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 صندوق األمم المتحدة للسكان. مالحظة: ُأعدّت الوثيقة الحالية بأكملها بواسطة

 2020الدورة السنوية لعام 

 ، نيويورك2020حزيران/يونيه  5إلى  1

 من جدول األعمال المؤقت 13البند 

 لتقرير السنوي للمدير التنفيذيا -صندوق األمم المتحدة للسكان 

 صندوق األمم المتحدة للسكان

 2019االستعراض اإلحصائي والمالي، 

 تقرير المدير التنفيذي

 موجز

كانون األول/ديسمبر  31ومركزه المالي كما في  2019يوجز هذا االستعراض األداء المالي لصندوق األمم المتحدة للسكان عن سنة 

وتتسق األرقام الواردة في هذا التقرير مع نظام المحاسبة على أساس االستحقاق الكامل. وتُعد جميع البيانات الواردة في الوثيقة مؤقتة، . 2019

 وتخضع للمراجعة الخارجية للحسابات. 

 9.1بنسبة  2018لسنة  مستويات المساهمةمليار دوالر، متجاوزاً  1للسنة الثالثة على التوالي، فاق مجموع المساهمات اإلجمالية حاجز 

د ت الُمساهمات من الموارمليون دوالر(. ويُنسب هذا االتجاه الُمؤاتي إلى إيرادا 1,255.6: 2018مليون دوالر ) 1,370.2في المائة، ليبلُغ 

 ر(.مليون دوال 876.8: 2018مليون دوالر ) 996.7في المائة، لتصل إلى  13.7األخرى، التي زادت بنسبة 

ليون دوالر(، م 378.8: 2018مليون دوالر ) 373.5، لتبلغ 2019في المائة في عام  1.4انخفضت المساهمات في الموارد العادية بنسبة 

ل سنة لمساهمات لككانت ا مواِصلة التوجه السائد في مساهمات الموارد العادية السنوية خالل أربع سنوات من بين السنوات الخمس األخيرة حين

 ى من السنة السابقة لها. أدن

وارتفعت المصروفات لسنة 2019 بنسبة 4.1 في المائة إلى 1,130.2 مليون دوالر )2018: 1,086.0 مليون دوالر(. ويعود النمو بنسبة 

6.5 في المائة في المصروفات الممّولة من الموارد األخرى، إلى 711.9 مليون )2018: 668.4 مليون دوالر(، في المقام األول نتيجةً للتوسع 

في أنشطة البرامج، والسيّما في األوضاع اإلنسانية. وظلّت المصروفات الممّولة من الموارد العادية دون تغيير تقريباً، ونمت بنسبة 0.2 في 

المائة فقط إلى 418.3 مليون دوالر )2018: 417.6 مليون( نظراً لألثر المجّمع ألنشطة البرامج والميزانية المؤسسية المتزايدة يقابلها انخفاض 

 في المصروفات المحّملة على الموارد المشتركة نتيجةً لالتجاه المؤاتي في سعر صرف العمالت األجنبية. 

 1,432.8ا مقداره م، 2019كانون األول/ديسمبر  31وبلغت االحتياطيات وأرصدة الصناديق التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان، في 

في  90.1: 2019مليون دوالر، لموارد أخرى ) 1,204.7في المائة، أو  84.1مليون دوالر(، ومن بينها  1,080.3: 2018مليون دوالر )

 336.0: 2018)مليون دوالر من المساهمات المستحقة القبض  384.3مليون دوالر(. وتشمل أرصدة الصناديق األخرى  973.5المائة، أو 

 حة للبرامج. مليون دوالر( وبالتالي فهي غير متا

 ، التي تظل تشّكلفي حشد موارد أخرى، فإن مزيداً من االنخفاض في الموارد العادية 2019وبغّض النظر عن النجاح الُمحرز في عام 

ثّل م، ال يزال يمساهماتالقاعدة األساسية لعمليات الصندوق، من حيث المبالغ الُمطلقة، والسيّما من حيث كونها حصة من إجمالي إيرادات ال

ً بالنسبة إلى صندوق األمم المتحدة للسكان. وعالوة على ذلك، في عام  ً أساسيا  يتمكن الصندوق من توليد الوالسنوات الُمقبلة، قد  2020تحديا

ائحة يئة الشديدة التقلّب التي نجمت عن ج". وفي الب19-مستوى مكافئ من مساهمات الموارد األخرى نظراً لألثر الذي تخلّفه جائحة "كوفيد

فظة على دوق من المحاتدفق المتوقع والتاّم في أوانه من المساهمات في الموارد العادية يُعدّ بالغ األهمية في تمكين الصن"، فإّن ال19-"كوفيد

 عملياته وتنفيذ أعماله طبقاً ألهدافه االستراتيجية.  

 عناصر مقرر

 يودّ المجلس التنفيذي أن يحيط علماً بهذا التقرير.
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 المحتويات

 3 مقّدمة أوالً.

 3 مجموع الموارد ثانياً. 

 3 داتاإليرا ألف. 

 3 ....................................................................................................................................................... المصروفات      باء. 
 6 ............................................................................................................................... أرصدة الصناديق واالحتياطيات      جيم. 
 7 .............................................................................................................................................. الميزانية المتكاملة      دال.

 7 ................................................................................................................................................ استرداد التكاليف      هاء. 
 8 ................................................................................................................................................... الموارد العادية      واو. 

 9 .................................................................................................................................................. الموارد األخرى      ثالثاً. 
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 ً  12 .................................................................................................................................................   االستنتاجات . سادسا

 

 المرفقات

 المتحدة للسكان الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي لصندوق األممالمرفقات متاحة في 

 

  1المرفق 

     2019كانون األول/ديسمبر  31بيان باألداء المالي للسنة المنتهية في  الجدول 1- 

       2019كانون األول/ديسمبر  31بيان بالمركز المالي كما في  الجدول 2- 

     2019ألول/ديسمبر كانون ا 31بيان بالتغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في  الجدول 3- 

       لمحة عن مصروفات صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 2019 الجدول 4- 

    شرق أفريقيا والجنوب األفريقي -، حسب المناطق 2019مصروفات صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  الجدول 5- 

     غرب ووسط أفريقيا -، حسب المناطق 2019ن في عام مصروفات صندوق األمم المتحدة للسكا الجدول 6- 

      الدول العربية -، حسب المناطق 2019مصروفات صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  الجدول 7- 

     آسيا والمحيط الهادئ -، حسب المناطق 2019مصروفات صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  الجدول 8- 

   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي -، حسب المناطق 2019مصروفات صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  الجدول 9- 

    أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى -، حسب المناطق 2019مصروفات صندوق األمم المتحدة للسكان في عام   -10الجدول 

     األنشطة العالمية -، حسب المناطق 2019سكان في عام مصروفات صندوق األمم المتحدة لل  -11الجدول 

 31مصروفات البرامج القُطرية واألنشطة اإلقليمية والميزانية المؤسسية، حسب المناطق واألقاليم/البلدان المستفيدة، للسنة المنتهية في   -12الجدول 

       2019كانون األول/ديسمبر 

    المصروفات البرامجية، حسب البلدان المتلقية، وأقل البلدان نمواً، والبلدان النامية غير الساحلية - الموارد العادية.  -13الجدول 

         خطة الموارد المتكاملة، للسنوات 2021-2018  -14الجدول 

         مصروفات الميزانية المؤسسية حسب الفئة  -15الجدول 

     2018و 2019مليون دوالر للسنتين  1المساهمات التي تتجاوز  -الموارد العادية   -16الجدول 

      الموارد العادية – تحركات االحتياطيات وأرصدة الصناديق  -17الجدول 

 

     2021-2019تصنيف البلدان واألقاليم: الخطة االستراتيجية للصندوق، للفترة  -2المرفق 

   2019معدالت استرداد تكاليف مخّفضة في عام التحديث السنوي بشأن تطبيق   -3المرفق 

  

https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-annual-session-2020
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 مقّدمة أوالً.

