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 اإلحمرة مكتمب
ئيس مجلس مراجعي حسااااااااااابات موجهة إلى ر  2019آذار/مارس  31رسااااااااااالة م ر ة   

 م المتحدة من المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةاألم
ئفقأأم رلبنأأد ٦-2 ئارقأأمعأأدة 10٦-1 مر ارنظأأمد املأأميل ئارقواعأأد املأأمريأأة رألمم املتحأأدة، عحيأأل  

ارتقميم املميل ئحسأأأأمبمت بمنممج األمم املتحدة رلمسأأأأتوطنمت اربشأأأأمية، ئاحلسأأأأمبمت األخمى ذات ارصأأأألة، 
عر ارسأأأأأأنة املنتهية يف 31  كمنون األئل/ريسأأأأأأمرب 2018، اريت عئاف  عليهم على عسأأأأأأما شأأأأأأهمرات كبري 
موظفي ارشؤئن املمرية، ئمكتب األمم املتحدة يف نريئيب، ئمديم ش بة اإلرارة ئار مليمت يف بمنممج األمم 

 املتحدة رلمستوطنمت اربشمية 
ئ د عحيلت نسأأأأأأأخ مر     اربيمنمت ه   كل مر ارلجنة االسأأأأأأأتشأأأأأأأمرية رشأأأأأأأؤئن اإلرارة ئامليزانية  

 ئجملس مماج ي احلسمبمت 
 شريفميمونة مهد  )تو يع(

 املديمة ارتنفي ية
 بمنممج األمم املتحدة رلمستوطنمت اربشمية
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موجهة إلى رئيساااااااااااة الجمعية العامة من رئيس  2019تموز/يوليه  24رساااااااااااالة م ر ة   
 مجلس مراجعي الحسابات

يشأأأأأأأأأأأأأأأمفه عن عحيل هريكم تقميم جملس مماج ي احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت عر اربيمنمت املمرية رربنممج األمم  
 املتحدة رلمستوطنمت اربشمية رلسنة املنتهية يف 31  كمنون األئل/ريسمرب 2018 

 شيلركمي   )تو يع(
 رميس ريوان احملمسبة االحتمري األملمين

 سمبمترميس جملس مماج ي احل
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 الفصل األول
 رأي مراجعي الحسابات تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية:  

 
 الرأي  

راج نم اربيمنمت املمرية رربنممج األمم املتحدة رلمسأأأأتوطنمت اربشأأأأمية )مومل األمم املتحدة(، اريت  
تت رم مر بيمن املمكز املميل )اربيمن األئل( حىت 31  كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب 2018، ئبيمن األراء املميل 
)اربيمن ارثمين(، ئبيمن ارتغريات يف صميف األصول )اربيمن ارثمرث(، ئبيمن ارتدفقمت ارنقدية )اربيمن ارمابع(، 
ئبيمن املقمرنة بني املبمرغ املدرجة يف امليزانية ئاملبمرغ ارف لية )اربيمن اخلممس( خالل ارسأأأأأأأأنة املنتهية يف ذر  

 ارتمريخ، ئك ر  املالحظمت على اربيمنمت املمرية، مبم يف ذر  موجز رلسيمسمت احملمسبية اهلممة 
ئنمى عن اربيمنمت املمرية املمفقة ت مض بشأأأأأأأأأأأأأكل مقبول، مر مجيع اجلوانب اجلو مية، املمكز املميل  

ملومل األمم املتحدة حىت 31  كمنون األئل/ريسأأأأأمرب 2018، ئعراء  املميل ئتدفقمته ارنقدية خالل ارسأأأأأنة 
  املنتهية يف ذر  ارتمريخ، ئفقم رلم ميري احملمسبية اردئرية رلقطمع ار مد 

 
 أساس الرأي  

ئمسأأأأأأأؤئريمتنم مبوجب تل   عجمينم مماج ة احلسأأأأأأأمبمت ئفقم رلم ميري اردئرية ملماج ة احلسأأأأأأأمبمت  
امل ميري مبينة يف ارفمع اروارر عرنم  امل نون ”مسأأأأأؤئريمت مماج ي احلسأأأأأمبمت عر مماج ة اربيمنمت املمرية“  
ئحنر جهة مسأأأأأأأأأأتقلة عر مومل األمم املتحدة ئفقم رلمتطلبمت األخال ية ذات ارصأأأأأأأأأألة مبماج تنم رلبيمنمت 
املمرية، ئعئفينم مبسأأأأأأأأؤئريمتنم األخال ية األخمى ئفقم رتل  املتطلبمت  ئن تقد عن األررة اريت اسأأأأأأأأتقينم م مر 

 مماج ة احلسمبمت كمفية ئمنمسبة ألن تشكل عسمسم نبه عليه رعينم 
 

المعلوماااااااااات األ ااااااااارم عيااااااااار المعلوماااااااااات المتعلقااااااااااة بالبياناااااااااات المالياااااااااة وتقريااااااااار مراجاااااااااا    
 الحسابات بشأنها

تتو  اإلرارة املسأأأأأأأأأأأأأؤئرية عر امل لوممت األخمى، اريت تت رم مر ارتقميم املميل رلسأأأأأأأأأأأأأنة املنتهية يف  
ارفصأأأأل ارمابع عرنم ، ركنهم ال تشأأأأمل اربيمنمت املمرية ئتقميم املدرج يف  2018 كمنون األئل/ريسأأأأمرب 31

 مماجع احلسمبمت عنهم 
 ئال يغطي رعينم يف اربيمنمت املمرية امل لوممت األخمى، ئال نبدي عي ت كيد بش هنم  
ئيف سأأأأأأأأأأأأأيمق مماج تنم رلبيمنمت املمرية، تتمثل مسأأأأأأأأأأأأأؤئريتنم يف االطالع على امل لو ممت األخمى،  

ئردى ارقيمد ب ر ، ارنظم يف مم هذا  كمنت امل لوممت األخمى تت مرض مع اربيمنمت املمرية جو ميم عئ مع 
 مم حصل ردينم مر م مفة مر املماج ة عئ يف مم هذا كمنت، خال  ذر ، حتوي مم  د يبدئ خط  جو ميم 
ئهذا مم خلصأأأأأأأأأأأنم، اسأأأأأأأأأأأتنمرا ه  ار مل ار ي  منم به، ه  ئجور خط  جو مي يف     امل لوممت، فنحر 

 ئريس ردينم مم نبلغ عنه يف   ا ارصدر  مطمرَبون بمإلبالغ عر ذر  
 



 A/74/5/Add.9 

 

19-10318 8/124 

 

 مس وليات اإلدارة وأولئك المكلفين بتنظيم البيانات المالية  
تتحمل اإلرارة املسأأأؤئرية عر هعدار اربيمنمت املمرية ئعمضأأأهم ب ممنة ئف  امل ميري احملمسأأأبية اردئرية  

رلقطمع ار مد،  كمم تتحمل املسأأأأأؤئرية عر ارم مبة ارداخلية اريت تما م ضأأأأأمئرية مر عجل هعدار بيمنمت ممرية 
 خمرية مر األخطمء اجلو م ية، سواء عكمنت نمجتة عر غش عد خط  

ئردى هعدار اربيمنمت املمرية، تضطلع اإلرارة بمملسؤئرية عر تقييم  درة مومل األمم املتحدة على  
االسأأأأتممار يف ععممره، ئتفصأأأأح، حسأأأأب اال تضأأأأمء، عر املسأأأأممل املت لقة بمسأأأأتممارية األعممل ئتسأأأأتخدد 
عسأأأس احملمسأأأبة السأأأتممارية األعممل مم مل ت تزد اإلرارة همم تصأأأفية مومل األمم املتحدة عئ ئ م عمليمته، 

 عئ مم مل يوجد بديل ئا  ي عر ارقيمد ب ر  
عمم املكلفون بتنظيم اربيمنمت فيتحملون املسأأؤئرية عر اإلشأأما  على عملية اإلبالغ املميل ملومل  

 األمم املتحدة 
 

 مس وليات مراجعي الحسابات عن مراجعة البيانات المالية  
تتمثأأل ع أأدافنأأم يف ارتأأ كأأد بأأدرجأأة م قورأأة مر عن اربيأأمنأأمت املأأمريأأة ككأأل خأأمريأأة مر األخطأأمء  

اجلو مية، سأأأأأأأأواء عكمنت نتيجة غش عئ خط ، ئهصأأأأأأأأدار تقميم ملماجع احلسأأأأأأأأمبمت يشأأأأأأأأمل رعينم  ئارت كد 
بدرجة م قورة  و مسأأأأأأأأأتوى عمل مر ارت كد، ئركنه ال يكفل عن املماج ة اريت جتمى ئفقم رلم ميري اردئرية 
ملماج ة احلسمبمت ستكتشم راممم عخطمء جو مية هذا كمنت موجورة  عمم األخطمء فيمكر عن تنش  عر 
غش عئ خط  ئت ترب جو  مية هذا كمن مر املتو ع عن تؤقم على حنو م قول، منفمرة عئ جمتم ة، يف ارقمارات 

 اال تصمرية اريت يتخ  م املستخدمون على عسما     اربيمنمت املمرية 
ئيف هطمر مماج ة احلسأأأأأأأأأأأأمبمت ئف  امل ميري اردئرية ملماج ة احلسأأأأأأأأأأأأمبمت، نتحلى بمحلكمة املهنية  

 ئنتبع منهجمً يقو د على ارش  املهه طوال عملية املماج ة  ئنضطلع عيضم مبم يلي:
حتأديأد احتمأمالت احتواء اربيأمنأمت املأمريأة على عخطأمء جو ميأة ئتقييمهأم، سأأأأأأأأأأأأأأأواء عكأمنأت تل   • 

األخطمء نمجتة عر ارغش عد اخلط ، ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتحداة هجماءات ملماج ة احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت ئتطبيقهم بغية 
االحتممالت، ئاسأأتقمء عررة مر مماج ة احلسأأمبمت تشأأكل عسأأمسأأم كمفيم ئمنمسأأبم  ارتصأأدي رتل 

مث هن احتممل عدد اركشأأأأأأأأأأم عر عخطمء جو مية نممجة عر ارغش يفوق  إلبداء رعينم بشأأأأأأأأأأ هنم 
احتممل عدد اركشأأم عر تل  ارنممجة عر خط ، مبم عن ارغش  د ينطوي على تواطؤ عئ تزئيم 

 عئ حمالت هغفمل مت مد عئ حتميم عئ جتمئث رلضوابط ارداخلية ؛
ارتوصأأأأأأأأأأأأأل ه  فهم ارم مبة ارداخلية املتصأأأأأأأأأأأأألة مبماج ة احلسأأأأأأأأأأأأأمبمت هبد  بلورة هجماءات مماج ة  • 

حسأأأأأأأأأأمبمت مالممة رلظمئ  ارسأأأأأأأأأأممدة، ئركر ريس رغمض هبداء رعي بشأأأأأأأأأأ ن ف مرية ارضأأأأأأأأأأوابط 
 ؛ارداخلية ملومل األمم املتحدة

احملمسأأبية املتب ة ئم قورية ارتقديمات احملمسأأبية ئعمليمت اإلفصأأم  تقييم مدى مالءمة ارسأأيمسأأمت  • 
 ؛ذات ارصلة اريت تقود هبم اإلرارة

اسأأأأأأتخالت اسأأأأأأتنتمجمت تت ل  مبدى مالءمة اسأأأأأأتخداد اإلرارة رألسأأأأأأس احملمسأأأأأأبية السأأأأأأتممارية  • 
موض جو مي األعممل، ئاسأأأتنمرا ه  األررة اريت اسأأأتنقيت مر مماج ة احلسأأأمبمت، مم هذا كمن غ
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متصأأل ب حداة عئ ظمئ   د تثري شأأكوكم كبرية بشأأ ن  درة مومل األمم املتحدة على اسأأتممارية 
فإذا خلصنم ه  عن غموضم جو ميم موجور، ت ني علينم اسرتعمء اال تممد  ععممره موجورا عد ال 

يف تقميمنم عر مماج ة احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت ه  عمليمت اإلفصأأأأأأأأأأأأأأأم  ذات ارصأأأأأأأأأأأأأأألة يف اربيمنمت املمرية، 
عئ هذا كأمنأت عمليأمت اإلفصأأأأأأأأأأأأأأأأم  غري كأمفيأة، ت أديأل رعينأم  ئتقود اسأأأأأأأأأأأأأأأتنتأمجأمتنأم على األررأة 
املسأأأأتمدة مر املماج ة اريت ص احلصأأأأول عليهم حىت تمريخ تقميمنم عر مماج ة احلسأأأأمبمت  بيد عن 
األحأأأداة عئ ارظمئ  يف املسأأأأأأأأأأأأأأأتقبأأأل  أأأد تؤري ه  تو م مومأأأل األمم املتحأأأدة عر ار مأأأل 

 كمؤسسة  مممة؛
تقييم عمض اربيأأمنأأمت املأأمريأأة ار أأمد ئ يكلهأأم ئمضأأأأأأأأأأأأأأأموهنأأم، مبأأم يف ذرأأ  عمليأأمت اإلفصأأأأأأأأأأأأأأأأم ،  • 

 كمنت اربيمنمت املمرية متثل امل ممالت ئاألحداة اركممنة بطميقة حتق  تقدمي عمض نزيه  هذا ئمم
ئنتواصأأأأأأأأأأأأأأأل مع املكلفني بتنظيم اربيمنمت املمرية فيمم يت ل  جملة عمور مر بينهم نطمق مماج ة  

احلسأأأأأأمبمت ئتو يتهم املقمران ئارنتممج اهلممة اريت توصأأأأأألت هريهم مماج ة احلسأأأأأأمبمت، مبم يف ذر  عي عئجه 
  صور  ممة يف ارم مبة ارداخلية تتبني رنم عقنمء مماج تنم رلحسمبمت 

 
 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األ رم  

نمى عن امل أممالت اريت عجما أم مومأل األمم املتحأدة ئاريت اطل نأم عليهأم عئ  مأم تقأدد، عالئة على 
 منأأم بتأأد يقهأأم يف هطأمر مماج تنأأم رلحسأأأأأأأأأأأأأأأأمبأمت، كأمنأت مطأأمبقأأة، مر مجيع اجلوانأب اهلأممأة، رلنظأأمد املأميل 

 ئارقواعد املمرية ملومل األمم املتحدة ئرلسند ارتشمي ي 
ئ د  منم عيضأأأأأأم، ئفقم رلممرة ارسأأأأأأمب ة مر ارنظمد املميل ئارقواعد املمرية رألمم املتحدة، بإصأأأأأأدار  

