالتكن   المانك ، ب يم   بدندوم األمم المتحدة لن  ان. 

:  2019فل الما   عنى مدار ال ن  )  1.32منيون ءوالر  مري ل( وح  ت متوسط عا د قدره  1,162.3: 2019)  2020األول/ءي مبر 

 فل الما  (.  2.39

عنى نحو موتَرك  ين عد ة مؤس ات  خرذ تابا  لومم المتحدة ويديرها مديران م ت الن    2016 ُنوئت حافح  من دن  فل عاد   .66

لالستثمار، وت تثمر الموارء المخدد  لتمويل التزامات التأمين الدحل ما باد انتااا الخدم  فل  ءوات مالي  متنوع  ذات مرءوء  عنى،  

ح ح  صندوم األمم المتحدة لن  ان الموترك لنمااشات الت اعدي  لموظ ل األمم  وهل مماثن  فل تكويناا لالستثمارات التل تحت ظ  اا م

ل صندوم األمم المتحدة لن  ان   المتحدة، وتتأل  فل الم اد األول من األورام المالي  واألسام ذات الدخل الثا ت. ومنذ إنوا اا، حوم

كانون األول/ءي مبر    31منيون ءوالر  مري ل كما فل    283.6ل   منيون ءوالر  مري ل إلى هذه الحافح ، وونغت قيمتاا الااء  195.0

فل الما   فل عاد    14.67فل الما   و  12.14منيون ءوالر  مري ل(، مح    مادالت عا د سنوي  تتراوح  ين    248.4:  2019)   2020

 فل الما  (. 19.33فل الما   و   18.65: 2019)  2020

 األصول والخدود األخرذ  -ساءسًا 

إجمالل قيم  مخزونات سنا الدح  ا نجا ي  وغيرها من النوازد ذات الدن  بالبرام  المحت ظ  اا لتوزيااا عنى الم ت يدين   ارت ا .67

كانون األول/ءي مبر    31منيون ءوالر  مري ل، فل    92.3منيون ءوالر  مري ل، لتدل إلى    22.1 و البيا عنى  طرال  خرذ بم دار  

ر  مري ل(. وُتازذ هذه الزياءة إلى األثر الموترك المترتا عن زياءة شراا النوازد البرامجي   ن ب   منيون ءوال  70.2:  2019)   2020

 ، وإلى تا ل سالسل ا مداء الاالمي  الناجم عن حاالت تأخير فل باض الوحنات.  2019م ارن  بااد    2020فل الما   فل عاد    45.4

بم دار   .68 ال بض  الم تح    الم اهمات  لتبنغ  مني  32.5زاءت  ءوالر  مري ل  فل    417.0ون  ءوالر  مري ل  كانون    31منيون 

الم دم  إلى الدناءيم    384.5:  2019)   2020األول/ءي مبر   منيون ءوالر  مري ل(، وُتازذ فل األغنا إلى زياءٍة فل الم اهمات 

المواوياي  والتل ي تحم تحديناا فل عاد   ال يم  ا   2021االستئماني   ارت ات  ما باده.  الم تح     و  المتأخرة  لنم اهمات  جمالي  

منيون ءوالر  مري ل(. استارا صندوم األمم    13.1:  2019منيون ءوالر  مري ل )   16.7، لتبنغ  2020ءي مبر    31ال بض، كما فل  

ل لجميا  منيون ءوالر  مري   6.0المتحدة لن  ان بحرص هذه المبالغ الم تح   ال بض من حيث قا ني  تحديناا وووَا  دالت ب يم   

 منيون ءوالر  مري ل(. 6.5: 2019المبالغ الم تح   التل ُعد  تحديناا غير مضمون ) 
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عنى تحديل المبالغ المنتزد  اا فل    2021قد يؤثر االنخ اا فل التمويل الذي   نغ به  حد المانحين الر ي يين فل م نا عاد   .69

قت الحالل ت دير  ثر هذه الم أل  عنى نحو موثوم. وسيواصل الدندوم  إطار ات اقات الم اهم  ال ا م . وليس بم دور الدندوم فل الو 

 وسيامل عنى تحديث ت ييم المبالغ الم تح   ال بض لدالحه حال توافر مزيد من المانومات.   2021رصد الحال  فل عاد 

منيون ءوالر    17.8ي ل ليبنغ  منيون ءوالر  مر   11.5زاء مجموع ت ني ات التمويل التوغينل الم تح   عند نااي  ال ن  بم دار   .70

فل   األول/ءي مبر    31 مري ل  تن يذ    6.3:  2019)   2020كانون  فل  المرون   زياءة  إلى  ذل   ساسًا  وُيازذ  ءوالر  مري ل(،  منيون 

 الت ني ات الم تح   فل نااي  ال ن  لتمويل األنو   الم رر تن يذها فل ال ن  التالي .  