كانون  31ومركزه المالي كما في  2019يوجز هذا االستعراض األداء المالي لصندوق األمم المتحدة للسكان في عام  -1

وتُقدَّم هذه المعلومات في ما يخّص األنشطة الممولة من الموارد العادية والموارد األخرى على حٍد سواء. . 2019األول/ديسمبر 

وتُعد جميع األرقام الواردة في هذه الوثيقة مؤقتة، وتخضع للمراجعة الخارجية للحسابات، وقد ال يتطابق حاصل جمعها مع 

 المجاميع نتيجةً لتقريب األرقام. 

، بالنسبة 1، الجدول 1مرفق في ال 2019كانون األول/ديسمبر  31يرد بيان اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في  -2

في  2019كانون األول/ديسمبر  31إلى الموارد العادية والموارد األخرى ومجموع الموارد. ويرد بيان المركز المالي كما في 

، 1في المرفق  2019كانون األول/ديسمبر  31. ويرد بيان التغيّرات في صافي األصول للسنة المنتهية في 2، الجدول 1المرفق 

 3.1ول الجد

ً لنظام المحاسبة على أساس االستحقاق الكامل، باستثناء الجدول  2019أُِعدّت أرقام عام  -3 الذي  1ن المرفق م 14وفقا

ساس ة على أيعرض استخدام الموارد في خطة الموارد المتكاملة على أساس قابل للمقارنة في الميزانية )نظام المحاسب

 االستحقاق المعدّل(.

ويشار في التقرير بأكمله إلى اإليرادات من المساهمات بوصفها ’إجمالية‘ أو ’صافية‘. وتشير المساهمات اإلجمالية إلى  -4

المبالغ المحددة في االتفاقات الموقّعة مع الجهات المانحة، ويُقّر بها على أنها إيرادات متسقة مع السياسات المحاسبية للصندوق، 

بغّض النظر عن مدة التنفيذ والجدول الزمني للمدفوعات. يتكّون صافي الُمساهمات من إجمالي المساهمات مطروحاً منها المبالغ 

 الُمستردّة للمانحين، ورسوم استرداد التكاليف، والبدالت المخصصة للحسابات غير المضمونة. 

 مجموع الموارد ثانياً. 

 اإليرادات ألف. 

نسبة ب 2018ات لعام مليار دوالر للسنة الثالثة على التوالي، وتجاوَز مستويات اإليراد 1تعدّى مجموع اإليرادات حاجز  -5

ً إلى الزيا 1,290.3: 2018مليون دوالر ) 1,409.2في المائة، وبلغ  9.2 دة في المساهمات مليون دوالر(، ويعود ذلك أساسا

 في الموارد األخرى. 

 لتالي:لنحو اع اإليرادات اإلجمالية المتأتية من المساهمات خالل السنوات الخمس األخيرة على ايمكن إيجاز مجمو -6

 2019-2015: إجمالي إيرادات المساهمات للفترة 1الجدول 

 بماليين دوالرات الواليات المتحدة    

  2019 2018 2017 2016 2015 

 398.2 352.8 349.9 378.8 373.5 الموارد العادية - اإلجمالي

 581.3 485.8 717.6 876.8 996.7 الموارد األخرى - اإلجمالي

 979.5 838.6 1,067.5 1,255.6 1,370.2 مجموع المساهمات اإلجمالية  

 %59.3 %57.9 %67.2 %69.8 %72.7 الموارد األخرى، كنسبة مئوية من مجموع المساهمات
 

 

     
ارتفعت إيرادات المساهمات في الموارد العادية بنسبة 1.4 في المائة، إلى 373.5 مليون دوالر )2018: 378.8 مليون  -7

دوالر(، نتيجةً لتعزيز دوالر الواليات المتحدة أساساً مقابل عمالت المساهمات الرئيسية لدى الصندوق، والتي يعاوضها جزئياً 

 زيادة المساهمات من جهتين مانحتين رئيسيتين. 

ون دوالر ملي 996.7في المائة، إلى معدل قياسي بلغ  13.7ارتفع إجمالي المساهمات في الموارد األخرى بنسبة  -8

ساهمات مالي للممليون دوالر(. ونتيجةً لذلك فقد زادت حصة الموارد األخرى كنسبة مئوية من المجموع اإلج 876.8: 2018)

صندوق على إيرادات في المائة(، مما يُظهر أّن اعتماد ال 69.8: 2018في المائة ) 72.7 نقطة أساس، إلى 2.9مجدداً بمقدار 

يون دوالر عما مل 103.9بمقدار  2019الموارد األخرى يواصل نمّوه. وبالفعل، فقد انخفضت مساهمات الموارد العادية في 

 صندوق حاجز المليار دوالر. ، وكانت أول سنة يتجاوز فيها إجمالي مساهمات ال2014كانت عليه في عام 

ليون م 87.2: 2018مليون دوالر ) 105.4إلى  2019في المائة في عام  20.9ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  -9

ً إلى زيادة بمقدار  لعملة األجنبية مليون دوالر في إيرادات استثمارية، ومكاسب في صرف ا 6.8دوالر(، ويعود ذلك أساسا

 اد التكاليف. مليون دوالر في رسوم استرد 5.0ر المتحققة عن األصول المالية، وزيادة بمقدار مليون دوال 5.6البالغة 

 المصروفات      باء. 