 تقميم مطول عر مماج تنم رلبيمنمت املمرية ملومل األمم املتحدة 
 

 شيلركمي   )تو يع(
 رميس ريوان احملمسبة االحتمري األملمين
   رميس جملس مماج ي احلسمبمت

 برموديسخورخي  )تو يع(
  مجهورية شيلياملما ب املميل ار مد يف

   )كبري مماج ي احلسمبمت(
 ميهريشي راجيم (تو يع)

 املما ب املميل ئاملماجع ار مد رلحسمبمت يف اهلند
   2019متوث/يوريه  24
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 الفصل الثاني
 التقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات  

 موجز 
نأأمت اربشأأأأأأأأأأأأأأأميأأة )مومأأل األمم املتحأأدة( كلفأأت اجلم يأأة ار أأممأأة بمنأأممج األمم املتحأأدة رلمسأأأأأأأأأأأأأأأتوط 

ئمومل األمم املتحدة  و جهة ارتنسي  امل نية مء بلدات ئمدن مستدامة اجتممعيم ئبيئيم  بمرتشجيع على بن
 جميع مسممل ارتحضم ئاملستوطنمت اربشمية يف منظومة األمم املتحدة 

ئيقع مقم مومل األمم املتحدة يف نريئيب، ئره عرب ة مكمتب ه ليمية رميسأأأأأأأية تغطي عفميقيم ئاردئل  
ار مبية ئآسأأأأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ ئعمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب  ئاملكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية 
ئمنطقة اربحم اركمرييب منظم يف شأأأأأأأأكل مكمتب مت درة األ طمر تسأأأأأأأأمى ”مماكز“ ئريس مكمتب  طمية 
مثل املكمتب اإل ليمية األخمى ارتمب ة رلوكمرة  ئملومل األمم املتحدة عيضأأأأأأأأأأأأأأأم مكمتب اتصأأأأأأأأأأأأأأأمل ئهعالد يف 
نيويورك، ئبمئكسأأأأأأل، ئبيجني، ئموسأأأأأأكو، ئجنيم ئمكمتب رلمشأأأأأأمريع يف 7٦ بلدا يف مجيع عحنمء ار ممل  
ئي مل يف مومل األمم املتحدة 293 موظفم عسمسيم، ه  جمنب عدر متغري مر املوظفني ار مملني يف هطمر 

 عقور حمدرة، ئال سيمم يف املكمتب امليدانية 
ئبلغ جمموع هيمارات مومأل األمم املتحأدة يف عأمد 2018 مأم  أدر  178.7 مليون رئالر، بينمأم  

 بلغ جمموع مصمئفمته 1185.7 مليون رئالر، ممم عسفم عر عجز مقدار  7.0 ماليني رئالر 
ئ د راجع جملس مماج ي احلسأأأأأأأأأأأأأمبمت اربيمنمت املمرية ئاسأأأأأأأأأأأأأت مض عمليمت مومل األمم املتحدة  

رلسأأأأأأأأأأأأأأأنة املنتهية يف 31  كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب 2018  ئعجميت املماج ة مر خالل فحص امل ممالت 
ئار مليمت املمرية يف مقم مومل األمم املتحدة يف نريئيب، ئاملكتب اإل ليمي ألمم يكم ارالتينية ئمنطقة اربحم 

 اركمرييب، يف اررباثيل، ئممكزي مومل األمم املتحدة يف ريو ري جمنريئ ئمكسيكو 
 نطاق التقرير  

يتنمئل   ا ارتقميم مسممل يمى اجمللس ضمئرة توجيه انتبم  اجلم ية ار ممة هريهم ئ د نو شت تل   
 املسممل مع هرارة مومل األمم املتحدة، اريت يورر ارتقميم آراء م بشكل منمسب 

ئعجميت مماج ة احلسأأأأأأمبمت يف املقمد األئل رتمكني اجمللس مر تكوير رعي بشأأأأأأ ن مم هذا  كمنت  
اربيمنمت املمرية َت مض بصورة نزيهة املمكز املميل ملومل األمم املتحدة حىت 31  كمنون األئل/ريسمرب 2018 
ئعراء  املميل ئتدفقمته ارنقدية رلسأأأأنة املنتهية يف ذر  ارتمريخ، ئفقم رلم ميري احملمسأأأأبية اردئرية رلقطمع ار مد  
ئتضأأمنت مماج ة احلسأأمبمت اسأأت ماضأأم عممم رلنن ظم املمرية ئارضأأوابط ارداخلية ئفحصأأم اختبمريم رلسأأجالت 
احملمسأأأأأأأأأأأأأأبية ئغري م مر املسأأأأأأأأأأأأأأتندات ارداعمة، بمرقدر ار ي اعترب  اجمللس ضأأأأأأأأأأأأأأمئريم رتكوير رعي بشأأأأأأأأأأأأأأ ن 

 اربيمنمت املمرية 



A/74/5/Add.9 
 

 

11/124 19-10318 

 

ئاست مض اجمللس عيضم عمليمت مومل األمم املتحدة يف هطمر اربند 7-5 مر ارنظمد املميل رألمم  
املتحدة ار ي جييز رلمجلس عن يبدي مالحظمته على كفمءة اإلجماءات املمرية ئارنظمد احملمسأأأيب ئارضأأأوابط 
املمرية ارداخلية ئاإلرارة ئتنظيم ار مليمت بصأأأأفة عممة  ئنظم اجمللس يف سأأأأب ة جممالت رميسأأأأية مر عنشأأأأطة 
مومل األمم املتحدة )هرارة املنح، ئهرارة املشأأأأأأأأأأأمريع، ئهرارة ارسأأأأأأأأأأأفم، ئاملشأأأأأأأأأأأرتيمت، ئهرارة املخمطم، ئهرارة 
املكمتب، ئاملوارر اربشأأأأأأأأأأأأمية(، ئعجمى متمب ة ر يقة رذجماءات املتخ ة اسأأأأأأأأأأأأتجمبة رلتوصأأأأأأأأأأأأيمت املقدمة يف 

 األعواد ارسمبقة 

 رأي مراجعي الحسابات  
مية، املمكز املميل ملومل ن اربيمنمت املمرية ت مض على حنو نزيه، مر مجيع اجلوانب اجلو ع لسيمى اجمل 

ئعراء اهليئة املميل ئتدفقمته ارنقدية يف ارسأأأأأأنة املنتهية  2018 كمنون األئل/ريسأأأأأأمرب  31املتحدة حىت  األمم
 يف ذر  ارتمريخ، ئفقم رلم ميري احملمسبية اردئرية رلقطمع ار مد 

 استنتاج عام  
مل يكتشأأم اجمللس عئجه  صأأور جو مية يف احلسأأمبمت ئارسأأجالت مر شأأ هنم عن تؤقم يف عمض  

اربيمنمت املمرية رلمومل بصأأأأأأأورة نزيهة  غري عن اجمللس الحظ ئجور جممل إلرخمل حتسأأأأأأأينمت على عدر مر 
اجلوانب، ئال سأأيمم يف مم يت ل  بمملنح، ئاإلرارة املمرية، ئهرارة املشأأمريع، ئهرارة ارسأأفم، ئاملشأأرتيمت، ئهرارة 
املخمطم، ئهرارة املكمتب، ئاملوارر اربشمية  ئحتتمج     اجملمالت ه  ر مبة راخلية  وية ئرصد رألنشطة اريت 
جتمي يف كل مر املكمتب ارقطمية ئاملماكز ئيف املقم رضأأأأأأأأأأأأأأممن اركفمءة ئارف مرية يف تنفي  ئالية مومل األمم 
املتحدة  ئسأأأأيواصأأأل اجمللس رصأأأأد نتممج مبمررة اإلرارة مل مجلة عئجه ارقصأأأأور امللحوظة يف عمليمت مماج ة 

 احلسمبمت ارالحقة 
 االستنتاجات الرئيسية  

حدر اجمللس عدرا مر املسأأأأأأأأأأأأأأأممل اريت يت ني على اإلرارة عن تنظم فيهم هبد  حتسأأأأأأأأأأأأأأأني ف مرية  
ار مليمت اريت يقود هبم مومل األمم املتحدة  ئعلى ئجه اخلصأأأأأأأأأوت، يسأأأأأأأأألط اجمللس ارضأأأأأأأأأوء على ارنتممج 

 ارمميسية ارتمرية 
 201٦عئ  2015املنح ارسمرية رئن م ممالت من    

، الحظ 201٦عئ  2015جتم يف هطمر م م ممالت من  مل اسأأأأأأأأأأأتنمرا ه  اسأأأأأأأأأأأت ماض رلمنح اريت  
ملنف ير ار ير ينف ئن ععممال متصأألة مبشأأمريع رلشأأمكمء ااجمللس ئجور منح انتقمرية، تسأأتخدد رتوفري ارتمويل 

 متوهلم منحة حمدرة، ئحتتفظ تل  املنح مببمرغ كسلم ئكمن ينبغي هغال هم ئ ت هجماء االست ماض 

 هطمر اسرترار ارتكمريم يف املكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب ئمماكز 

ه  اجملمرس ارتنفي ية رصأأأأأأأأأأأأأنمري  األمم املتحدة ئبماجمهم  ٦7/22٦ر م طلب اجلم ية ار ممة يف  ما 
اعتممر عطم السأأأأأرترار ارتكمريم، اسأأأأأتنمرا ه  املبدع ارتوجيهي ار ي ينص على اسأأأأأرترار ارتكمريم بمركممل 

 ت جممرس هرارة اروكمالت ارتمويل غري األسمسية، ئشجارتمويل األسمسية ئموارر  بشكل تنمسيب مر موارر
رلمكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم  مصأأأأأأمئفمتاملتخصأأأأأأصأأأأأأة على ذر   ئالحظ اجمللس عن 

مفت ب هنم تكمريم ممرئرة  د مجلت على مشأأأأأأأأأأأأأأأمريع يقور م ممكز مكسأأأأأأأأأأأأأأأيكو؛ غري عن اإلرارة اركمرييب عن 
ة يف املممرسأأأأأة ار ملية  ئيمى اجمللس عن مممرسأأأأأة ة م مجلة ارتكمريم املمرئرضأأأأأع هطمرًا يبني بوضأأأأأو  كيفيت مل

  ٦7/22٦اسرترار ارتكمريم     غري منسجمة مع  مار اجلم ية ار ممة 
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 امل لوممت املت لقة بنواتج املشمريع

لة مشأأأمئع مر املشأأأمريع رارة ارقمممة على املشأأأمريع حصأأأيسأأأيمسأأأمت مومل األمم املتحدة رذت م   
، اريت اسأأأأأأت مضأأأأأأهم اجمللسئ  ب هنم نواتج ئنتممج ئآقمر  ئفيمم يت ل  بمملشأأأأأأمريع اريت يديم م مومل األمم املتحدة

بشأأأكل ر ي  مر حتقي   ارتحق إلتمحة م لوممت ئاملسأأأمءرة عنهم ملشأأأمريع تدرج يف نظمد عراء اروحظ عنه مل 
لس عن مر املهم ئجور م لوممت ر يقة ألهنم تتيح تقييم ارتقدد احملمث ملقمرة ركل مشأأمئع  ئي ترب اجملارنواتج ا

 ئمم حققته املشمريع مر نتممج 
 التوصيات  

 بمرنظم ه  االستنتمجمت امل كورة ععال ، يوصي اجمللس مومل األمم املتحدة مبم يلي: 

 201٦عئ  2015املنح ارسمرية رئن م ممالت من  
 التي للحاالت وتحديدا بالمنح، المتصااااااااااالة للساااااااااااج ت كامل  تحليل إجراء‘ 1’ )ع( 

وفي إطار هذا التحليل، ينبغي لموئل األمم المتحدة أن يحدد  .المجلس الحظها
الوضااااااااااا  الحالي للمبالل المسااااااااااالمة إلى الشاااااااااااركاء المنفذين والواردة عن طريق 

مساااااألة امتثال االتفاقات الموقعة، االتفاقات المشاااااروطة، وأن يجري اساااااتعراضاااااا ل
فاقات، وحسااااااااا، االقتطااااااااااء، أن يطل، رد الموارد التي والفرت في إطار تلك االت

تقييم انطباق أحكام اضمح ل ‘ 2’وتصحيح سج ت المعام ت المحاسبية؛ و 
تحساااين اإلشاااراا على المشااااري  والرقابة ‘ 3’القيمة على حساااابات السااالف؛ و 

عامة لموئل األمم المتحدة الخاصاة بالشاركاء المنفذين من الدا لية في الساياساة ال
 ها معام ت محاسبية لفترة طويلة؛أجل من  استمرار سريان منح لم تجر في إطار 

 هطمر اسرترار ارتكمريم يف املكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب ئمماكز 

الكامل وفقا لقرار الجمعية العامة إطار ومنهجية الساااااااااااترداد التكاليف ب وضااااااااااا  )ب( 
جبا التطبيق في جمي  وحدات الكيان وإب غ مراكزه ومكاتبه بشااااأن وا 67/226

 تطبيقهما؛

 امل لوممت املت لقة بنواتج املشمريع
ري  والمساااااءلة عنها إدراج وثائق تفصاااايلية لكل مشااااروم في نظام أداء المشااااا‘ 1’ )ج( 

تحسين الطوابط ‘ 2’المحرز في كل مها؛ و بهدا دعم تنفيذ المشاري  والتقدم 
ثة المحددة في الفقرة  من الساااااااااااياساااااااااااة المتعلقة  36المتعلقة بالمعلومات المحدَّ
إدارة موئل األمم المتحدة تدير باإلدارة القائمة على المشاااااااااااااري ، بالنظر إلى أن 

 العالم.مشاري  في جمي  أنحاء 
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  حقائق رئيسية  

 ارسنوية األصلية )امليزانية ار مرية ئعموال املؤسسة غري املخصصة( املوارر مليون دوالر 25.1
 احملدرة ارغمض(ارسنوية األصلية )ارت مئن ارتقه ئعموال املؤسسة املوارر  مليون دوالر 227.15
 جمموع اإليمارات مليون دوالر 178.7
 جمموع املصمئفمت مليون دوالر 185.7
 موظفو مومل األمم املتحدة 293

     

 الوالية والنطاق والمنهجية - ألف 
كلفأت اجلم يأة ار أممة بمنممج األمم املتحأدة رلمسأأأأأأأأأأأأأأأتوطنأمت اربشأأأأأأأأأأأأأأأمية )مومل األمم املتحأدة(  - 1