كانون   31منيون ءوالر  مري ل فل    16.7منيون ءوالر  مري ل لتبنغ    3.9األصول بم دار    زاءت المدفوعات الم ب   وغيرها من .71

منيون ءوالر  مري ل(، وُيازذ ذل   ساسًا إلى زياءة المدفوعات الم ب   التل ي نباا البا اون لوراا    12.8:  2019)   2020األول/ءي مبر  

مدفوعات الم ب   إلى منحمات  خرذ تابا  لومم المتحدة لت ديم الخدمات فل  «، وال19-مادات الوقاي  الوخدي  الالزم  لجا ح  يدوفيد

 .  2021عاد 

كانون  31منيون ءوالر  مري ل فل   136.2منيون ءوالر  مري ل، لتبنغ  5.9انخ ضت ح ابات الم نووات واالستح اقات بم دار  .72

ساسًا إلى انخ اا الت ني ات الم تح   من عمالا موتريات  منيون ءوالر  مري ل(، وُيازذ ذل     142.1:  2019)   2020األول/ءي مبر  

 من  طرال  خرذ واألرصدة الموترك   ين الدناءيم الم تح   الدفا لبرنام  األمم المتحدة ا نما ل.  

ن  كانو   31منيون ءوالر  مري ل فل    32.8منيون ءوالر  مري ل، لتبنغ    10.4زاءت الخدود األخرذ وا يراءات المؤجن  بم دار   .73

منيون ءوالر  مري ل(، وُيازذ ذل   ساسًا إلى الزياءة فل الم اهمات الم تنم  م دمًا وا يراءات    22.4:  2019)   2020األول/ءي مبر  

 األخرذ المؤجن  من الموارء األخرذ التل لم تِ  باد بماايير االعترال با يراءات.  

بم دار   .74 الموظ ين  المتان   باستح اقات  االلتزامات  لتبنغ    56.6زاءت  )عاد    426.9منيون ءوالر  مري ل،  منيون ءوالر  مري ل 

منيون ءوالر  مري ل فل االلتزامات المتان   با جازات    8.8منيون ءوالر  مري ل(، وُيازذ ذل   ساسًا إلى زياءة بم دار    370.3:  2019

منيون ءوالر    24.4، وخ ارة ادتواري  قدرها  2020ال نوي  وإجازة زيارة الوطن، ب با انخ اا م تويات استخداد ا جازات فل عاد  

فل    3.13 مري ل ناجم  عن االنخ اا فل مادل الخدم الم تخدد ل يا  االلتزامات المتان   بالتأمين الدحل ما باد انتااا الخدم  ) 

  28.1ا د ال نوي  بم دار  (، واالعترال  تكالي  الخدمات وال و 2019فل الما   فل عاد    3.61، م ارن   ن ب   2020الما   فل عاد  

 . 2020منيون ءوالر  مري ل والم تح   فل عاد 

  62.4منيون ءوالر  مري ل لتدل إلى    1.9انخ ضت االلتزامات المتان   باستح اقات الموظ ين غير الممول  بم دار   .75

منيون ءوالر    56.6بالغ   منيون ءوالر  مري ل(، وذل  ب با الزياءة المذكورة  عاله ال  64.3:  2019منيون ءوالر  مري ل )
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. ارت ات  2020منيون ءوالر  مري ل فل تمويل االلتزامات فل عاد    58.5 مري ل فل مبنغ االلتزامات، ي ا ناا زياءة قدرها  

إلى   االلتزامات  لتمويل  المخدد   الترادمي   الما   من مجموع   85.4منيون ءوالر  مري ل، وتغ ل    364.5الموارء  فل 

فل الما  (. وُيازذ    82.6منيون ءوالر  مري ل،  و    306.0:  2019)  2020كانون األول/ءي مبر    31االلتزامات كما فل  

هذا االرت اع فل ن ب  تمويل االلتزامات المتان   باستح اقات الموظ ين إلى زياءة رسود المرتبات المتان   باستح اقات التأمين 

 الدحل ما باد انتااا الخدم .تثمارات التأمين الدحل ما باد انتااا الخدم  واألءاا ال وي لحافح  اس

 الخاتم   -ساباًا 

 ووا مالل جيد نتيج  استمرار    2020«،  غنم الدندوم ح اباته لااد  19-عنى الرغم من التحديات التل خن  تاا جا ح  يدوفيد .76

ال نيم ، وتومل الامنيات والضوابط المدمم   ب اا مدروفاته فل حدوء الموارء   له وممارسات ا ءارة المالي   ءعم الجاات المانح  

، ما اعتماء تدف ات ا يراءات فل الم ت بل اعتماءًا كبيرًا عنى الت دد  2021ل من الداا التنبؤ  توقاات عاد  المالي  المتاح . وال يزا

« ومدذ التراجا االقتداءي المترتا عناا. وفل هذا ال يام، فإن  تدف ات  19-المحرز عنى الدايد الاالمل فل م افح  جا ح  يدوفيد

والتام  فل  واناا  المتوقا   لن  ان  الم اهمات  المتحدة  األمم  يت نى لدندوم  بالغ  األهمي  حتى  ُتاد   الااءي ،  الموارء  ، وال سيما من 

 المحافح  عنى عمنياته وتح يم  هدافه االستراتيجي .  

 