مليون  1,086.0: 2018مليون دوالر ) 1,130.2، ليبلغ 2019في المائة في عام  4.1ارتفع مجموع المصروفات بنسبة  -10

 دوالر(، كما يرد إيجازه في الجدول أدناه:

                                                           
 لصندوق األمم المتحدة للسكان. الموقع الشبكي للمجلس التنفيذييمكن االطالع على المرفقات التالية على  1

https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-annual-session-2020
https://www.unfpa.org/session-and-informals/executive-board-undp-unfpa-and-unops-annual-session-2020


(Part I/Add.1) 4DP/FPA/2020/  
 

 

4 

 : مجموع المصروفات2 الجدول

 النسبة المئوية بماليين دوالرات الواليات المتحدة  

  2019 2018 2019 2018 

 95.3 97.4 1,034.9 1,100.4 الميزانية البرنامجية والمؤسسية

البرامج القُطرية والتدخالت العالمية واإلقليمية واألنشطة البرامجية 

 األخرى
933.8 872.4 82.6 80.3 

 15.0 14.8 162.5 166.6 الميزانية المؤسسية - اإلجمالي

 4.7 2.6 51.1 29.8 المصروفات المشتركة

 4.7 2.6 51.1 29.8 المصروفات المشتركة

 100.0 100.0 1,086.0 1,130.2 مجموع المصروفات  
     

تائج سيع النتكبدها الصندوق في تويلّخص الجدول أدناه المصروفات من موارد البرامج والميزانية المؤسسية التي  -11

ية االستراتيج بالخطة اإلنمائية ونواتج الفاعلية والكفاءة التنظيمية المنعكسة في اإلطار المتكامل للنتائج والموارد الخاص

 .2021-2018للصندوق، للفترة 

لخطة للمتكاملة ائج والموارد ا: المصروفات البرامجية والميزانية المؤسسية تبعاً لنواتج وُمخرجات إطار النت3الجدول 

 االستراتيجية

 النسبة المئوية بماليين دوالرات الواليات المتحدة  

  2019 2018 2019 2018 

 83.1 83.6 860.4 919.4 المخَرجات اإلنمائية  

استفادت كل امرأة ومراهق وشاب من خدمات الصحة الجنسية : 1النتيجة 

 واإلنجابية المتكاملة
559.7 512.5 50.9 49.5 

 7.1 7.5 73.2 82.9 تمكين كل مراهق وشاب، وال سيّما الفتيات المراهقات: 2النتيجة 

وحقوق  المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات،: 3النتيجة 

 إنجابية متقدّمة
190.0 162.6 17.3 15.7 

لتنمية تحقيق الكل فرد في كل مكان حساب وقيمة، في السعي إلى : 4النتيجة 

 المستدامة.
86.8 112.1 7.9 10.8 

 16.9 16.4 174.5 181.0 نواتج الفاعليّة والكفاءة التنظيميتين

 4.0 4.1 41.4 45.3 حسين وضع البرامج من أجل النتائجت - 1الناتج 

 9.9 9.3 102.1 102.2 إلدارة الُمحّسنة للمواردا - 2الناتج 

 0.3 0.5 3.0 5.3 في منظومة األمم المتحدةساق والتنسيق االت - 3الناتج 

 2.7 2.5 28.0 28.2 التصاالت وتعبئة الموارد والشراكاتا - 4الناتج 

 100.0 100.0 1,034.9 1,100.4 مجموع المصروفات  
     

حة ذ خدمات الصي تنفيتُعزى الزيادات في النفقات ذات الصلة بالنتيجتين األولى والثالثة في المقام األول إلى التوسع ف -12

 نية. ويُعزىاإلنسا اإلنجابية األساسية، وأنشطة االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي وأنشطة الوقاية في األوضاع

وطنية لتعدادات ال، مثل اعة إلى اكتمال مشاريع البيانات السكانية الواسعة النطاق أو تأجيلهااالنخفاض في نفقات النتيجة الراب

 للسكان والمساكن.  

 يمكن إيجاز مصروفات البرامج والميزانية المؤسسية حسب المناطق على النحو التالي: -13
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 : مصروفات البرامج والميزانية المؤسسية حسب المنطقة4الجدول 

 النسبة المئوية دوالرات الواليات المتحدةبماليين   

  2019 2018 2019 2018 

 19.8 19.8 204.9 217.2 شرق أفريقيا والجنوب األفريقي

 16.0 15.7 165.2 173.3 وسط وغرب أفريقيا

 17.7 19.2 183.1 211.6 الدول العربية

 13.9 13.9 143.5 153.0 منطقة آسيا والمحيط الهادئ

 9.2 6.5 95.8 71.6 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 5.0 5.2 51.4 57.3 أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 18.4 19.7 191.0 216.4 األنشطة العالمية

 100.0 100.0 1,034.9 1,100.4 مجموع البرامج والميزانية المؤسسية  

     

ً إلى توسيع نطاق ال -14 المتعلقة  تدخالتتتوافق الزيادة األكبر في النفقات مع منطقة الدول العربية، ويعود ذلك أساسا

ريع اكتمال مشا يبي إلىباالستجابة اإلنسانية في اليمن. ويعزى االنخفاض في النفقات في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكار

 أو تأجيلها.   البيانات السكانية الواسعة النطاق

، جميع البلدان/األقاليم 2021-2018يُصّنف نموذج األعمال التابع للخطة االستراتيجية لصندوق األمم المتحدة للسكان،  -15

التي يعمل فيها الصندوق إلى أربعة أرباع )األحمر والبرتقالي واألصفر والوردي(، بناًء على معايير الحاجة والقدرة على 

، مع توزيعها حسب الربع، في الجدول 2019لمجموع مصروفات البرامج والميزانية المؤسسية لعام ويرد موجز  2التمويل.

 أدناه.

بع5الجدول   : مصروفات البرنامج والميزانية المؤسسية حسب الرُّ

 النسبة المئوية بماليين دوالرات الواليات المتحدة  

  2019 2018 2019 2018 

 76.0 74.9 786.9 824.4 مصروفات البلدان

 45.7 48.7 473.2 536.2 األحمر

 12.2 8.6 126.0 94.9 البرتقالي

 7.7 6.5 80.1 71.2 األصفر

 10.4 11.1 107.6 122.1 الوردي

 3.3 3.5 34.4 38.4 التدخالت العالمية واإلقليمية

 2.0 1.9 20.8 21.3 إقليمية

 1.3 1.6 13.6 17.1 عالمية  

 20.7 21.6 213.6 237.6 3المصروفات اإلقليمية والعالمية األخرى

 3.5 3.5 36.2 38.3 اإلقليمية األخرى

 17.2 18.1 177.4 199.3 العالمية األخرى

 100.0 100.0 1,034.9 1,100.4 مجموع البرامج والميزانية المؤسسية  

     

ً بتوجيه الحد األقصى  -16 ، تكبّدت 2019من الموارد نحو دعم عمليات مكاتبه الميدانية. ففي عام يظّل الصندوق ملتزما

في المائة من إجمالي مصروفات البرنامج والميزانية المؤسسية  80.3مليون دوالر أو  884.0المكاتب القُطرية أو اإلقليمية 

سلع الصحة  4إلمدادات التابع للصندوقفي المائة(. باإلضافة إلى ذلك، قدَّم برنامج ا 81.5مليون دوالر، أو  843.9: 2018)

بلداً تحظى  46في المائة من مجموع نفقات الميزانية البرنامجية والمؤسسية( إلى  7.5مليون دوالر ) 82.7اإلنجابية بقيمة 

 مليون دوالر(. 75.4: 2018بأولوية وذات االحتياجات األعلى في هذا الجانب )