ئمومل األمم املتحدة  و جهة ارتنسأأأأأأأأأي  بمرتشأأأأأأأأأجيع على بنمء بلدات ئمدن مسأأأأأأأأأتدامة اجتممعيم ئبيئيم  
 امل نية جميع مسممل ارتحضم ئاملستوطنمت اربشمية يف منظومة األمم املتحدة 

جملس مماج ي احلسأأأأأأمبمت اربيمنمت املمرية رربنممج األمم املتحدة رلمسأأأأأأتوطنمت اربشأأأأأأمية  ئراجع - 2
)مومل األمم املتحدة(، ئاست مض عمليمته رلسنة املمرية املنتهية يف 31  كمنون األئل/ريسمرب 2018 ئفقم 
رقمار اجلم ية ار ممة 74 )ر-1( ارصأأمرر عمد 194٦  ئ د عجميت مماج ة احلسأأمبمت ئفقمً  رلنظمد املميل 
ئارقواعد املمرية رألمم املتحدة، فضأأأأأأأالً عر امل ميري اردئرية ملماج ة احلسأأأأأأأمبمت  ئتقتضأأأأأأأي تل  امل ميري عن 
يتقيأد اجمللس بمملتطلبأمت األخال يأة ئعن ططط ر مليأة املماج أة ئينفأ  م مر عجل ارتأ كد بدرجة م قورة 

 مر خلو اربيمنمت املمرية مر األخطمء اجلو مية 
ئعجميت مماج ة احلسأأأأمبمت يف املقمد األئل رتمكني اجمللس مر تكوير رعي بشأأأأ ن مم هذا  كمنت  - 3

اربيمنمت املمرية َت مض بصأأأأأأأأأأأأأأأورة نزيهة املمكز املميل ملومل األمم املتحدة حىت 31  كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب 
2018 ئعراء  املميل ئتدفقمته ارنقدية رلسأأأأأأأأأأأأأأأنة املنتهية يف ذر  ارتمريخ، ئفقم رلم ميري احملمسأأأأأأأأأأأأأأأبية اردئرية 
رلقطمع ار مد  ئتضأأأأأأأأأأمر   ا اجملهور تقييمم ملم هذا كمنت املصأأأأأأأأأأمئفمت املسأأأأأأأأأأجلة يف اربيمنمت املمرية  د ص 
تكبد م رألغماض اريت اعتمدهتم اهليئمت اإلرارية ئمم هذا كمنت اإليمارات ئاملصأأأأأأأأأأأأأأأمئفمت  د صأأأأأأأأأأأأأأأنفت 
ئسأأأجلت على حنو سأأأليم ئفقم رلنظمد املميل ئارقواعد املمرية رألمم املتحدة  ئتضأأأمنت مماج ة احلسأأأمبمت 
اسأأأأأأأأت ماضأأأأأأأأم عممم رلننظم املمرية ئارضأأأأأأأأوابط ارداخلية ئفحصأأأأأأأأم اختبمريم رلسأأأأأأأأجالت احملمسأأأأأأأأبية ئغري م مر 

 املستندات ارداعمة، بمرقدر ار ي اعترب  اجمللس ضمئريم رتكوير رعي بش ن اربيمنمت املمرية 
ئاست مض اجمللس عيضم عمليمت مومل األمم املتحدة مبوجب اربند 7-5 مر ارنظمد املميل رألمم  - 4

املتحدة، ار ي يتطلب مر اجمللس عن يديل مبالحظمته بشأأأأأأأأأأأ ن كفمءة اإلجماءات املمرية ئارنظمد احملمسأأأأأأأأأأأيب 
 ئارضوابط املمرية ارداخلية، ئبصفة عممة، هرارة ار مليمت ئتنظيمهم 

ل علميأأأأة املماج أأأأة، ثار اجمللس مقم مومأأأأل األمم املتحأأأأدة يف نريئيب، ئاملكتأأأأب اإل ليمي ئخال - 5
مومأأل األمم املتحأأدة يف ريو ري جأأمنريئ  ألمميكأأم ارالتينيأأة ئمنطقأأة اربحم اركأأمرييب، يف اررباثيأأل، ئممكزي

 ئمكسيكو 
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 االستنتاجات والتوصيات -باء  
 متابعة توصيات السنوات السابقة - 1 

، الحظ اجمللس عن 2017كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأمرب   31توصأأأأأأأأأية غري منف ة حىت  20مر عصأأأأأأأأأل  - ٦
ممة( كمنت  يد ارتنفي ، ئعن يف امل 70توصأأأأأأأأأية ) 14يف املممة(  د ننف ت بمركممل ئعن  20توصأأأأأأأأأيمت ) 4

 ئتمر يف املمف  تفمصيل حمرة تنفي  ارتوصيمت يف املممة( مل تنف ا   10توصيتني )
 

 استعراض مالي عام - 2 
 اإليمارات ئاملصمئفمت  

تشأأأأأأأمل هيمارات مومل األمم املتحدة االشأأأأأأأرتاكمت املقمرة )امليزانية ار مرية(، ئارتربعمت ئهيمارات  - 7
االستثممر ئهيمارات عخمى  ئخالل ارفرتة  يد االست ماض، ثار جمموع اإليمارات مببلغ 9.9 ماليني رئالر 
)5.9 يف املأأأأممأأأأة( مر مبلغ 1٦8.8 مليون رئالر يف عأأأأمد 2017 ه  مبلغ 178.7 مليون رئالر يف 

 عمد 2018  ئت زى تل  ارزيمرة عسمسم ه  ثيمرة يف ارتربعمت بلغت 19.7 مليون رئالر 
ئفيمم يت ل  بمملصمئفمت، اخنفض جمموع املصمئفمت مببلغ 11.8 مليون رئالر )٦.0 يف املممة(،  - 8

مر مبلغ 197.5 مليون رئالر يف عأمد 2017 ه  مبلغ 185.7 مليون رئالر يف عأمد 2018  ئي زى 
اخنفمض املصأأأأأأأأأأأأأمئفمت عسأأأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأم ه  اخنفمض يف املنح ئارتحويالت األخمى مبقدار 25.8 مليون رئالر 
)17.9 مليون رئالر يف املنح املقدمة ه  املسأأأأأأأأأأأأأتفيدير ارنهمميني ئ 7.9 مليون رئالر يف ارتحويالت ه  
ارشمكمء املنف ير(  ئعلى ارمغم مر ارزيمرة يف اإليمارات ئاخنفمض املصمئفمت، سجل مومل األمم املتحدة 
عجزا بلغ جمموعأأأه 7.0 ماليني رئالر يف عأأأمد 2018  ئاخنفض ار جز مبقأأأدار 21.٦7 مليون رئالر 
)75.٦ يف املممة( مقمرنة بمر جز املسأأأأأأأأأأجل يف عمد 2017  ئتمر يف ارشأأأأأأأأأأكل األئل مر ارفصأأأأأأأأأأل ارثمين 

 مقمرنة بني اإليمارات ئاملصمئفمت ر ممي 2017 ئ 2018 
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 األئل مر ارفصل ارثمين ارشكل  
 اإليرادات والمصروفات  

 )مباليني رئالرات ارواليمت املتحدة(
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 2018ئ  2017اربيمنمت املمرية ملومل األمم املتحدة ر ممي   املصدر: 
  

 حتليل ارنسب  
يتضأأأأأأأأمر اجلدئل 1 مر ارفصأأأأأأأأل ارثمين ارنسأأأأأأأأب املمرية ارمميسأأأأأأأأية املسأأأأأأأأتقمة مر اربيمنمت املمرية،  - 9

 ئال سيمم مر بيمين املمكز املميل ئاألراء املميل 
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 مر ارفصل ارثمين 1اجلدئل   
 تحليل النس،  

 ارنسبة
 كمنون األئل/  31

 2018ريسمرب 
 كمنون األئل/  31

 2017ريسمرب 
 كأأمنون األئل/  31

 201٦ريسمرب 
    )ع(نسبة التداول    

 ٦.49 3.٦0 3.88 األصول املتدائرة: اخلصود املتدائرة
 4.71 3.20 3.17 )ب(وم األصول إلى مجموم الخصوممجم نسبة
    )ج(النقديةنسبة 

 2.7٦ 1.71 2.01 ارنقدية + االستثممرات ارقصرية األجل: اخلصود املتدائرة
    )ر(نسبة السيولة السريعة

ارنقدية + االسأأأأأأأأأأأأأتثممرات ارقصأأأأأأأأأأأأأرية األجل + احلسأأأأأأأأأأأأأمبمت 
 5.7٦ 3.28 3.52 املستحقة ارقبض: اخلصود املتدائرة

 
  2018األمم املتحدة ر مد اربيمنمت املمرية ملومل  املصدر: 

 يدل ارتفمع ارنسبة على  درة اركيمن على رفع ارتزاممته ارقصرية األجل  )ع( 
 ارتفمع ارنسبة مؤشم جيد على املالءة املمرية  )ب( 
 يما املبمرغ ارنقدية عئ مكمفئمت ارنقدية نسأأأأأأأأأأأأبة ارنقدية مؤشأأأأأأأأأأأأم على مم خلكه اركيمن مر سأأأأأأأأأأأأيورة مر خالل  )ج( 

 وال املستثممة املتوافمة يف األصول املتدائرة رتغطية اخلصود املتدائرة األم عئ
نسأأبة ارسأأيورة ارسأأمي ة نسأأبة عكثم حتفظم مر ارنسأأبة املتدائرة ألهنم ال تشأأمل املخزئن ئاألصأأول املتدائرة األخمى  )ر( 

 ى ععلى مر ارسيورة دل ارتفمع ارنسبة على عن اروضع احلميل يتسم مبستو اريت يص ب حتويلهم ه  نقدية  ئي
  

ئتظل املؤشأأأمات املمرية ارمميسأأأية ملومل األمم املتحدة سأأأليمة كمم يتبني مر ارتفمع نسأأأبة األصأأأول  - 10
املتدائرة ه  اخلصأأأود املتدائرة، ئنسأأأبة جمموع األصأأأول ه  جمموع اخلصأأأود  ئتبني ارنسأأأب حدئة حتسأأأر 
طفيم مقمرنة ب مد 2017، بمسأتثنمء نسأبة ئاحدة  ي ”نسأبة جمموع األصأول ه  جمموع اخلصأود“ اريت 
ال تزال رئن تغيري تقميبم  ئي زى ارتحسأأأأأأأأر ه  ثيمرة يف األصأأأأأأأأول املتدائرة مثل االسأأأأأأأأتثممرات ئحتويالت 

 ارسلم 
 

 إدارة المنح - 3 
 201٦عئ  2015املنح ارسمرية رئن م ممالت من    

، املوافقة على املنح، ار ي ت تمد  راممة امليزانية ئاإلرارة املمرية 113هن اإلجماء ارتشأأأأغيلي املوحد  - 11
ئاملنطب  على مومل  201٦ارتأمب أة ملكتأب األمم املتحأدة يف نريئيب، ئار ي اسأأأأأأأأأأأأأأأتن مض يف حزيمان/يونيأه 

ح: املنحة اربسأأأأأأأيطة، ئمنحة ت بئة ملناألمم املتحدة، ينص يف اجلزء عرم منه على عن  نمك عرب ة عنواع مر ا
 املوارر، ئمنحة ارتنفي  ارمميسي، ئاملنحة االنتقمرية 

 م  اإلجماء كل منحة، فيشأأأأأأأأأأأأري ه  عن املنحة االنتقمرية تسأأأأأأأأأأأأتخدد رتوفري ارتمويل رلشأأأأأأأأأأأأمكمء يئ  - 12
 املنف ير ار ي ينف ئن ععممل مشمئع ممول عر طمي  منحة خمصة 
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مم يد ع ”، على عن 2٦املتحدة املت لقة بمرشمكمء املنف ير، يف ارفقمة  ممئتنص سيمسية مومل األ - 13
رلشأأأمكمء املنف ير ينبغي عن ينصأأأم  على عدة رف مت رلتخفيم مر عي تمطم حمتملة متصأأألة ب دد األراء 

  “ئضممن حتقي  ارنواتج على ارنحو املتف  عليه
 ، تشري     ارسيمسة ه  مم يلي:32ئيف ارفقمة  - 14

ت كس املدفوعمت املقمرة بد ة مم عحمث مر تقدد يف تنفي  املشأأأأأأأأأمئع ئتكون مشأأأأأأأأأمئطة   
بتقدمي ارتقمريم ارفنية ئاملمرية  ئتمبط مجيع اردف مت بنواتج ئ/عئ مماحل هجنمث حمدرة ئئاضأأأأأأأأأأأأأأحة 
يت ني على ارشأأمي  املنف  حتقيقهم ئ/عئ بلوغهم  ئيضأأمر ذر  ف مرية متمب ة عراء ارشأأمي  املنف  

 مة مقمبل اململ رلمنظمة ئارقي
املشأأأأمئع ي ترب مغلفم مر ارنمحية ارتشأأأأغيلية مبجمر حتقي  مجيع ارنواتج ”ئتنص ارسأأأأيمسأأأأة على عن  - 15

ئجيب حتقي  ذر  ضأأأأأأأأأأمر اإلطمر ارزمه احملدر رذجنمث يف اتفمق   “ئمتطلبمت اإلبالغ املت لقة بمملشأأأأأأأأأأمئع
يومم مر تمريخ اإلغالق ارتشأأأأأأغيلي،  90 غضأأأأأأون يف”، تنص ارسأأأأأأيمسأأأأأأة على عنه ٦8ارت مئن  ئيف ارفقمة 

  “جيب هغالق املشمئع ممريمً ئتمر ه  مومل األمم املتحدة عي عموال مل تستخدد
منحة مل جتم  39ئخالل املماج ة، جمى اسأأت ماض مجيع املنح االنتقمرية ارسأأمرية  ئالحظ اجمللس  - 1٦

  201٦م يف هطمر م عي م ممالت من  عمد منحة مل جت 31ئ  2015يف هطمر م عي م ممالت من  عمد 
ه   201٦يف عمد  رئالرا ٦89 070ئ  2015رئالرا يف عمد  1 83٦ 470هم جمموعت سأأأأأألم ئ ندم

 م م ممالت حممسبية عخمى من  ذر  احلني جتن مل ئ ؛ يف هطمر املنح رشمكمء املنف يرا
، 201٦ئ عأأأمد ع 2015ئيمى اجمللس عن ئجور منح بأأأدئن م أأأممالت حمأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأبيأأأة منأأأ  عأأأمد  - 17
ومل األمم املتحدة اخلمصأأأأأأة بمرشأأأأأأمكمء املنف ير  ئيمى ار ممة مل ةرسأأأأأأيمسأأأأأأاينسأأأأأأجم مع املبمرئ ارتوجيهية  ال

اجمللس عن مومل األمم املتحدة ينبغي عن جيمي اسأأأأأأأأأأت ماضأأأأأأأأأأم رالتفم مت مع ارشأأأأأأأأأأمكمء املنف ير، ئحسأأأأأأأأأأب 
 حح سجالت امل ممالت احملمسبية اال تضمء، عن يطلب رر املوارر اريت ئنفمت يف هطمر م ئعن يص

ئفيمم يت ل  بمإليمارات املمتبطة بمملنح اريت اسأأأأت مضأأأأهم اجمللس، يمر بيمن اإلطمر املمج ي رلم مجلة  - 18
اإليمارات مر امل ميري احملمسبية اردئرية رلقطمع ار مد:  23احملمسبية رالتفم مت مع اجلهمت املمحنة يف امل يمر 

املت تية مر امل ممالت غري ارتبمررية  فوفقم رلفقمة 17 مر امل يمر 23 مر امل ميري احملمسأأأأأأأأأأبية اردئرية رلقطمع 
ار مد، ”تقتضأأي ارشأأمئف املفمئضأأة على األصأأول املنقورة     عن اركيمن همم يسأأتهل  ارفوامد اال تصأأمرية 
عئ همكأمنأمت اخلأدمأة املقبلأة املتحققأة مر األصأأأأأأأأأأأأأأأأل كمأم  و حمأدر ئهمأم ي يأد تلأ  املنأمفع اال تصأأأأأأأأأأأأأأأأمريأة 

 عئ همكمنمت اخلدمة املقبلة ه  ارنم ل يف حمل اإلخالل بمرشمئف“ 
ربت اتفم مت مشأأأمئطة مل جيم يف هطمر م اريت اعتن  2018ئاسأأأت مض اجمللس املنح ارسأأأمرية يف عمد  - 19

بلغهم   ئالحظ اجمللس منحة ئاحدة مشأأأأفوعة بمرتزاد مشأأأأمئف م201٦عئ عمد  2015م ممالت من  عمد 
الرا  ئيمى اجمللس عنه مبم عن   ا االتفمق مصأأأأأأأأأنم ضأأأأأأأأأمر االتفم مت املشأأأأأأأأأمئطة، فإنه  د رئ  127 718

 ينطوي على خطم مطمربة اجلهمت املمحنة بمر عمواهلم يف حمل اإلخالل بشمئف االتفمق 
ر يفرتض اجمللس عن     املسأأممل رمبم نشأأ ت بسأأبب عدد هخضأأمع هغالق املشأأمريع ملم يكفي مئ  - 20

 ارشمكمء املنف ير ه  رر ارتكمريم  متطلبتقدمي ارت خم يف عئ بسبب ارمصد 
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ويوصي المجلس بإجراء تحليل كامل للسج ت المتصلة بالمنح، وتحديدا للحاالت التي  - 21
الحظها المجلس. وفي إطار هذا التحليل، ينبغي لموئل األمم المتحدة أن يحدد الوضااااااااااا  الحالي 

عن طريق االتفاقات المشااااااااااروطة، وأن يجري المنفذين والواردة  المساااااااااالمة إلى الشااااااااااركاءللمبالل 
اساااتعراضاااا لمساااألة امتثال االتفاقات الموقعة، وحسااا، االقتطااااء، أن يطل، رد الموارد التي والفرت 

 في إطار تلك االتفاقات، وأن يصحح سج ت المعام ت المحاسبية.
م بتقييم انطباااق أحكااا موئاال األمم المتحاادة وباااإلضاااااااااااااافااة إلى ذلااك، يوصاااااااااااي المجلس - 22

 اضمح ل القيمة على حسابات السلف.
وع وة على ذلك، يوصي المجلس موئل األمم المتحدة بتحسين اإلشراا على المشاري   - 23

والرقابة الدا لية عليها في السااااياسااااة العامة لموئل األمم المتحدة الخاصااااة بالشااااركاء المنفذين من 
 لفترة طويلة.ها معام ت محاسبية منح لم تجر في إطار  أجل من  سريان

مومل األمم املتحدة على ارتوصأأأأأأأأأأيمت ئعبلغ اجمللس ب نه بدع اسأأأأأأأأأأت ماض األرصأأأأأأأأأأدة ارقدخة  ئئاف  - 24
املتصأأأألة بمرشأأأأمكمء املنف ير ئاالرتزاممت املشأأأأمئطة  ئذكم مومل األمم املتحدة عنه ي تزد هكممل االسأأأأت ماض 

  2019حبلول كمنون األئل/ريسمرب 
ه، بمرتنسأأأأأأأأأأأي  مع مكتب األمم املتحدة يف نع ئة على ذر ، عشأأأأأأأأأأأمر مومل األمم املتحدة ه عالئ  - 25

نريئيب، سأأأأأأأأأأأأينظم يف احلمجة ه  حكم خنع     األرصأأأأأأأأأأأأدة ئيف هنشأأأأأأأأأأأأمء آريمت رلمصأأأأأأأأأأأأد مر عجل م مجلة 
 املس رة     
 

 عئجه ارقصور يف حتديد األرئار رتنفي  عملية املوافقة على املنح  
ارثأأممر مر رريأأل املسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأدد امل نون  مر ارفمع 5ئفقأأم رلخطوة  هملتحأأدة عنأأل األمم اذكم مومأأ - 2٦
، مديم املشأأأأأمئع عئ مسأأأأأمعد مديم املشأأأأأمئع  و “مشأأأأأمئع تصأأأأأميم املشأأأأأمريع ئبدء تشأأأأأغيل نظمد عئموجم”

، مر ارفمع ارسأأمرا، مسأأمعد مديم املشأأمئع ٦املسأأؤئل عر هنشأأمء املنحة يف نظمد عئموجم، ئئفقم رلخطوة 
 مر خالل بوابة روتس نوتس  ملسؤئل عر طلب ت ديل املنح ئاملوافقة عليهم، و ا
على منشأأا املنحة هعدار ، مر هجماءات ارتشأأغيل املوحدة امل كور سأأمبقم 113اإلجماء يف هطمر ئ  - 27

دة على روتس نوتس  ئينمسأأأأل ارطلب فيمم ب د ه  طلب عر طمي  بوابة عئموجم رلموافقة على املنح امل تم  
ة يف ارطلبمت  ئمبجمر ارتحق  مر صأأأأأأأأأأحة م ارتصأأأأأأأأأأدي  ار ي يكفل صأأأأأأأأأأحة كل ارتفمصأأأأأأأأأأيل املدرجموظ

امل لوممت، يقدد موظم ارتصأأأأأأأأأأأأأأأدي  طلبم ه  مكتب األمم املتحدة يف نريئيب رلموافقة عليه مر جمنب 
 ، ممم جي ل املنحة سمرية “مواف  عليهم”موظم االعتممر، ار ي يغري حينئ  حمرة املنحة ه  

ملنح املوجورة يف جممل عمل مومل األمم املتحدة  ئاست مض اجمللس بوابة روتس نوتس، ئال سيمم ا - 28
 تل  موظم تصأأأأأأأأأدي  يقومون بدئر مديم املشأأأأأأأأأمئع  ئذكم مومل األمم املتحدة عن كل 1٦ئحدر اجمللس 

مسأأأأمر عمل تتلم هرغمء املنح ارلتني تتبع ار مليمت املتصأأأألة هبمم  احلمالت كمنت تت ل  ب ملييت ت ديل عئ
 عر مسمر املوافقة على املنح 

، حدر اجمللس تس ة موظفي اعتممر كمنوا مر موظفي مومل األمم املتحدة  االست ماضئيف نفس  - 29
ئيف  أأ   احلأأمالت، بني مومأأل األمم املتحأأدة عن  أأة عمليأأة تتلفأأة رلموافقأأة على املنح االنتقأأمريأأة ئعنأأه مر 
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رارة م لومأمت عر كون تأمب أم رلمنظمأة  ئعالئة على ذرأ ،  أدمأت اإلاملنأمسأأأأأأأأأأأأأأأأب ملوظم االعتمأمر عن ي
 تفويض ارسلطة رألفمار ار ير حدر م اجمللس 

ئعالئة على ذرأأأ ، الحظ اجمللس يف  أأأمين حأأأمالت عن املسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدد ارأأأ ي  أأأمد بأأأدئر موظم  - 30
همد، ي ترب   ا ارتصأأأأأأأأدي   مد عيضأأأأأأأأم بدئر موظم االعتممر  ئيمى اجمللس عنه فيمم يت ل  بمرفصأأأأأأأأل بني امل

املوافقة على املنح  فمهلد  مر موظم ارتصأأأأأأأأأأأأأدي   و اسأأأأأأأأأأأأأت ماض امل لوممت املدخلة يف خطما يف عملية 
 ارنظمد  بل هرسمهلم رلموافقة عليهم 

ئفيمم يت ل  بمحلمالت املت لقة بمرفصأأأأأأأأأأأأل بني املهمد، ذكمت اإلرارة عنه ال تنشأأأأأأأأأأأأ  تمطم عر  يمد  - 31
ح مومل األمم املتحدة عنه يف مسأأأأأأأمر م ارتصأأأأأأأدي  ئموظم االعتممر  ئعئضأأأأأأأموظفني ب رئار كل مر موظ

ار مل، تنف  مهمد موظم ارتصأأأأدي  ئاملوافقة اريت خنحهم خمرج نطمق نظمد عئموجم  ئعصأأأأمت اإلرارة على 
 عن املوافقة املقدمة مر موظم ارتصدي  ريس هلم ت قري مبمشم على املوافقة املقدمة يف ارنظمد 

اءات ارتشأأأأأأغيل املوحدة، يضأأأأأأطلع موظفو ارتصأأأأأأدي  مر هجم  113م رذجماء قلس عنه ئفئيمى جم - 32
 املنح بف مرية  ئينبغي ئجور عنظمة رتجنب اثرئاجية هنشمء املنح رصد بمملسؤئرية عر ضممن 

حمرة كمن هرغمء املنحة فيهم بسأأأأأأأأأأأأأأأبب اثرئاجية  1٦فيمم يت ل  مبم  مرته اإلرارة، حدر اجمللس ئ  - 33
 اجية يف اخلطوة املت لقة بمملوافقة املنحة  ئ د حدرت     االثرئ مء هنشمتطلب 

ئيف   ا ارصدر، يمى اجمللس عنه على ارمغم مر عن موافقة موظم ارتصدي  ريس هلم ت قري مبمشم  - 34
على هنشمء املنحة يف نظمد عئموجم، فإهنم مهمة يف عملية املوافقة  ئيمى اجمللس عن مهمة موظم ارتصدي  

   على ارنحو األمثل مر جمنب مومل األمم املتحدة ملية املوافقة على املنح ال تنفيف ع
ويوصاي المجلس بأن يطا  موئل األمم المتحدة إرشاادات تتيح أن تحدد، بشاكل متساق،  - 35

أدوار موظفي كل من موئل األمم المتحدة ومكت، األمم المتحدة في نيروبي الذين يشااااااااااااركون في 
 لموافقة عليها.ق بإنشاء منح تمويل المشاري  وامسار العمل المتعل

، بد ار مل بنموذج 2018كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأمرب   31عئضأأأأأأأأأأأأح مومل األمم املتحدة عنه، من  ئ  - 3٦
رنظمد توسأأأأأأأأأ ة ارئيف تل    “بمنممج هرارة شأأأأأأأأأؤئن املمحنني”جديد يف هطمر توسأأأأأأأأأ ة نظمد عئموجم يسأأأأأأأأأمى 

ء املنحة ئاسأأأأت ماضأأأهم وظم املشأأأأمئع ئموظم ارتصأأأأدي  هنشأأأأمعموجم، سأأأأيتو  املسأأأأمعد امل ه بمملشأأأأمئع ئم
 ئاملوافقة عليهم، على ارتوايل، ممم سيكفل بمرتميل فصل املهمد بشكل منمسب  بل تف يل املنحة يف ارنظمد 

 
 هطمر اسرترار ارتكمريم يف املكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب ئمماكز   

املت ل  بمالسأأت ماض ارشأأممل ار ي جيمي  ٦7/22٦ رال مر ارقمار-نيممر ارفمع قم 53يف ارفقمة  - 37
كل عربع سأأأأأأنوات رسأأأأأأيمسأأأأأأة األنشأأأأأأطة ارتنفي ية اريت تضأأأأأأطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر عجل ارتنمية، 

ة رصنمري  األمم املتحدة ئبماجمهم اعتممر عطم السرترار ارتكمريم طلبت اجلم ية ار ممة ه  اجملمرس ارتنفي ي
ي ار ي ينص على اسأأأأأأأأأأأأرترار ارتكمريم بمركممل بشأأأأأأأأأأأأكل تنمسأأأأأأأأأأأأيب مر املوارر اسأأأأأأأأأأأأتنمرا ه  املبدع ارتوجيه

املخصأأأأصأأأأة رألنشأأأأطة األسأأأأمسأأأأية ئاملوارر املخصأأأأصأأأأة ألنشأأأأطة حمدرة، ئاألخ  بنهج بسأأأأيط متسأأأأ  يتسأأأأم 
 هرارة اروكمالت املتخصصة على ارقيمد ب ر   بمرشفمفية، ئشج ت جممرس

https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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ار ممة ه  صأأأأأأأأأأأأأأأنمري  األمم املتحدة ئبماجمهم عن  اجلم ية تمر نفس ارقمار، طلب 54ئيف ارفقمة  - 38
تدرج املبمرغ املقدر عن يتم اسأأأأأرترار م يف ميزانيمهتم ئعن تبلغ، يف سأأأأأيمق ارتقمريم املمرية اريت تقدمهم بمنتظمد، 

 ص ف ليم اسرترار م مر ارتكمريم، ئحثت اروكمالت املتخصصة على ارقيمد ب ر  عر املبمرغ اريت 
على املماج ة اريت عجميت يف ممكز مكسأأأأأأيكو، جمى ارتحق  مر عن مصأأأأأأمئفمت مكمهنم يف ئبنمء  - 39

اررباثيل  د محلت على مشأأأأأمريع حملية تمب ة ملمكز مكسأأأأأيكو  ئروحظت مصأأأأأمئفمت مت لقة بنقل ئقمم  مر 
تينية  اررباثيل ئمصمريم صنفت يف خمنة مصمئفمت املماف  ار ممة رلمكتب اإل ليمي ألمميكم ارال مييت ه 