في المائة  13.3بنسبة  -وهي األكثر احتياجاً واألقل قدرة على التسديد  -الحمراء  ارتفعت النفقات في البلدان ذات األرباع -17

 473.2: 2018في المائة من إجمالي نفقات البرنامج والميزانية المؤسسية ) 48.7مليون دوالر، أو  536.2إلى  2019في عام 

نشطة البرنامجية في كل من اليمن، وجمهورية في المائة(، ويعود ذلك أساسا إلى توسيع نطاق األ 45.7مليون دوالر، أو 

                                                           
ً لنموذج األعمال الخاص بالخطة االستراتيجية للصندوق، للفترة  2يتضمن المرفق   2 قائمة بجميع البلدان/األقاليم التي يعمل فيها الصندوق وتصنيفها تبعا

2018-2021. 
لة من موارد أخرى والميزانية المؤسسية.تشمل مصروفات المكاتب اإلقليمية والمقّرات غير المتصلة بالتدخالت العالمية واإلقليمية، مثل أنشطة البرامج  3  المموَّ
م لدعم 4 دولة ذات أولوية وذات احتياجات كبيرة لزيادة السبل في  46يُعد برنامج إمدادات صندوق األمم المتحدة للسكان البرنامج المميّز للمؤسسة وهو ُمصمَّ

 إتاحة خدمات تنظيم األسرة ووسائل منع الحمل الحديثة. ويُشار إلى نفقاتها تحت "أنشطة عالمية أخرى". 
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الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، وبنغالِدش. وانخفض إجمالي النفقات في البلدان ذات األرباع البرتقالية والصفراء إلى 

ذلك في  مليون دوالر، على التوالي(، ويعود 80.1مليون دوالر و 126.0: 2018مليون دوالر ) 71.2مليون دوالر و  94.9

 المقام األول إلى االتجاه المذكور سابقاً في مشاريع البيانات السكانية الواسعة النطاق.  

رامج الممولة من في المائة من نفقات الب 47.0مليون دوالر من الموارد العادية ) 104.7، أنفق الصندوق 2019في عام  -18

ً نُفِّذت في بلد 59الموارد العادية( على  ير غدان النامية اً أو من البلان/أقاليم مصنّفة إما بأنها بلدان أقل نموبرنامجاً قُطريا

في المائة من نفقات  49.6مليون دوالر أو  105.3: 2018الساحلية، مع الحفاظ على مستويات قابلة للمقارنة عن العام السابق )

 البرامج الممولة من الموارد العادية(. 

 2019والر في عام مليون د 13.7ارد العادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية بلغت نفقات البرامج الممولة من المو -19

ي هذه البلدان من مليون دوالر ف 16.7مليون دوالر(. باإلضافة إلى ذلك، جرى تمويل نفقات البرنامج البالغة  13.2: 2018)

 مليون دوالر(.  19.2: 2018خالل الموارد األخرى )

ة يذ أنشطحكومات البرامج القُطرية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لتنفيعمل الصندوق عن كثب مع  -20

طلقة على حد ، من حيث الحصة النسبية والم2019برامجه. وارتفعت حصة هؤالء الشركاء من مجموع نفقات البرامج في عام 

لمائة(. باإلضافة في ا 35.5يون دوالر، أو مل 309.5: 2018في المائة من المجموع ) 37.3مليون دوالر أو  348.2سواء، إلى 

بقيمة  البرامجإلى ذلك، قدم الصندوق لشركائه تحويالت غير نقدية من سلع الصحة اإلنجابية وغيرها من السلع المتصلة ب

 16.9ر، أو مليون دوال 147.8: 2018في المائة من مجموع نفقات البرامج ) 17.1، أو 2019مليون دوالر في عام  160.1

 ي المائة(.   ف

ة برامجه. ي أنشطيواصل صندوق األمم المتحدة للسكان منح األولوية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ف -21

شطة أخرى تمثّل في المائة من مجموع نفقات البرامج على أن 68.0مليون دوالر أو  634.9، أُنفق ما مقداره 2019ففي عام 

: 2018جنسين )بين ال ين أو تمكين المرأة أو قدّمت مساهمة كبيرة لتحقيق المساواةهدفها الرئيسي إما في المساواة بين الجنس

 في المائة(.  67.2مليون دوالر، أو  586.4

حسب  تفاصيل أوسع حول مصروفات الميزانية البرامجية والمؤسسية 11إلى  4، تعرض الجداول من 1في المرفق  -22

 ُمخرجات، والربع، وحسب المنطقة، وأسلوب التنفيذ، والمؤشر الجنساني.لنتائج، وال، وا2021-2018الخطة االستراتيجية، 

برنامج بالتفصيل نفقات ال 13حسب البلد/اإلقليم، بينما يستعرض الجدول  2019النفقات بالتفصيل لعام  12ويستعرض الجدول 

لة من الموارد العادية.   في أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية المموَّ

 أرصدة الصناديق واالحتياطيات      جيم. 

مليون دوالر، وبلغ إجمالي قيمتها  352.5بمقدار  2019ديسمبر  31زادت االحتياطيات وأرصدة الصناديق في  -23

 مليون دوالر(. ويَرد مزيد من التفصيل في الجدول أدناه: 1,080.3: 2018مليون دوالر ) 1,432.8

 الصناديق:  االحتياطيات وأرصدة 6الجدول 

 بماليين دوالرات الواليات المتحدة  

  2019 2018 

 75.5 74.2 احتياطي تشغيلي

 7.5 5.5 احتياطي االستجابة اإلنسانية

 5.0 5.0 احتياطي اإليواء الميداني

 58.3 70.1 أرصدة صناديق الموارد العادية المخصصة

 أرصدة صناديق الموارد العادية والموارد األخرى غير المخصصة
  

 (39.5) 73.3 الموارد العادية

 973.5 1,204.7 الموارد األخرى

 1,080.3 1,432.8 المجموع  

   

 74.2السنوية، إلى  في المائة من إيراد المساهمات في الموارد العادية 20.0ُخفّض االحتياطي التشغيلي، المحدد بنسبة  -24

مات في مليون دوالر( على أساس انخفاض إيراد المساه 75.5: 2018) 2019كانون األول/ديسمبر  31مليون دوالر في 

 . 2019الموارد العادية في عام 

مليون دوالر(،  7.5: 2018مليون دوالر ) 5.5الذي يعمل كصندوق متجدد، إلى  5االستجابة اإلنسانية، ُخفّض احتياطي  -25

ً قدره  ً إجماليا مليون دوالر في عام  7.0نظراً للحاجة إلى تحويل موارد إضافية إلى صندوق الطوارئ، الذي تلقّى مخصصا

 والر(.  مليون د 6.6: 2018مليون دوالر ) 6.3، وقد أُنفق منه 2019

                                                           
لتَزم به تنفيذي احتياطي االستجابة اإلنسانية ليعمل بمثابة مصدر للموارد ما قبل التمويل في تدخالت اإلغاثة الطارئة، في انتظار التمويل المُ أّسس المجلس ال 5

 ويُعاد سدّ النقص في االحتياطي حاَل استالم التمويل من الجهة المانحة. في اتفاقات المانحين الموقّعة. 
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ً بواسطة اإل -26 غراض دارة ألزادت أرصدة الصندوق من الموارد العادية المخصصة، التي تمثل األموال المرصودة جانبا

استرداد تكاليف  مليون دوالر(، ويعود ذلك أساساً إلى 58.3: 2018مليون دوالر ) 70.1خاصة وغير متاحة للبرامج، بمقدار 

ن دوالر لتوفير مليو 1.8لميزانية والتي ُوضعت في صندوق منفصل، ومبلغ فائض بقيمة مليون دوالر فائضة عن ا 10.6بقيمة 

 خدمات المشتريات الذي ُخصص لضمان أنشطة المشتريات في المستقبل.