ئمنطقة اربحم اركمرييب تقمبل مدفوعمت رلحصأأأأأأأأأول على حسأأأأأأأأأمبمت خدمة غوغل رلحوسأأأأأأأأأبة ارسأأأأأأأأأحمبية 
 ملوظفني موجورير يف اررباثيل 

املقدمة مر  يكل رعم ار مليمت  ئذكم مومل األمم املتحدة عن املصأأأأأأأأأأأأأأأمئفمت مت لقة بمخلدممت - 40
نطقة اربحم اركمرييب، ار ي  و جزء مر املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع ب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئماإل ليمية ارتمبع رلمكت
ئالحظ اجمللس عن مومأأأل األمم املتحأأأدة غري  أأأمرر على تقأأأدمي م لومأأأمت عر اإلجماء  اريت يقور أأأم املمكز 

 سرترار م املت ل  حبسمب ارتكمريم اريت ينبغي ا
ع  مار اجلم ية ار ممة ئيمى اجمللس عن     املممرسأأأة املت لقة بمسأأأرترار ارتكمريم ريسأأأت مواءمة م - 41
ئمل يضأأأأأأع مومل األمم املتحدة منهجية منمسأأأأأأبة عئ هطمرا منمسأأأأأأبم يشأأأأأأم  بوضأأأأأأو  كيم ينبغي   ٦7/22٦

بة املئوية اريت يت ني ينبغي حتديد ارنسأأأئيمى اجمللس عنه  ارت ممل مع اسأأأرترار ارتكمريم يف املممرسأأأة ار ملية 
ئيمى اجمللس عن املممرسأأأأة ينبغي عن تنبل غ  جيب اتبمعهم  اسأأأأرترار م مر كل مشأأأأمئع ئاملبمرئ ارتوجيهية اريت

هبم ئت م فهم تتلم املستويمت اإلرارية يف املكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب ئاملماكز 
 تنطب  فيهم اريت جيب عن 

د التكاليف ويوصاااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بوضااا  إطار ومنهجية الساااتردا - 42
يكونان قابلين للتطبيق في جمي  الوحدات التابعة  67/226بالكامل وفقا لقرار الجمعية العامة 

 أن يوافي مراكزه ومكاتبه بمعلومات بشأن هذا التطبيق.وب للكيان
حدة ارتوصأأأأية ئذكم عن مقم املومل سأأأأيقود بمسأأأأت ماض ئاسأأأأتكممل سأأأأيمسأأأأته األمم املتئ بل مومل  - 43

املؤسأأسأأية رتوثيع ارتكمريم ئاسأأرترار ارتكمريم رضأأممن َنسأأب ارتكمريم املبمشأأمة ئغري املبمشأأمة على ارنحو 
 املالمم ه  املشمريع على نطمق املنظمة يف املستقبل 

 
 إدارة المشاري  - 4 

 شمريع لقة بنواتج املامل لوممت املت  
بشأأأأأ ن االسأأأأأت ماض ارشأأأأأممل ار ي  71/243مر  مار م  12شأأأأأدرت اجلم ية ار ممة، يف ارفقمة  - 44

جيمي كل عربع سنوات رسيمسة األنشطة ارتنفي ية اريت تضطلع هبم منظومة األمم املتحدة مر عجل ارتنمية، 
 م ئيف مجيع مسأأتويمت منظومة األمم املتحدة على عمهية اإلرارة ارقمممة على ارنتممج، راخل اركيمنمت ئعرب 

رلمسأأأأأأمءرة خكر عن يسأأأأأأهم يف مجلة عمور منهم حتقي  ع دا  ارتنمية  اإلمنممية، بوصأأأأأأفهم عنصأأأأأأما عسأأأأأأمسأأأأأأيم
املسأأأأتدامة، ئطلبت ه  منظومة األمم املتحدة اإلمنممية ئكل كيمن مر كيمنمهتم مواصأأأألة ت زيز اإلرارة ارقمممة 

يز على ارنتأأممج اإلمنأأمميأأة ارطويلأأة األجأأل، ئئضأأأأأأأأأأأأأأأع منهجيأأمت مشأأأأأأأأأأأأأأأرتكأأة رلتخطيط على ارنتأأممج، مع اررتك
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بالغ عر ارنتممج، ئحتسأأني عطم ارنتممج ئاملوارر املتكمملة، حسأأب اال تضأأمء، ئاررتئيج رثقمفة  مممة على ئاإل
 ارنتممج ردى كيمنمت منظومة األمم املتحدة اإلمنممية 

مممة على املشمريع ئامل تمدة مم املتحدة املت لقة بمإلرارة ارقئارغمض ارمميسي مر سيمسة مومل األ - 45
 و تقدمي ارتوجيه بش ن اإلرارة ارقمممة على املشمريع، ار ي يشمل كممل  2012مين/نوفمرب يف تشمير ارث

رئرة املشأأأأأأأأأمريع، مر حتديد املشأأأأأأأأأمريع، ئصأأأأأأأأأيمغتهم، ئارتخطيط هلم، ئاملوافقة عليهم ئتنفي  م، ه  رصأأأأأأأأأد م 
رئرة حيمة،  ئبمإلضأأأأأأأمفة ه  ذر ، حتدر ارسأأأأأأأيمسأأأأأأأة املشأأأأأأأمئع على عنه نشأأأأأأأمف ره غ عنهم ئتقييمهم ئاإلبال

 ئ د ، ئمدة حمدرة، ئموارر، ئنتممج )نواتج ئنتممج ئآقمر(، ئاسرتاتيجية تنفي ، ئشمكمء 
يع ئحتدر ارسأأأأأيمسأأأأأة نظمد عراء املشأأأأأمريع ئاملسأأأأأمءرة عنهم على عنه ارنظمد ار ي يدعم هرارة املشأأأأأمر  - 4٦

 هرارة حمفظة مشمريع اروكمرة ئيسمعد على حتسني املسمءرة ئارشفمفية ئاإلنتمجية ئارف مرية يف 
ئالحظ اجمللس عن نظمد عراء املشأمريع ئاملسأمءرة عنهم ال يتضأمر م لوممت مفصألة عر املشأمريع،  - 47

 ئعنه ختزن فيه م لوممت ذات طمبع عمد فقط 
ر أأم فمع اخلأأدمأأمت ، يقو 2018مشأأأأأأأأأأأأأأأمئعأأم جأأمريأأم يف عأأمد  11ئاختأأمر اجمللس عينأأة مكونأأة مر  - 48

األسأأأأأمسأأأأأية ارتمبع رشأأأأأ بة ارربامج مبومل األمم املتحدة، ئاملكتب اإل ليمي ئسأأأأأيم ئاحمليط اهلمرئ، احلضأأأأأمية 
ئاملكتأأأب اإل ليمي رلأأأدئل ار مبيأأأة  ئالحظ اجمللس عن كأأأل مشأأأأأأأأأأأأأأأمئع رأأأه هطأأأمر منطقي  أأأدر اإلجنأأأمثات 

 املتو  ة  ئارنواتج
ث تقأأدد يف هجنأأمث ب ض نواتج ، عحم  11 يمأأم يت ل  بأأمرتقأأدد احملمث يف تنفيأأ  املشأأأأأأأأأأأأأأأأمريع ارأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفئ  - 49
ئال توجد عي م لوممت مر   ا ارقبيل عر املشأأأأأأأأمريع املتبقية يف نظمد عراء املشأأأأأأأأمريع  مشأأأأأأأأمريع منهم  عرب ة

 ئاملسمءرة عنهم 
يتم هرخمل عي م لوممت يف ارنظمد ئالحظ اجمللس عنه بمرنسأأأأأأأبة رلمشأأأأأأأمريع املختمرة يف ار ينة، مل  - 50

 قي  ارنواتج املقمرة، على سبيل املثمل، املالح  املت لقة بمرسيمسمت ئاخلطط رلسمم  بمرتحق  بد ة مر حت
ئيمى اجمللس عنه مر املهم عن يكون ملومل األمم املتحدة م لوممت ر يقة يف ارو ت املنمسأأأأأأأأأأأأأأأب  - 51

ر تقييم ئاألنشأأطة املوضأأوعة عئ املنف ة يف هطمر كل مشأأمئع رتمكينه متت ل  بمرتقدد احملمث يف هجنمث ارنواتج 
 ارتقدد احملمث يف املشمريع ئنتممج املنجزات املتو  ة 

ئفيمم يت ل  بإرارة املشأأأأمريع مر خالل نظمد عراء املشأأأأمريع ئاملسأأأأمءرة عنهم، الحظ اجمللس ارتقدد  - 52
ئمع ذر ، يمى اجمللس عن  ممت املدخلة يف ارنظمد احملمث يف ممحلة ارتخطيط رلمشأأأأأأأأأأأأأأأمريع مر حيث امل لو 

م املتحدة ينبغي عن يواصأأأأأأأأأل هحماث ارتقدد يف ممحلة تنفي  املشأأأأأأأأأمريع بغية حتقي  ارمصأأأأأأأأأد ارف مل مومل األم
 ملشمري ه 

ويوصاااااااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بإدراج وثائق مفصااااااالة لكل مشاااااااروم من  - 53
  هري  والمساءلة عنها من أجل دعم تنفيذها والتقدم المحرز فيالمشاري  في نظام أداء المشا

وع وة على ذلك، وبالنظر إلى أن موئل األمم المتحدة يقوم بإدارة مشاااااري  على الصااااعيد  - 54
العالمي، يوصي المجلس الموئل بتحسين الطوابط المتعلقة بالمعلومات المستكملة، المحددة في 

  لقائمة على المشاري من سياسة اإلدارة ا 36 الفقرة
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ئذكم املومل عن اروكمرة تمصأأأأأأأأأأأد ئتوق  ارتقدد احملمث يف  توصأأأأأأأأأأأيتني ئ د  بل مومل األمم املتحدة ار - 55
املشأأأمريع ئنواتج ئنتممج ارربامج اخلمضأأأ ة ملسأأأؤئرية مديمي املشأأأمريع ئمديمي ارربامج، هال عن     امل لوممت 

  .عنهم غري ئاررة يف نظمد عراء املشمريع ئاملسمءرة
ى هرخمل حتسأأأأأأأأأينمت على نظمد عراء املشأأأأأأأأأمريع ئعئضأأأأأأأأأح مومل األمم املتحدة عنه ي مل حمريم عل - 5٦

ئاملسأأأأأأأأأأأأأأأمءرة عنهم مر خالل هرممج كممل رئرة املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع، مبم يف ذر  اروظممم اريت تدعم مماحل تنفي  
قمر عن يبدع تطبي  ئظيفيت ئعبلغت اروكمرة اجمللس ب نه مر امل املشأأأأأأأأمريع ئرصأأأأأأأأد م ئهغال هم ئاإلبالغ عنهم 

  2019ارمبع ارثمرث مر عمد ئاإلبالغ  بل هنمية ارمصد 
 

 تقييم املشمريع  
مر سأأأأيمسأأأأة مومل األمم املتحدة املت لقة بمإلرارة ارقمممة على املشأأأأمريع على عن  19تنص ارفقمة  - 57

ييمم رنهمية املشأأمئع، ئعنه يوصأأى مجيع املشأأمريع اريت تبلغ ميزانيتهم عكثم مر ةسأأة ماليني رئالر تتطلب تق
املدة بمرنسأأأأأبة رلمشأأأأأمريع اريت تفوق ميزانيتهم ةسأأأأأة ماليني رئالر ئتصأأأأأل مدهتم ه  بإجماء تقييم ملنتصأأأأأم 
 عربع سنوات عئ عكثم 

مشأأأأأأأأمئعم  ئالحظ اجمللس عن ارتقمريم املمحلية اريت خكر  11ئاسأأأأأأأأت مض اجمللس عينة مكونة مر  - 58
ة رلمشمريع ارسب ة املتبقية، تصم املدة عع دت فقط ألرب ة مر     املشمريع  ئبمرنسباعتبمر م تقييممت ملن

مل ي أد مومأل األمم املتحأدة تقأمريم تقييم، على ارمغم مر عنأه يف ب ض احلأمالت، تشأأأأأأأأأأأأأأأري ارتقأمريم املت لقة 
 بمملشمريع ه  تقمريم ارتقييم 

صأأأأأأممص املشأأأأأأمريع املختمرة يف ار ينة، يمى ئنظما رلشأأأأأأمئف احملدرة يف ارسأأأأأأيمسأأأأأأة ار ممة ئك ر  خ - 59
رنظم ه  امليزانيمت )عكثم مر ةسأأة ماليني رئالر(، ينبغي ئضأأع تقييممت هنمية املشأأمئع ركل نه بماجمللس ع

، ئفيمم يت ل  بمملدة )عربع سنوات عئ عكثم(، ينبغي ئضع تقييممت ملنتصم املدة رأأأأأأأأ شمة 11 املشمريع ارأأأأأأأأ
 مشمريع منهم 

ن ينبغي عن تكون تقييممت ر ، يمى اجمللس عنه يف ئ ت مماج ة احلسأأأأأأأأأأمبمت، كمعلى ذ ئعالئة - ٦0
جلت بمرف ل يف نظمد عراء املشأأأمريع ئاملسأأأمءرة عنهم بمرنسأأأبة رلمشأأأمريع اريت تشأأأملهم  منتصأأأم املدة  د سأأأن

نهم يبني مم ئهضأأمفة ه  ذر ، يالحظ اجمللس عنه على ارمغم مر عن نظمد عراء املشأأمريع ئاملسأأمءرة ع ار ينة 
 قييم، فهو ال يطمرب بتقدمي ارتقييم املطلوب هذا كمن املشمئع يتطلب نوعم م ينم مر ارت

ئيمى اجمللس عن ت زيز عملية تقييم املشأأمريع مر شأأ نه عن يسأأهم يف حتسأأني مما بة ارنتممج املتو  ة  - ٦1
 ئاحملمسبة املت لقة بمألنشطة املمورة 

والمسااااءلة عنها أداء المشااااري   ئل األمم المتحدة في نظامويوصاااي المجلس بأن يدرج مو  - ٦2
 تقييمات منتصف المدة و/أو تقييمات نهاية المشروم بالنسبة لجمي  مشاريعه.

وع وة على ذلك، وبالنظر إلى أن موئل األمم المتحدة يقوم بإدارة مشاااااري  على الصااااعيد  - ٦3
 علقة بتقارير التقييم، المحددة في الفقرةالعالمي، يوصاااااي المجلس الموئل بتحساااااين الطاااااوابط المت

 من سياسة اإلدارة القائمة على المشاري . 19
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ئتشأأأمل  ئ مل مومل األمم املتحدة هنه بصأأأدر حتسأأأني ئت زيز نظمد عراء املشأأأمريع ئاملسأأأمءرة عنهم  - ٦4
  مماحل ئعئضأأأأأأأأأأأأأأأح مومل األمم املتحدة عنه ص اروصأأأأأأأأأأأأأأأول ه     ار ملية هرممج ئحدة رلتقييم يف ارنظمد 

املشأأأأأأأأأأأأأأأمئع، ئيتو ع عن تنفأأ  ئحأأدة ارتقييم حبلول كأأمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأمرب متقأأدمأأة يف هعأأدار اخلطط ربأأدء 
2019  

 
 سيمسة ئرريل عفم عنهمم ارزمر  

عجمى اجمللس حتليال رألررة ئاروقمم  املت لقة بمر مليمت املمكزية ملومل األمم املتحدة، مثل سأأأأيمسأأأأة  - ٦5
ئاملبمرئ ارتوجيهية رنظمد عراء  2012 شأأأأأأأأأأأأمريع ارصأأأأأأأأأأأأمررة يف تشأأأأأأأأأأأأمير ارثمين/نوفمرباإلرارة ارقمممة على امل

ئالحظ اجمللس عن ئصأأأأأأأأم   2013املشأأأأأأأأمريع ئاملسأأأأأأأأمءرة عنهم ئرريله، اريت صأأأأأأأأدرت يف آب/عغسأأأأأأأأطس 
اإلجماءات املدرج يف     اروقمم  يشأأأأأأأأأأأري ه  نظمد امل لوممت اإلرارية املتكممل بمعتبمر  ارنظمد ار ي يدعم 

عنه يف ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوات األخرية، اسأأأأأأأأأأأأأأأت يض عر   ا ارنظمد بنظمد  ئالحظ اجمللس همد اريت يؤريهم اركيمن امل
 عئموجم، ار ي يستخدمه مومل األمم املتحدة ر مليمته 

ئيمى اجمللس عن عأأأأدد حتأأأأديأأأأث اروقأأأأمم  ارأأأأداعمأأأأة رل مليأأأأمت ارأأأأداخليأأأأة ملومأأأأل األمم املتحأأأأدة  - ٦٦
بمرتطبي  غري اركميف إلجماءات  اخلطم املت ل ستخدد حمريم  د يزيد مر بمرنظم احلمسوبية اريت ت يت ل  فيمم
 املشمريع  هرارة
ويوصااااااااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتحديا أدلته الدا لية، مثل سااااااااياسااااااااة  - ٦7

اإلدارة القائمة على المشاااااااري  والمبادج التوجيهية المتعلقة بنظام أداء المشاااااااري  والمساااااااءلة عنها 
ام أوموجا وتوساااااااااااعاته باعتبارها النظام الذي يقدم يل هذا النظام، من أجل تحديد واضاااااااااااح لنظودل

 الدعم لمختلف المهام التي يططل  بها الكيان.
ئ بل مومل األمم املتحدة ارتوصأأأأأأية ئذكم عنه بصأأأأأأدر اإلعدار حمريم رتنفي  ئحدة هرارة احلمفظمت  - ٦8

املتحدة عنه سأأأأأيقود  هطمر   ا املشأأأأأمئع، عئضأأأأأح مومل األمم رنظمد عئموجم  ئيف 2ئاملشأأأأأمريع مر ارتوسأأأأأ ة 
 بمست ماض ئحتديث ارسيمسة ئفقم ر ر  

ئعالئة على ذر ، ذكم مومل األمم املتحدة عنه بصأأأأأأأأأأأأأدر حتسأأأأأأأأأأأأأني ئت زيز نظمد عراء املشأأأأأأأأأأأأأمريع  - ٦9
 ئاملسمءرة عنهم، ئب د ذر  سو  تصدر سيمسة منقحة ت خ  يف االعتبمر     ارتوصية 

 
 إدارة السفر - 5 

 االستشمرينيتصنيم نفقمت سفم   
مر رريل هجماءات رئرة املشمريع ارصمرر عر املكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية  2-2ئفقم رلفمع  - 70

ل ميزانية املشأأأأمئع حسأأأأب ارنواتج احملدرة يف اإلطمر املنطقي 2017ئمنطقة اربحم اركمرييب يف عمد  ، تفصأأأأ 
 ال بسيمسة اسرترار ارتكمريم م ارضمئرية يف تنفي  املشمئع عمئتماعى فيهم مجيع ارتكمري

 “األصنم  اريت حتظى بم تممد اجلهمت املمحنة”مر اردريل ه  عن  2-2-3-2ئيشمر يف ارفمع  - 71
تنسأأأأتخدد يف ئضأأأأع امليزانيمت، ئ ي فئمت املصأأأأمئفمت ئاردخل اريت يت ني هبالغ اجلهمت املمحنة هبم  ئخثل 

األسأأأأتمذ ار مد، جتمع فيهم امل ممالت حسأأأأب األصأأأأنم  جمموعة مر حسأأأأمبمت رفرت كل صأأأأنم مر     
 “ ارسفم”ئ “ املوظفون/األفمار”طبي تهم، ئمنهم على سبيل املثمل 
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: عمض 1مر امل يمر احملمسأأأأأأأأأأأأأأأيب اردئيل رلقطمع ار مد  109ئعالئة على ذر ، ينص يف ارفقمة  - 72
تصأأأأأأنيم يقود على طبي ة قدد حتليال رلمصأأأأأأمئفمت بمسأأأأأأتخداد اربيمنمت املمرية، على عن اركيمن جيب عن ي

 املصمئفمت عئ ئظيفتهم راخل اركيمن، عيهمم يقدد م لوممت موقوق هبم ئعكثم عمهية 
ئالحظ اجمللس عنه  ئاسأأأأت مض اجمللس عينة مر املصأأأأمئفمت ئجممل ععممل املومل يف نظمد عئموجم  - 73

طقة اربحم اركمرييب ئممكزيه يف ريو اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئمنفيمم يت ل  بمملشأأأأأأأأأأأأمريع املنف ة يف املكتب 
 2017رئالرا ر مد  28 319ري جمنريئ ئمكسأأأأأيكو، ننشأأأأأمت نفقمت سأأأأأفم االسأأأأأتشأأأأأمريني اربمرغ  در م 

 “ ارسفم”بدال مر “ املوظفني/األفمار”حتت بند  2018رئالرا ر مد  107 ٦53 ئ
عدار نظمد عئموجم، يف ارتصأأأأأأأأأأأأأأأنيم يمجع ه  مشأأأأأأأأأأأأأأأكل يف ه ئذكم مومل األمم املتحدة عن اخلط  - 74

ئعقمر مومل األمم  مر امليزانية “ املوظفني/األفمار”حيث تقيد تكمريم سفم االستشمريني تلقمميم حتت بند 
ئ ممت ارداممة بمرتشأأأأأأأأمئر  املتحدة املسأأأأأأأأ رة مع راممة امليزانية ئاإلرارة املمرية مبكتب األمم املتحدة يف نريئيب 

 غري عنه مل يتم ارتوصل ب د ه  عي حل  ؛قم األمم املتحدة يف نيويوركمع م
ئعخريا، ذكم مومل األمم املتحدة عنه ص ئضأأأأأأأأأأأأأأأع آرية رضأأأأأأأأأأأأأأأممن تقييد امل ممالت يف بند امليزانية  - 75

ئ  ا هجماء يدئي تصأأأأأأأص ملوظفي املكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب  ارصأأأأأأأحيح 
امل ممالت اريت تقيد بمخلط  يف حسمب رفرت األستمذ ار مد، مث يصححوهنم ب د ير  درئن بصفة رئرية ار 

 ذر   مث يواف  على ارتسوية احملمسبية ئينف  م مكتبن األمم املتحدة يف نريئيب 
كل ئحدر اجمللس مصمئفمت مصنفة بش ئيمى اجمللس عن   ا اإلجماء مل ينف  مبم يلزد مر ارتواتم  - 7٦

  2018 ئ 2017غري صحيح يف عممي 
ويوصاااااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بإجراء اساااااتعراض للمصاااااروفات المتعلقة  - 77

 بالمشاري  التي يقودها أو يدعمها االستشاريون.
وباااإلضاااااااااااااافااة إلى ذلااك، يوصاااااااااااي المجلس بااأن يطلاا، موئاال األمم المتحاادة، في إطااار  - 78

 ت العمليات المحاسبية.قات السفر وتصحيح سج االستعراض، إعادة تصنيف نف
وأ يرا، يوصاااااااي المجلس بأن يقوم الكيان بتعزيز التدابير الرامية إلى تحديد المصاااااااروفات  - 79

 وإعادة تصنيفها وتحديد نطاق وتواتر عمليات المراقبة بوضوح.
حبلول كمنون ئ بأل مومل األمم املتحأدة     ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأمت ئعشأأأأأأأأأأأأأأأأمر ه  عنه سأأأأأأأأأأأأأأأيقود بتنفيأ  م  - 80

  2019مرب األئل/ريس
 

 عدد ئجور م لوممت يف خطط ارسفم ارفصلية ملمكز مكسيكو  
، ارسأأأأأأأأفم، مر رريل هجماءات رئرة املشأأأأأأأأمريع ه  عنه 5-3مر ارفمع  1-1-5-3تشأأأأأأأأري ارفقمة  - 81

وقيقة جيب عن تكون مجيع ارب ثمت اروطنية مربجمة ئمدرجة يف خطة ارسأأأفم ارفصأأألية  ئجيب عن ي د     ار
املشأأأمريع، بدعم مر املسأأأمعدير املمريني، ئجيب عن حتصأأأل على املوافقة اركتمبية ملنسأأأ  املمكز ئاملديم مديمئ 

 اإل ليمي  بل عي سفم 
  ئالحظ 2018ئاسأأأأت مض اجمللس خطط ارسأأأأفم ارفصأأأألية ملمكز مكسأأأأيكو ارصأأأأمررة خالل عمد  - 82

 يع مديمئ املشمر اجمللس عن اروقمم  ععد م املسمعدئن املمريون، ئريس 
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ئبمإلضأأأأمفة ه  ذر ، فإن تمريخ هصأأأأدار اخلطط مل يشأأأأم هريه بمعتبمر  اريود احملدر ار ي ئنضأأأأ ت  - 83
 فيه؛ ئمل ي كم سوى ارشهم األئل مر ربع ارسنة 

ئعالئة على ذر ، ئ ع منسأأأأأأأأ  املمكز على خطط ارسأأأأأأأأفم ارفصأأأأأأأألية  ئالحظ اجمللس عن اخلطط  - 84
 املمكز عئ ئقيقة موافقة مر املديم اإل ليمي   تشمل تمريخ تو يع منس ال

ئيمى اجمللس عن عدد ئجور م لوممت يف خطط ارسفم ارفصلية املبينة ععال  ال يسمح ره بتكوير  - 85
 رعي بش ن مم هذا كمنت خطط ارسفم  د متت املوافقة عليهم  بل هجماء ارسفم يف ممكز مكسيكو 

و ت املنمسأأأأأأأأأأب رلب ثمت اروطنية مؤشأأأأأأأأأأم على ضأأأأأأأأأأ م يف ارئيمى اجمللس عن عدد ئجور هذن يف  - 8٦
 ارم مبة يف اإلجماءات املتب ة ئيشكل عدد امتثمل رألحكمد املنصوت عليهم يف اردريل 

ويوصاااااااااااي المجلس بأن يقوم المكتا، اإلقليمي ألمريكاا ال تينياة ومنطقاة البحر الكااريبي  - 87
حكام المحددة في دليل إجراءات األبمواءمة إعداد  طط الساااااافر الفصاااااالية لمركز مكساااااايكو م  

  لطمان منح اإلذن الم ئم بالسفر 2017دورة المشاري  لعام 
ئ بأأل مومأل األمم املتحأأدة  أ   ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة ئعشأأأأأأأأأأأأأأأأمر ه  عنأه ي تزد حتأديأث ارأدريأأل حبلول كأمنون  - 88

  2019األئل/ريسمرب 
 

 المشتريات - 6 
  ليمية ئاملكمتب ارقطمية ئاملماكزملكمتب اإلاملتحدة ئاخطة ارشماء ارسنوية ملقم مومل األمم   

( مر رريل مشأأرتيمت األمم املتحدة ارصأأمرر عر شأأ بة املشأأرتيمت مبكتب 1) 1-8ئفقم رلفصأأل  - 89
خدممت اردعم املمكزية، ي ترب ارتخطيط رلشأأماء عمما عسأأمسأأيم مر عجل ارقيمد، بف مرية ئيف ارو ت املنمسأأب، 

ئتسأأأأأأليم ارسأأأأأألع ئاخلدممت ئاألشأأأأأأغمل اريت تطلبهم األمم  نح ار قور،ار مئض، ئمبطلب تقدمي ار طمءات ئ 
املتحدة  ئيكون طمربو ارشأأأأماء مسأأأأؤئرني عر ئضأأأأع خطط ارشأأأأماء بمرت مئن مع شأأأأ بة املشأأأأرتيمت يف املقم 

غري م مر مكمتب املشأأأأأأأأرتيمت يف ارب ثمت امليدانية ئاملكمتب املوجورة خمرج املقم يف ارو ت املنمسأأأأأأأأب،  عئ
 يتجمئث سأأأأأتة عشأأأأأهم  بل احلمجة ه  اسأأأأأتالد ارسأأأأألع عئ اخلدممت عئ األشأأأأأغمل  يف موعد ال ئبصأأأأأفة عممة

ئبسأأأأأبب طول املدة ارزمنية اريت تسأأأأأتغم هم عملية ارشأأأأأماء، يكون ارتخطيط عممال حملم رلقيمد على ارنحو 
 األمثل بم تنمء ارسلع ئاخلدممت 

يمت عئ غري م مر مكمتب ش بة املشرت و ارشماء ئ ( على عن يتواصل طمرب4) 1-8ئينص ارفصل  - 90
املشأأأأأأرتيمت، عئ عن جيتم وا، كلمم عمكر على عسأأأأأأما سأأأأأأنوي، روضأأأأأأع خطط اإلنفمق، مبم يف ذر  خطط 
ارشماء، رفرتة عئ فرتات امليزانية املقبلة  ئيقدد طمربو ارشماء عي تنقيحمت مقرتحة رلخطط على فرتات ثمنية 