يير اد المعامليون دوالر، ليست الموارد العادية غير المخصصة في وضعية عجز مالي ألول مّرة منذ اعتم 73.3عند  -27

ر في الموارد العادية، مليون دوال 45.6. ونتَج هذا التحسن أساساً عن فائض قدره 2012ية للقطاع العام في عام المحاسبية الدول

 27.9قدرها  مليون دوالر في خصوم استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة، ومكاسب غير محققة 45.6ومكاسب اكتوارية بقيمة 

 ما 2020عام للبرامج ما بعد انتهاء الخدمة. بلغ مجموع األموال المتاحة لمليون دوالر في حافظة استثمارات التأمين الصحي ل

 في المرفق 1، يعرض الجدول 17 تفاصيل أخرى عن هذا المبلغ. مليون دوالر(.  61.4: 2019مليون دوالر ) 105.8مقداره 

 1,204.7رد األخرى إلى ، زادت أرصدة الصناديق غير المخصصة في إطار الموا2019كانون األول/ديسمبر  31في  -28

ً إلى الزيادة الكبيرة في إيرادات المساهما 973.5: 2018مليون دوالر )  ت في المواردمليون دوالر(، ويعود ذلك أساسا

لة من هذا المصدر. يتضمن مبلغ أرصدة الصندوق الموارد الواردة ل مج نشطة البرناتنفيذ أاألخرى، التي تجاوزت النفقات المموَّ

ل بعد، وهي  384.3فاقات المتعددة السنوات، فضالً عن مساهمات بقيمة بموجب االت ير متاحة للبرمجة غمليون دوالر لم تُحصَّ

 مليون دوالر(.  336.0: 2018تبعاً لذلك )

 الميزانية المتكاملة      دال.

ريه  -29  2021-2018رة الميزانية المتكاملة للصندوق، للفت 2018/19و 2017/24اعتمد المجلس التنفيذي في مقرَّ

(DP/FPA/2017/10 وDP/FPA/2017/10/Corr.1( والمراجعة الالحقة للميزانية ،)2018/FPA/2018/8 

وتشمل الميزانية المتكاملة جميع . 2021-2018(، المتوائمة مع الخطة االستراتيجية للفترة DP/FPA/2018/8/Corr.1و

 فئات التكاليف ونتائج المنظمة ضمن إطار متكامل واحد.  

معلومات عن االستخدام الفعلي للموارد لدورة الخطة االستراتيجية الكاملة للفترة  14، يعرض الجدول 1في المرفق  -30

وتستعين المعلومات المعروضة في هذا الجدول بنظام المحاسبة على أساس االستحقاق المعدّل، بما يتواءم . 2018-2021

 وطريقة عرض الميزانية.

ة حسب فئات تفاصيل إضافية عن مكّون الميزانية المؤسسية في الميزانية المتكامل 15، يعرض الجدول 1في المرفق  -31

 المصروفات. 

 استرداد التكاليف      هاء. 

اعتمد المجلس التنفيذي في مقّرره 9/2013 سعَر استرداد تكلفة عاّماً ومتّسقاً يبلغ 8.0 في المائة للمساهمات في الموارد  -32

األخرى. واعتمد المقّرر ذاته هيكلية استرداد تكلفة متمايزة للصناديق االستئمانية المواضيعية، وتقاُسم التكاليف الحكومية، 

والمساهمات ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، ومساهمات القطاع الخاص، واالتفاقات الموروثة. وُمنحت المدير التنفيذي 

 لصندوق األمم المتحدة للسكان الصالحية بإصدار اإلعفاء من أسعار استرداد التكلفة على أساس كل حالة. 

 .2019اءات التي اعتُمدت لعام يُلّخص الجدول أدناه األثر المالي للمعدالت المتفاوتة واإلعف -33
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 : األثر المالي لمعدالت استرداد التكاليف المتفاوتة واإلعفاءات المعتمدة7الجدول 

 النسبة المئوية بآالف دوالرات الواليات المتحدة  

  

استرداد التكاليف 
 الفعلي

استرداد التكاليف  
 8بمعدل منسّق يبلغ 

 في المائة

 الفرق

معدل استرداد  
التكلفة السّاري لعام 

2019 

 7.0 1,512 12,098 10,586 الصناديق االستئمانية المواضيعية

 7.0 2,043 16,339 14,296 6اتفاقات جامعة

 5.0 1,282 3,419 2,137 تقاُسم التكاليف الحكومية

 7.0 3 10 7 اتفاقيات موروثة

 5.5 366 1,189 823 ُمباشرةإعفاءات استرداد تكلفة غير 

اتفاقيات متعددة األطراف مع معدالت استرداد 

 تكلفة مخفّضة موروثة
1,253 1,435 182 7.0 

 5,388 34,490 29,102 المجموع
 

     

التي تخّفض  من صندوق األمم المتحدة للسكان تقليل اإلعفاءات الممنوحة 2018/21طلب المجلس التنفيذي في مقرره  -34

 تعلق بتطبيقيلةً ما معدالت استرداد التكاليف المتفق عليها وتقديم معلومات محدّثة عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد، شام

في المائة  7.0ثة إعفاءات فقط مما خفّض معدالت استرداد التكاليف إما إلى ، منح الصندوق ثال2019اإلعفاءات. في عام 

، وهو أقل من المبالغ مليون دوالر 0.02في المائة )اتفاقيتان(. ونتج عن ذلك استرداد تكاليف بقيمة  0.0)اتفاقية واحدة( أو 

إلى  ة في السنوات السابقةدى تطبيق اإلعفاءات الممنوحفي المائة. باإلضافة إلى ذلك، أ 8المستحقة طبقاً للمعدل القياسي البالغ 

 مليون دوالر عن التكاليف التي كانت ستُستحق بدون اإلعفاءات.     0.35استرداد تكاليف تقّل بقيمة 

ليف كان قد التكا تلقى الصندوق تحويالت من مؤسسات األمم المتحدة األخرى، وارثاً بذلك أسعاراً مخفّضة على استرداد -35

ُمقدّمة إلى لتحويالت الالتشمل  ق عليها بين مؤسسات األمم المتحدة المحّولة والجهات المانحة والتي كانت ملَزمة تعاقدياً بمدّهااتُف