ئ ب ثة ميدانية( عئ سأأأأأأتة عشأأأأأأهم )يف املقم(، ئحتدر رج املقم عب موجور خمال تتجمئث قالقة عشأأأأأأهم )يف مكت
شأأأأأ بة املشأأأأأرتيمت عئ مكتب املشأأأأأرتيمت اجلزء ار ي خكر حتقيقه مر تل  اخلطط خالل ارفرتة احلمرية مر 
 خطة ارشماء  ئينستخدد   ا ارتخطيط  در اإلمكمن رتحقي  ئفورات احلجم ئغري م مر املزايم رلمنظمة 

ل ألحكمد شأأأأأأأ بة املشأأأأأأأرتيمت، طلب اجمللس ه  مقم مومل األمم املتحدة يم االمتثممر عجل تقيئ  - 91
  ئ دد املومل خطة رب ض مكمتب مومل األمم املتحدة، ئ ي 2018تقدمي خطة ارشأأأأأأأأأأأماء ارسأأأأأأأأأأأنوية ر مد 

م ال تشأأمل املكمتب يف عفغمنسأأتمن، ئسأأمي النكم، ئارصأأني، ئارفلبني، ئفييت نمد، ئنيبمل، ئاريمبمن، ئركنه
 كمتب املتبقية يف مجيع عحنمء ار ممل املقم ئامل
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ئطلب اجمللس عيضأأأأأأأأأأأأأأم ه  املكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب تقدمي خطة  - 92
رلمكتب ئمماكز   ئ دد املكتب خطة ملمكز مكسأأأأأأأأأأيكو، ئركنه مل يقدد خطة رلمكتب عئ ممكزي ريو ري 

ال تتضأأأأأأمر اخلطة ئصأأأأأأفم رلسأأأأأألع عئ اخلدممت عئ األشأأأأأأغمل  كز بوغوتم،مرنسأأأأأأبة ملم جمنريئ ئبنمم سأأأأأأييت  ئب
 املطلوبة عئ حىت جمموع ارقيمة املقدرة 

( 4) 1-8 طمرم عحكمد ارفصأأأأأل 2018ئيمى اجمللس عن عدد ئجور خطة شأأأأأماء سأأأأأنوية ر مد  - 93
ملقمرة رتوجيه املبمرئ ار ممة امر رريل مشأأأأأأأأأأأأأرتيمت األمم املتحدة  كمم ال يتممشأأأأأأأأأأأأأى عدد ئجور اخلطة مع 

ليمت ارشأأأأأأأأأأأماء اريت ئضأأأأأأأأأأأ تهم األمم املتحدة  ئيمى اجمللس عن ارتخطيط ارسأأأأأأأأأأأنوي املالمم يف عئانه بمرغ عم
 األمهية ركفمرة اركفمءة ئارف مرية يف عملية ارشماء 

مليمت ئيمى اجمللس عن مر األمهية مبكمن عن تتضأأأأأأأأأأأأأأأمر اخلطة، مر بني عمور عخمى، متييزا بني ع - 94
ى ارقصأأأأأأأأري( ئاالسأأأأأأأأرتاتيجية، ئاألموال املتمحة، ئاجلدئل ارزمه رلشأأأأأأأأماء  ئيمى نفي ية )على املدارشأأأأأأأأماء ارت

اجمللس عيضأأم عن ارتخطيط املنمسأأب ر ملية ارشأأماء سأأيسأأم م يف كفمرة عن  ق  مومل األمم املتحدة ع دافه 
 يف ئضع املشمريع ئتنفي  م 

وية شااااملة للفترات عداد  طة شاااراء ساااناألمم المتحدة بإويوصاااي المجلس بأن يقوم موئل  - 95
المقبلة، في أنس، وقت ممكن وبأقصى قدر ممكن من الدقة، وفقا للنظام المالي والقواعد المالية 
لألمم المتحدة ودليل مشاااااااااااتريات األمم المتحدة، م  األ ذ في االعتبار مكاتبه اإلقليمية ومكاتبه 

  ومراكزه القطرية،
  2019ه  عنه سينقح خطته رلشماء ر مد ة ارتوصية ئعشمر ومل األمم املتحدئ بل م - 9٦
 

 إدارة المخاطر - 7 
 املبمرئ ارتوجيهية رتنفي  اإلرارة املمكزية رلمخمطم  

ينص ارفمع ارمابع، ارنظم يف املخأأمطم ئاأل أأدا ، مر منهجيأأة اإلرارة املمكزيأأة رلمخأأمطم ئارم أأمبأأة  - 97
كل هرارة، عئ مكتب، عئ جلنة، عئ ب ثة، عئ ”على عن  2011عمد ارداخلية، ارصمررة عر األمني ار مد يف 

 “ار ممة رألمم املتحدة حمكمة تضأأأأع فهما تمطم خمصأأأأم هبم بمعتبمر  جمموعة فمعية مر بيئة تمطم األممنة
مر عجل حتديد املخمطم يف كل مسأأأأأأأأتوى تنظيمي عئ على صأأأأأأأأ يد كل ئحدة ئظيفية، ممم يسأأأأأأأأمح رألممنة 

 رتاتيجيمت ارتصأأأأأأأأأدي على نطمق املنظومة ئتقييم ف مرية ارتدابري احلمرية املت لقة بمرم مبةار ممة بفهم عقم اسأأأأأأأأأ
 ارداخلية ئارتخفيم مر حدة املخمطم 

اإلرارة املمكزية رلمخمطم يف ”، نشأأم مومل األمم املتحدة اروقيقة امل نونة 2015من/عبميل ئيف نيسأأ - 98
مر عجل االمتثمل رلمنهجية املشمر هريهم ععال   ئيف ارفمع “ في مومل األمم املتحدة: املبمرئ ارتوجيهية رلتن

ممكزي على هرارة املخمطم سيضفى ارطمبع ارال” اخلممس، مستويمت هرارة املخمطم، تنص املنهجية على عنه
ئر ر ، حندر املسأأأأأؤئل امل ه   “ئسأأأأأيتوال م مسأأأأأتوى املنظمة األ مب ه  املكمن ار ي حتدة فيه املخمطم

 ملكتب على مستوى املكتب ارقطمي على عنه رميس ابمملخمطم 
ئمنطقأأة اربحم ئخالل مماج أأة احلسأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأمت اريت عجميأأت يف املكتأأب اإل ليمي ألمميكأأم ارالتينيأأة  - 99

اركمرييب ئيف املماكز ارتمب ة ره،  دد مومل األمم املتحدة ئقيقة ه  اجمللس تتضأأأأأأأأأأأأأأأمر ت ميفم رلمخمطم احمللية 
 طة رلتصدي هلم، ئاملوظفني املسؤئرني عر ارت ممل مع املخمطم ذات ارصلة بمملكتب، ئخ
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ة يشأأأأأأأأأأأمل حمالت عممة خكر عن ئالحظ اجمللس عن ت ميم ار وامل املسأأأأأأأأأأأممهة يف املخمطم احملدر - 100
تؤقم يف مكأأمتأأب تتلفأأة يف املنطقأأة، مبأأم يف ذرأأ  املكتأأب ارمميسأأأأأأأأأأأأأأأي رلمكتأأب اإل ليمي ألمميكأأم ارالتينيأأة 

رييب  غري عن اجمللس الحظ عنه مل تقدد عي م لوممت مت لقة بمملخمطم احملدرة اريت تؤقم ئمنطقة اربحم اركم
 على هرارة املماكز اإل ليمية 

درت ار وامل املسأأأأأأأأأأممهة يف املخمطم املتصأأأأأأأأأألة بمملماف  ئار قمرات  ئمر بني     ار وامل عدد ئحن  - 101
املتحدة  ئيف   ا ارصدر، عكد املكتب اإل ليمي ئجور موارر عسمسية رت مني ئصيمنة ممف  مر مماف  األمم 

فم ة ئتوفري مم يكفي مر ضأأأمئرة اسأأأت ماض اروكمرة ملوا ع األ”ألمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب على 
األموال األسأأأأأأأأمسأأأأأأأأية ئرعم احللول األخمى املت لقة بمملوا ع كي تضأأأأأأأأمر املكمتب اإل ليمية احلد األر  مر 

  “ورة يف عمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييباألمر ئم ميري اجل
ئ املكمتب ارقطمية  ئمع ذر ، فإن   ا ارتدبري املت ل  بمرتصأأأأأأأأأدي رلمخمطم مل يشأأأأأأأأأمل املماكز ع - 102

، ئاجه ممكز مكسأأأأأأأأأيكو صأأأأأأأأأ وبمت يف هنشأأأأأأأأأمء 2017ف لى سأأأأأأأأأبيل املثمل، ب د ارزرزال ار ي ئ ع يف عمد 
امل نيأأة بأأمرتنميأأة ارزراعيأأة ئاإل ليميأأة ئاحلضأأأأأأأأأأأأأأأميأأة، ئ ي ئثارة ئطنيأأة  مكتأأب، ئ و مأأم توفم  حأأمريأأم األمأأمنأأة

كو ارتمويل األسأأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأي مر املقم، مكسأأأأأأأأأأأأيكية  ئعالئة على ذر ، ال يتلقى املمكز املوجور يف مكسأأأأأأأأأأأأي
 املكمتب مسؤئرة عر مجع األموال رتغطية م ظم مصمئفمهتم  هذ

عدد ”األعممل، كمن مر بني ار وامل املسممهة  ئفيمم يت ل  بمملخمطم املتصلة بمستممارية تصميم - 103
كر مر شأأ ن عي ئمل ي“  م األموال األسأأمسأأية روضأأع خطة منمسأأبة ئ وية السأأتممارية تصأأميم األعمملتواف

مر ار الجمت املقرتحة عن يسأأأأمعد على ارت ممل مع   ا ار ممل  ئتتمثل خطة االسأأأأتجمبة يف ئضأأأأع خطة 
 مر املكمتب ال ت خ  يف االعتبمر اروا ع املميل رلمماكز الستممارية تصميم األعممل ركل مكتب 

نسأأبة رلممكز ئمم هذا كمن ئعخريا، متت اسأأتشأأمرة موظفي ممكز مكسأأيكو بشأأ ن حتديد املخمطم بمر - 104
املكتأب اإل ليمي ألمميكأم ارالتينيأة ئمنطقأة اربحم اركأمرييب  د نظم يف املخأمطم املمتبطأة بمملمكز يف تقييمه  

ظفون ه  عهنم مل يقوموا بتقييم فيمم يت ل  بتحديد املخمطم ئمل يتشأأأأمئر املكتب اإل ليمي م هم ئعشأأأأمر املو 
 يف هعدار تقييمه 

لس عن املكتأأب اإل ليمي ألمميكأأم ارالتينيأأة ئمنطقأأة اربحم اركأأمرييب ال يقود على ارنحو ئيمى اجمل - 105
رلمخأأمطم اريت نشأأأأأأأأأأأأأأأم أأم مومأأل األمم املتحأأدة يف  ارواجأأب بتطبي  املبأأمرئ ارتوجيهيأأة رتنفيأأ  اإلرارة املمكزيأأة

مت   ئعلى ئجه اخلصأأأأأوت، سأأأأأيؤري عدد ئجور تقييم شأأأأأممل رلمخمطم يغطي مجيع املسأأأأأتوي2015 عمد
املسأأأأأأأأأأأؤئرة عر اركيمن اإل ليمي ه  تصأأأأأأأأأأأد غري مالمم خلطم خكر عن يقع، على سأأأأأأأأأأأبيل املثمل، ار مليمتن 

 االنتقمرية ارسيمسية ئاركوارة ارطبي ية 
ئي ه عدد ئجور تقييم رلمخمطم املت لقة بمملماكز اإل ليمية عن األممنة ار ممة ريسأأأأأأأأأأأأأأأت على علم  - 10٦

ن تؤقم يف اجملمالت املختلفة هل   املسأأأأتويمت اإلرارية يف ارو ت املنمسأأأب  بمحلمالت ئاألحداة اريت خكر ع
ة فمصأأأأأأأأأأأأأأأة رفهم ئتقييم مم هذا كمنت ئبمرنظم ه  عن     امل لوممت مل يتم اإلبالغ هبم، ريس رألممنة ار مم
 االسرتاتيجيمت ئارضوابط املختلفة اريت ئنض ت مالممة عيضم رلممكز 

  على كل مسااااااااتوم من المسااااااااتويات اإلدارية لموئل األمم ويوصااااااااي المجلس بأن يوضاااااااا - 107
المتحاادة فهرس مخاااطر شاااااااااااااماال، وفقااا للمبااادج التوجيهيااة لتنفيااذ اإلدارة المركزيااة للمخاااطر التي 

 عتها المنظمة.وض
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ويوصاااااااااااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتيساااااااااااير إعداد كل مكت، من مكاتبه  - 108
المخاطر والتحقق منها، مما يتيح رؤية أشمل للصعوبات وعوامل الخطر اإلقليمية للوثائق المتعلقة ب

 التي ت ثر على المناطق والسبل الكفيلة بالحد من المخاطر المحلية.
مل األمم املتحدة  متني ارتوصأأأأيتني  ئذكم املومل عنه بدع يف ئضأأأأع سأأأأجل رلمخمطم   بل مو ئ د  - 109

يف املوا ع مع سأأممم ئكمالت األمم املتحدة اريت تنشأأجع يف ئعالئة على ذر ، سأأو  يقيم طميقة االشأأرتاك 
 هطمر هصال  األمم املتحدة رلتخفيم مر املخمطم ئتقمسم ارتكمريم 

 
 إدارة المكات، - 8 

 عقد اإلجيمر ارملي ملكتب ممكز ريو ري جمنريئ  
يشغل ممكز ريو ري جمنريئ مكتبم يف م هد برييما بمسوا ارتمبع ربلدية ريو ري جمنريئ  ئيف   ا  - 110

 ارصدر،  دد مومل األمم املتحدة اتفمق اإلجيمر بني مومل األمم املتحدة ئاربلدية ه  اجمللس 
رئالر  1 000مم املتحأأدة هجيأأمرا  أأدر  تفأأمق على عن يأأدفع مومأأل األئينص اربنأأد ارمابع مر اال - 111

شهميم ئعن يدفع املبلغ مر خالل فمتورة يض هم م هد برييما بمسوا  ئبمإلضمفة ه  ذر ، سيتحمل مومل 
األمم املتحأأأدة تكأأأمريم املوار ئاخلأأأدمأأأمت ئاملقتنيأأأمت املت لقأأأة بأأأمرصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأمنأأأة  ئيف ارفرتة مر عيأأأمر/مأأأميو ه  