ح اءات. ويُفصنها إعفمؤسسات األمم المتحدة األخرى. في السنوات السابقة، ُصنّفت مثل هذه االتفاقيات بواسطة الصندوق على أ

نتج عن المخفّضة ال ت على نحو منفصل إقراراً بالحقيقة المتمثلة في أن معدالت استرداد التكاليف 2019م عنها اعتباراً من عا

لة لها ومن المحوّ  المقّررات التي يتخذها صندوق األمم المتحدة للسكان، بل تنبع من االتفاقات بين مؤسسات األمم المتحدة

 لجامعة. تفاقات االتكلفة الحكومية، والتعاون بين بُلدان الجنوب واالالجهات المانحة، وكثيراً ما تكون نتيجةً لتقاسم 

ً مفصالً بأثر معدالت استرداد التكاليف المخّفضة التي اعتُمدت في  3يعرض المرفق  -36 نوات السابقة والس 2019بيانا

 ويستعرض وصفاً بمبررات اإلعفاءات الجديدة.

 الموارد العادية      واو. 

 :2018و 2019اه موجز باإليرادات والمصروفات والفائض في إطار الموارد العادية لعاَمي يَرد في الجدول أدن -37

 لموارد العادية ا -: اإليرادات والنفقات والفائض للسنة 8الجدول 

 بماليين دوالرات الواليات المتحدة  

  2019 2018 

 اإليرادات
  

 378.8 373.5 7اإلجمالي -المساهمات 

 78.5 90.4 اإليرادات األخرى

 457.3 463.9 إجمالي اإليرادات

 المصروفات
  

 212.4 222.7 نفقات البرنامج

 171.4 178.0 البرامج القُطرية وأنشطة البرامج األخرى )باستثناء صندوق الطوارئ(

 6.6 6.3 صندوق الطوارئ

 34.4 38.4 التدخالت العالمية واإلقليمية

 162.5 166.6 مصروفات الميزانية المؤّسسية

 162.5 166.6 الميزانية المؤسسية

                                                           
 طراف.هي اتفاقات أوسع نطاقاً تُبرم على نحو مشتَرك بين مؤسسة )أو أكثر( من مؤسسات األمم المتحدة مقابل جهات مانحة ثنائية أو متعددة األ االتفاقات الجامعة 6
 يشمل هذا المبلغ تكاليف غير ُمباشرة مستردّة خالل السنة ومخصومة من إجمالي إيرادات مساهمات الموارد األخرى. 7
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 بماليين دوالرات الواليات المتحدة  

  2019 2018 

 42.7 29.0 مصروفات مشتَركة

تُقيَّد مصروفات التأمين الصحي لما بعد الخدمة واستحقاقات الموظفين األخرى 

 تحت المصروفات المشتَركة.
19.7 19.5 

 23.2 9.3 المصروفات المحّملة على الموارد المشتركة

 417.6 418.3 مجموع المصروفات

 39.7 45.6 الفائض للسنة

   

كما سبق توضيحه، نتج االنخفاض في إجمالي إيرادات المساهمات أساساً عن تعزيز دوالر الواليات المتحدة مقابل  -38

وفي المرفق 1، يوفّر عمالت المساهمات الرئيسية للصندوق، ويعّوضه جزئياً زيادة المساهمات من جهتين مانحتين رئيسيتين. 

 الجدول 16 موجزاً للمساهمات في الموارد العادية التي تزيد قيمتها عن مليون دوالر.

مكاسب صرف ثمار وتنبع الزيادة في اإليرادات األخرى أساساً من االرتفاع في رسوم استرداد التكاليف وإيرادات االست -39

 العمالت األجنبية على األصول النقدية. 

ون دوالر(، ملي 417.6: 2018مليون دوالر ) 418.3إلى  2019ارتفع مجموع المصروفات من الموارد العادية في عام  -40

 ة. فة المشتَركي التكلفويعود ذلك أساساً إلى النمو في أنشطة البرامج ونفقات الميزانية المؤسسية، ويقابلها جزئياً انخفاٌض 

سابق، لة من العام الون دوالر، وقد استفادت من المبلغ األكبر من األموال المرحّ ملي 10.3ارتفعت نفقات البرامج بمقدار  -41

 . 2019ام ، ومن الزيادة في اإليرادات األخرى المتولدة في ع2019كانون الثاني/يناير  1التي أُتيحت للبرامج في 

ة الصندوق في إلى مضاعفة مساهممليون دوالر، ويعود ذلك أساساً  4.1ارتفعت مصروفات الميزانية المؤسسية بمقدار  -42

    تصاالت.نظام األمم المتحدة للمنسقين المقيمين وزيادة اإلنفاق على مبادرات التحّول في تقنية المعلومات واال

ى االتجاهات في مليون دوالر، ويعود ذلك أساساً إل 13.7انخفضت المصروفات المحّملة على الموارد المشتركة بمقدار  -43

في إطار  2019جنبية المؤاتي والمكاسب المصاحبة إلعادة تقييم األصول النقدية المعترف بها في عام صرف العمالت األ

لمصروفات لعام امليون دوالر المعترف بها ضمن  10.8اإليرادات األخرى، مقارنةً بخسائر صرف العمالت األجنبية البالغة 

2018. 

بعاً تالموارد العادية،  ت البرامجية والميزانية المؤسسية الممّولة منالمصروفا 11إلى  4، تُبيّن الجداول من 1في المرفق  -44

ع القُطرية، وأسلوب التنفيذ، ، لألربا2021-2018لنواتج وُمخرجات إطار النتائج والموارد المتكاملة للخطة االستراتيجية، 

 والمؤشر بين الجنسين. 

 الموارد األخرى      ثالثاً. 

وتشمل الصناديق الخاصة برنامج الموظفين تتألف الموارد األخرى من الصناديق االستئمانية والصناديق الخاصة.  -45

 الفنيين المبتدئين، وخدمات المشتريات، والصناديق األخرى. 

 .2018و 2019يرد في الجدول أدناه موجز باإليرادات والمصروفات والفائض السنوي للموارد األخرى لعاَمي  -46
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 لموارد األخرىا -:  اإليرادات والنفقات والفائض للسنة 9الجدول 

 بماليين دوالرات الواليات المتحدة  

  2019 2018 

 اإليرادات
  

 876.8 996.7 اإلجمالي -المساهمات 

 (5.0) (7.9) مخصوماً منها: المبالغ المردودة إلى الجهات المانحة

 (47.5) (52.9) 8غير الُمباشرةمخصوماً منها: التكاليف 

 - (5.6) مخصوماً منها: مخصص المساهمات غير المضمون تحصيلها

 8.7 15.0 اإليرادات األخرى

 833.0 945.3 إجمالي اإليرادات

 المصروفات
  

 660.0 711.1 نفقات البرنامج

 707.2 763.4 الصناديق االستئمانية

 (47.2) (52.3) مخصوماً منها: التكاليف غير الُمباشرة

 8.4 0.8 مصروفات مشتَركة

 8.7 4-1 الصناديق الخاصة

 (0.3) (0.6) مخصوماً منها: التكاليف غير الُمباشرة

 668.4 711.9 مجموع المصروفات

 164.6 233.4 الفائض للسنة

   

 945.3ة، إلى في المائ 13.5مليون دوالر، أو  112.3بمقدار  2019ارتفع مجموع اإليرادات للموارد األخرى في عام  -47

 مليون دوالر(، ويعود ذلك أساساً إلى جهود تعبئة الموارد الناجحة للغاية.  833.0: 2018مليون دوالر )

مليون دوالر  711.9في المائة، ليبلغ  6.5الر، أو مليون دو 43.5بمقدار  2019ارتفع كذلك إجمالي النفقات لعام  -48

تجاوزت اإليرادات السنوية المصروفات السنوية، ويعود ذلك أساساً إلى االختالف في مواعيد مليون دوالر(.  668.4: 2018)

اإلقرار باإليرادات والمصروفات، إذ يجري اإلقرار بمعظم اإليرادات عند توقيع اتفاقيات المانحين الُملزمة، بينما يجري اإلقرار 

 9بالمصروفات مع إنفاقها، عند تسليم السلع والخدمات ذات الصلة.

قديم خدمات ذلك ت زادت نفقات البرنامج في المقام األول نتيجةً للتوسع في نطاق أنشطة االستجابة اإلنسانية، بما في -49

. باع الحمراءات األرذجتماعي وخدمات الوقاية في البلدان الصحة اإلنجابية األساسية واالستجابة للعنف القائم على النوع اال

ف ا يفوق الضعخرى بموترتبط أعلى زيادة بعمليات الصندوق في اليمن، إذ زاد حجم نفقات البرامج الممّولة من بند الموارد األ

نغو ن جمهورية الكورة كالً ممليون دوالر. وتشمل البلدان األخرى التي شهدت زيادات كبي 36.1خالل عام واحد، بزيادة قدرها 

 مليون دوالر(.  4.6مليون دوالر(، والصومال ) 6.6مليون دوالر(، وبنغالِدش ) 10.1الديمقراطية )

ر النتائج مصروفات الصناديق االستئمانية حسب نواتج وُمخرجات إطا 11إلى  4، تُبيّن الجداول من 1في المرفق  -50

 ع القُطرية، وطريقة التنفيذ، والمؤشر بين الجنسين. ، األربا2021-2018 والموارد المتكاملة للخطة االستراتيجية،

 األصول النقدية واالستثمارات      رابعاً.

 286.1بمقدار  ، ارتفعت الموجودات النقدية واالستثمارات التي يحتفظ بها الصندوق2019كانون األول/ديسمبر  31في  -51

المساهمات التي  مليون دوالر(، ويعود ذلك أساساً إلى الفائض في 1,152.0 :2018مليون دوالر ) 1,438.1مليون دوالر إلى 

 الستفادة منن أجل اُجمعت مقابل المصروفات التي ُسدّدت. وُخّصصت الزيادة أساساً لالستثمارات المستحقة خالل عام واحد، م

 معدالت العوائد المؤاتية أكثر. 

من هذا المبلغ ومليون دوالر(.  404.7: 2018مليون دوالر ) 455.1دره من مجموع االستثمارات، قُيّد استعمال مبلغ ق -52

مليون  306.0مليون دوالر لالحتياطي )انظر القسم ج أعاله، أرصدة الصناديق واالحتياطيات(؛ وُرصد مبلغ  84.7ُخصص 

يسي لصندوق ِهباٍت لمبلغ الرئمليون دوالر مع ا 33.7دوالر لتمويل االلتزامات الخاصة باستحقاقات الموظفين؛ ويتوافق مبلغ 

 مليون دوالر يحتفظ بها الصندوق بصفته الوكيل اإلداري للبرامج المشتَركة.  30.7خاص؛ وهناك 

يحتفظ الصندوق باستثماراته في محفظتين منفصلتين. إّن محفظة استثمارات رأس المال التشغيلي للصندوق، المصممة  -53

لصندوق ويديرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بموجب اتفاق خاص بمستوى الستيفاء احتياجات رأس المال التشغيلي ل

                                                           
 في الموارد العادية.‘ إيرادات أخرى’ذاته تحت يُدرج المبلغ   8
 من البيانات المالية للصندوق.  2يِرد موجز بسياسات المحاسبة الخاصة بالصندوق في المذكرة  9
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الخدمات، هي محفظة محدودة بسندات ثابتة الدخل من التصنيف الممتاز المرتفعة التسويق، وتتواءم استحقاقاتها مع االحتياجات 

كانون  31مليون دوالر كما في  1,162.3، بقيمة من السيولة الخاصة بالصندوق. قُيّمت هذه المحفظة، الُمقاسة بالتكلفة المهلكة

 2.0: 2018في المائة على مدار السنة ) 2.39مليون دوالر( وحققت متوسط عائد قدره  914.0: 2018) 2019األول/ديسمبر 

 في المائة(.

ها مديران يرعلى نحو مشتَرك بين عدّة مؤسسات أخرى تابعة لألمم المتحدة ويد 2016أُنشئت حافظة منفصلة في عام  -54

لية متنوعة دوات مامستقالن لالستثمار، وتستثمر الموارد المخصصة لتمويل التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في أ

دية لموظفي التقاع ذات مردود أعلى، وهي مماثلة في تكوينها لالستثمارات التي تحتفظ بها محفظة الصندوق المشترك للمعاشات

ل صندوق ف في المقام األول من األوراق المالية واألسهم ذات الدخل الثابت. ومنذ إنشائه،األمم المتحدة، وتتأل لمتحدة األمم ا حوَّ

ن األول/ديسمبر كانو 31مليون دوالر كما في  248.4مليون دوالر إلى هذه الحافظة، وبلغت قيمتها العادلة  195.0للسكان 

لمائة في عام في ا 19.33في المائة و  18.65عائد سنوية تتراوح بين  مليون دوالر(، محققة معدالت 194.8: 2018) 2019

سب في عام في المائة(. ومن المرجح أن تنقلب هذه المكا 5.83في المائة و  3.27: معدل عائد سنوي سلبي 2018) 2019

 ".19-، على األقل جزئياً، بسبب التقّلب المرتفع في األسواق المالية الناشئ عن جائحة "كوفيد2020

 األصول والخصوم األخرى خامساً. 

زيعها على ها لتوبارتفع إجمالي قيمة مخزونات سلع الصحة اإلنجابية وغيرها من اللوازم ذات الصلة بالبرامج المحتفظ  -55

نون كا 31مليون دوالر، في  70.2مليون دوالر، لتصل إلى  19.4المستفيدين أو البيع على أطراف أخرى بمقدار 

في المائة في  12.3هذه الزيادة في المقام األول إلى زيادة بنسبة  مليون دوالر(. وتعود 50.8: 2018) 2019األول/ديسمبر 

لصندوق في إطار لوزيادة كميات السلع األساسية التي تخّزنها المكاتب الميدانية  2019حجم التوريدات الُمشتراة في عام 

 عمليات االستجابة اإلنسانية. 

ي نهاية عام مليون دوالر، ف 384.5دوالر، مرتفعة إلى مليون  48.2سجلت المساهمات المستحقة زيادة صافية قدرها  -56

ام عقّرت في أُ مليون دوالر(، ونشأ معظمها عن إيرادات المساهمات في الموارد األخرى األكبر التي  336.3: 2018) 2019

مليون دوالر  13.1، لتبلغ 2019ديسمبر  31. ارتفعت القيمة اإلجمالية للمساهمات المتأخرة المستحقة القبض، كما في 2019

ت وضَع بدالمليون دوالر(. استعرض الصندوق بحرص هذه المبالغ المستحقة القبض من حيث قابلية تحصيلها و 4.5: 2018)

 (.  مليون دوالر 0.9: 2018مليون دوالر لجميع المبالغ المستحقة التي ُعدّ تحصيلها غير مضمون ) 6.5بقيمة 

ماليين  6.3 إلى مليون دوالر، نزوالً  0.7المستحقة عند نهاية السنة بمقدار  انخفض مجموع تسليفات التمويل التشغيلي -57

مليون  0.6دره مليون دوالر(، ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض ق 7.0: 2018) 2019كانون األول/ديسمبر  31دوالر، كما في 

 وق. دوالر في التسليفات المستحقة لمؤسسات األمم المتحدة األخرى لتنفيذ أنشطة الصند

كانون  31ي فمليون دوالر،  33.7مليون دوالر، لتصل إلى  6.2ارتفعت المدفوعات المسبقة واألصول األخرى بمقدار  -58

ً إلى زيادة في حساب المقبوضات المخصص 27.5: 2018) 2019األول/ديسمبر  ة ألنشطة مليون دوالر(، ويعود ذلك أساسا

 مليون دوالر(.  1.3زيادة في الفوائد المستحقة القبض )مليون دوالر( و 3.8البرامج الُمسبقة التمويل )

 2019سمبر دي 31مليون دوالر، في  142.1مليون دوالر، لتبلغ  28.2زادت حسابات المطلوبات والمستحقات بمقدار  -59

ً إلى الزيادات في السلف المستلمة من عمالء مشتريات من  113.9: 2018) ى، رطراف أخأمليون دوالر(، ويعود ذلك أساسا

ً للبرامج المشتركة البالغ ليون دوالر، م 10.2ة وحسابات المطلوبات، واألموال التي يحتفظ بها الصندوق بصفته وكيالً إداريا

 مليون دوالر على التوالي.    4.6مليون دوالر، و 4.7و

كانون  31، في مليون دوالر 22.4مليون دوالر، لتبلغ  5.6انخفضت الخصوم األخرى واإليرادات المؤجلة بمقدار  -60

عادية ي الموارد المليون دوالر(، ويعود ذلك أساساً إلى اإلقرار في إيرادات المساهمات ف 28.0: 2018) 2019األول/ديسمبر 

 . 2018التي ُجمعت مقدماً في عام  2019لعام 

: 2018ر )دوال مليون 370.3مليون دوالر، لتبلغ  17.0انخفضت االلتزامات الخاصة باستحقاقات الموظفين بمقدار  -61

خاصة باستحقاقات ما مليون دوالر في االلتزامات ال 45.6مليون دوالر(، ويعود ذلك أساساً إلى مكاسب اكتوارية قدرها  387.3

ً بزيادة في االلتزامات مقدارها  ض جزئيا خدمة والفوائد السنوية. مليون دوالر من اإلقرار بتكاليف ال 31.6بعد الخدمة، وتُعوَّ

ي لتأمين الصحاتزامات سب االكتوارية أساساً نتيجةً لتحديث بيانات المطالبات الصحية لكل فرد المستخدمة لقياس الجاءت المكا

ً بالخسارة االكتوارية من انخفاٍض في معدل الخصم، إلى  ض جزئيا : 2018) في المائة 3.61ما بعد انتهاء الخدمة، والتي تُعوَّ

 في المائة(.  4.62

الر ليبلغ مليون دو 66.1لممّول من مجموع االلتزامات الخاصة باستحقاقات الموظفين بمقدار انخفض الجزء غير ا -62

والر في مجموع مليون د 17.0مليون دوالر(، وذلك نظراً لالنخفاض الوارد أعاله بقيمة  130.4: 2018مليون دوالر ) 64.3

كمية المخصصة لتمويل ليون دوالر. ارتفعت الموارد الترام 49.1االلتزامات والزيادة الصافية في تمويل االلتزامات ومقدارها 

كانون  31في  في المائة من مجموع التزامات استحقاقات الموظفين كما 82.6مليون دوالر، وتغطي  306.0االلتزامات إلى 

ت الموظفين افي المائة(. إّن نسبة تمويل التزامات استحقاق 66.3مليون دوالر، أو  256.9: 2018) 2019األول/ديسمبر 

، 2019دمة في عام هاء الخالمرتفعة، التي تُنسب إلى حد كبير إلى األداء القوي لمحفظة االستثمار في التأمين الصحي لما بعد انت

". ويظل 19-حة "كوفيد، نظراً لمستوى التقلبات المرتفع في األسواق المالية الناشئة عن جائ2020قد ال يُحافظ عليها في عام 

 لسابقين.   ليين وااطاً في جهوده إذ يحرص على وجود موارد كافية لديه للوفاء بالتزاماته تجاه الموظفين الحاالصندوق محت
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 ً  االستنتاجات . سادسا

ل العمليات بوضع مالي جيّد من خالل ممارسات اإلدارة المالية السليمة، وتشم 2019أغلق الصندوق حساباته لعام  -63

في حشد  2019ام عوالضوابط المصممة إلبقاء مصروفاته ضمن الموارد المالية المتاحة. وبغّض النظر عن النجاح الُمحرز في 

من حيث  لصندوق،ارد العادية، التي تظل تشّكل القاعدة األساسية لعمليات موارد أخرى، فإن مزيداً من االنخفاض في الموا

ندوق صالنسبة إلى بساسياً المبالغ الُمطلقة، والسيّما من حيث كونها حصة من إجمالي إيرادات المساهمات، ال يزال يمثّل تحدياً أ

يد مستوى مكافئ من قد ال يتمكن الصندوق من تول والسنوات الُمقبلة، 2020األمم المتحدة للسكان. عالوةً على ذلك، في عام 

يئة الشديدة التقلّب التي ". وفي الب19-المساهمات في الموارد األخرى واإليرادات األخرى نظراً لألثر الذي تخلّفه جائحة "كوفيد

همية في دية يُعدّ بالغ األ"، فإّن التدفق المتوقع والتاّم في أوانه من المساهمات في الموارد العا19-نجمت عن جائحة "كوفيد

 تمكين الصندوق من المحافظة على عملياته وتنفيذ أعماله طبقاً ألهدافه االستراتيجية.   

_______ 