ت اإلجيمر ه  امل هد برييما بمسأأأأأأأأأأأوا ، الحظ اجمللس نفقمت مت لقة مبدفوعم2018ثمين/نوفمرب را تشأأأأأأأأأأأمير
 رئالر تقميبم  2 200تبلغ 
ئالحظ اجمللس عن اتفمق اإلجيمر مل يو ع ألن اربلدية تو ع اروقمم  ارملية بمرلغة ارربتغمرية فقط؛  - 112

سأأأأأأأأأأأأأأأتخأأداد ممكز ريو ري جأأمنريئ ملكتأأب م هأأد برييما ئال بأأد هذن مر تممجأأة االتفأأمق  ئالحظ اجمللس عن ا
  ين ذن به مر خالل اتفمق مو ع عليه مر كال ارطمفني بمسوا مل

ئيمى اجمللس عن عدد ئجور اتفمق هجيمر رتشغيل ممكز ريو ري جمنريئ طل  حمرة مر عدد اريقني  - 113
 ارقمنوين بش ن استخداد مومل األمم املتحدة رلمكتب 

حأأمرأأة ئ وع منأأمثعأأة  أأمنونيأأة دد ئجور اتفأأمق تنتج عنأأه محأأميأأة غري كأأمفيأأة يف لس عن عأأئيمى اجمل - 114
عدد ارقيمد بدفع اإلجيمر(  ئيؤري عدد ئجور اتفمق عيضأأأأأأأأأأأأأأأم ه  حمرة ال يتم فيهم اإلنفمق املت ل   )مثل

 مبدفوعمت اإلجيمر ه  م هد برييما بمسوا على عسما  منوين رلي 
جانيرو،  دة، فيما يتعلق بمكت، مركز ريو ديوم موئل األمم المتحويوصي المجلس بأن يق - 115

 ببذل الجهود ال زمة إلبرام اتفاق إيجار موق  من قبل الطرفين، وفقا للشروط المطلوبة.
ويوصي المجلس بأن يستعرض موئل األمم المتحدة النفقات المتعلقة بمدفوعات اإليجار  - 11٦

 مدفوعات.لتاب  لبلدية ريو دي جانيرو ويوضح األساس القانوني للالسابقة إلى معهد بيريرا باسوس ا
ئ بل مومل األمم املتحدة  متني ارتوصأأأأأأأأأأأأأأيتني، ئذكم عن اتفمق اإلجيمر ئاف  عليه املكتب ارقمنوين  - 117

ملومل األمم املتحدة يف نريئيب  بل هرراج نسأأأأأأأأأأأخة بمتغمرية منه، مضأأأأأأأأأأأيفم عن ممكز ريو ري جمنريئ سأأأأأأأأأأأيقود 
 ة فيمم يت ل  بمرنسخة ارنهممية بمملتمب 
مم املتحدة عنه سأأأأأيكفل عن تتم مجيع عمليمت رفع مبمرغ اإلجيمر ئفقم ألحكمد ئعئضأأأأأح مومل األ - 118

 اتفمق اإلجيمر املو ع ارنهممي 
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 الموارد البشرية - 9 
 اإلجمثة ارسنوية  

تحدة على عن يسأأأأأأأأمح مر ارنظممني األسأأأأأأأأمسأأأأأأأأي ئاإلراري ملوظفي األمم امل 1-5تنص ارقمعدة  - 119
 منمسبة رلموظفني بإجمثة سنوية 

 على عنه: 1-5ئعالئة على ذر ، تنص ارقمعدة  - 120
 جيوث عخ  اإلجمثة ارسنوية يف ئحدات يت رم كل منهم مر يود عئ نصم يود؛  ‘1’” 
ال تؤخ  اإلجمثة هال عندمم يؤذن هبم  ئهذا غمب املوظم عر عمله بدئن هذن، تو م  ‘2’” 

ذا رعى األمني ار مد، مع ذر ، عن متبه ئبدالته عر فرتة ارغيمب بدئن هذن  فإصأأأأأأم  م
غيمب املوظم يمجع ألسأأأأأأأأأأأبمب خمرجة عر هرارته ئكمن رلموظم رصأأأأأأأأأأأيد متجمع مر 

 اإلجمثة ارسنوية، خصمت فرتة ارغيمب مر رصيد تل  اإلجمثة؛
 د تسأأأأأأتلزد مر املوظم  ختضأأأأأأع مجيع اررتتيبمت املت لقة بمإلجمثة ملقتضأأأأأأيمت ار مل اريت ‘3’” 

ة م ّينة  در م األمني ار مد  ئينبغي عن توضأأأأع يف االعتبمر  در عخ  اإلجمثة خالل فرت 
 “اإلمكمن ارظمئ  ارشخصية ركل موظم ئعفضليمته 

كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأمرب   31حمرة هجمثة سأأأأأأأأأنوية يف  91ئاسأأأأأأأأأت مض جملس مماج ي احلسأأأأأأأأأمبمت  - 121
(، اسأأأأأأأأأأتخدد املوظفون يف املممة 12حمرة ) 11موظفم ئالحظ عنه يف  25مت لقة ب ينة مكونة مر  2018

هجمثهتم ارسأأأأأنوية رئن ارقيمد مسأأأأأبقم بتقدمي طلب ئبدئن موافقة مسأأأأأبقة مر املشأأأأأمفني عليهم  ئيف هحدى 
 يود عمل ب د عخ  اإلجمثة  58احلمالت،  ندد طلب اإلجمثة 

اإلجمثات ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوية رلموظفني ب د ممئر يف املممة(، ئاف  املشأأأأأأأأأأأأأأأمفون على  34حمرة ) 31ئيف  - 122
 يود عمل عر ارتمريخ ار ي بدع فيه املوظفون هجمثاهتم  31ل ه  يص مم

ئحتق  اجمللس مر حمرة ئاحدة عرسأأأأأأأأأأأأأأأل فيهم املوظم ارطلب تسأأأأأأأأأأأأأأأ ة عيمد عمل  بل تمريخ بدء  - 123
 مل يواف  عليه ب د (، كمن املشم  2019اإلجمثة؛ غري عنه، يف ئ ت كتمبة   ا ارتقميم )عيمر/مميو 

املوافقمت على اإلجمثات ال تسأأأأتخدد ك رية رذرارة رلقيمد بمملما بة، بل  ي جممر ئيمى اجمللس عن  - 124
 هجماء شكلي 

ئيمى اجمللس عن احلمالت اريت كشم عنهم تشري ه  عن ارتواصل بني املشمفني ئاملوظفني ض يم   - 125
 ني ر خالل ارنظمد ئعن تنم ش مبمشمة بني ارطمفئجيب عن تقدد طلبمت اإلجمثة ارسنوية م

ئعخريا، يمى اجمللس عن احلفمظ على املما بة املنمسأأأأأأبة رذجمثات ارسأأأأأأنوية رلموظفني مر شأأأأأأ نه عن  - 12٦
 يسم م يف حتسني هرارة املوارر اربشمية 

ويوصااااااااااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتحسااااااااااين رصااااااااااد اإلجازات الساااااااااانوية  - 127
  عليها المشرفون قبل أ ذهافين لطمان أن تالطل، جمي  اإلجازات ويوافق للموظ
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ويوصاااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة باساااتعراضاااات دورية في الوقت المناساا،  - 128
لنظام اإلجازات لتحديد الغيابات والقيام، عند االقتطاااااااااااء، بخصاااااااااام مبالل مقابلة لها من المرتبات 

  الشهرية للموظفين
ذكم عنه سأأأيكفل، مر خالل ارمصأأأد اردئري، عن يتقدد ئ بل مومل األمم املتحدة     ارتوصأأأية ئ  - 129

 املوظفون بطلبمت اإلجمثة ئيواف  عليهم املديمئن  بل عن ي خ  املوظفون اإلجمثات 
 

 إدارة حاالت الغش - 10 
يف االسأأأتحقم مت  ،  مد مومل األمم املتحدة بإخطمر اجمللس خبمس حمالت غش2019يف عمد  - 130

 2018  ئتلقى اجمللس عيضأأأأأأأأأأم تقميم عمد 2018كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأمرب   31مفتوحة حىت كمنت ملفمهتم 
عر حأمالت ارغش ئارغش املفرتض ارصأأأأأأأأأأأأأأأأمرر عر مكتأأب خأدمأمت ارم أمبأة ارأداخليأأة  ئبينأأت مقأأمرنأة بني 

ت ارم مبة ارداخلية تبمينم: احلمالت املبلغ عنهم مر مومل األمم املتحدة ئتل  اريت عبلغ عنهم مكتب خدمم
تأأندرج يف تقميم املكتأأب عربع حأأمالت عبلغ عنهأأم مومأأل األمم املتحأأدة  ئتمر تفأأمصأأأأأأأأأأأأأأأيأأل عر ارتبأأمير يف  مل

 امل لوممت اريت عبلغ هبم اركيمنمن يف اجلدئل عرنم  
 

 مر ارفصل ارثمين 2اجلدئل   
 ،  دمات الرقابة الدا ليةمقارنة بين الحاالت التي أبلل عنها موئل األمم المتحدة ومكت  

 

 بيمن احلمرة ر م احلمرة
عبلغ عنهأأم مومأأل األمم 

 املتحدة
عبأأأألأأأأغ عأأأأنأأأأهأأأأأأأأم مأأأأكأأأأتأأأأأأأأب 
 خدممت ارم مبة ارداخلية

  × اختالا عموال مر  بل موظم  0395/14    
  × غش مر   بل موظم 1٦/001٦
ارعمءات بشأأأأ ن فسأأأأمر ئغش حمتملني مر  بل  0191/1٦

 موظم سمب 
×  

 ×  ا عموال مر  بل موظمتالاخ 231/1٦
 × × سوء سلوك مر  بل موظم 0407/1٦
  × هسمءة استخداد موارر املكتب ئارتزئيم 0٦12/1٦
 ×  تمرفة ممرية 159/18

 
تقأأأأمريم مومأأأأل األمم املتحأأأأدة ئمكتأأأأب خأأأأدمأأأأمت ارم أأأأمبأأأأة ارأأأأداخليأأأأة عر حأأأأمالت ارغش ئارغش املفرتض حىت  :املصدر 

  2018كمنون األئل/ريسمرب  31
  

ئهذ ي خ  اجمللس يف اعتبمر  االسأأأأأأأأأأتنتمج امل كور ععال ، يقدر عن  نمك نقصأأأأأأأأأأم يف ارتنسأأأأأأأأأأي  بني  - 131
اركيمنني  ئر ر ، يوجد عسأأأأأأأأأأأأأأأما م قول رالعتقمر ب ن حمالت ارغش ئارغش املفرتض اريت ي مجلهم مومل 

  ا غري د االتسأأأأأأأأأأأأأأأمق األمم املتحدة ختتلم عر تل  اريت ي مجلهم مكتب خدممت ارم مبة ارداخلية  ئعد
ممغوب فيه ألن االفتقمر ه  امل لوممت ارد يقة املت لقة بمرغش  د يرتتب عنه خطم حمتمل رلكيمن تكون 

 ره آقمر ممرية 
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ويوصاااي المجلس بأن تطااا  إدارة موئل األمم المتحدة آلية مناسااابة لكفالة تنسااايق أفطااال  - 132
لكامل والشاااااااامل عن حاالت الغش اإلب غ ا بين الكيان ومكت،  دمات الرقابة الدا لية من أجل

  والغش المفترض
 

 إفصاحات اإلدارة - جيم 
ارتمرية فيمم يت ل  ب مليمت ارشأأأأأأأأأأطب، ئاملدفوعمت على   دد مومل األمم املتحدة اإلفصأأأأأأأأأأمحمت - 133

 سبيل اهلبة، ئحمالت ارغش ئارغش املفرتض 

 والممتلكاتشط، الخسائر في النقدية والمبالل المستحقة القبض  - 1 
طبت يف عمد 7-10٦عبلغ مومل األمم املتحدة اجمللس ب نه، ئفقم رلقمعدة املمرية  - 134  2018، شأأأأأأأأأأأأأأأن

 مليون رئالر  0.01مليون رئالر ئخسممم يف األصول  در م  0.03رقبض مببلغ حسمبمت مستحقة ا
 

 المدفوعات على سبيل الهبة - 2 
ة يف مل يقأأأأدد عي مبأأأأمرغ مأأأأدفوعأأأأة على سأأأأأأأأأأأأأأأبيأأأأل اهلبأأأأعكأأأأدت اإلرارة عن مومأأأأل األمم املتحأأأأدة  - 135
  2018 عمد
 

 حاالت الغش والغش المفترض - 3 
امل ميري اردئرية ملماج ة احلسمبمت، ططط اجمللس ملماج مته رلبيمنمت املمرية مر  240ئفقمً رلم يمر  - 13٦

م فيهأأأم األخطأأأمء ختطيطأأأم يتيح رأأأه عن يتو ع بأأأدرجأأأة م قورأأأة كشأأأأأأأأأأأأأأأم األخطأأأمء اجلو ميأأأة ئاملخأأأمرفأأأمت، مبأأأ
ئاملخمرفمت ارنممجة عر ارغش  بيد عنه ينبغي عال ي تمد على مماج تنم رلحسأأأأأأأمبمت رتحديد مجيع األخطمء 

 ئ املخمرفمت  فمملسؤئرية عر منع ارغش ئاركشم عنه تقع على عمت  اإلرارة يف املقمد األئل ع
ئريتهم ارم مبية رتقييم تمطم ارغش ئخالل مماج ة احلسأأمبمت، يسأأتفسأأم اجمللسن اإلرارَة بشأأ ن مسأأؤ  - 137

م ّينة  ممت اإلرارة  قة رتحديد تمطم ارغش ئارتصأأأأأدي هلم، مبم يف ذر  عي تمطماملمري ئاإلجماءات املطب
بتحديد م عئ ئّجه انتبم هم هريهم  ئحنر نسأأأأأأأتفسأأأأأأأم عيضأأأأأأأمً اإلرارة عمم هذا كمن رديهم عي م مفة بشأأأأأأأ ن عي 

به يف ئ وعهم؛ ئتشأأأأأمل     االسأأأأأتفسأأأأأمرات اسأأأأأتفسأأأأأمرات مكتب حمالت غش ف لية عئ مزعومة عئ مشأأأأأت
املماج ة اخلمرجية رلحسأأمبمت هرراج  خدممت ارم مبة ارداخلية  ئتشأأمل االختصأأمصأأمت اإلضأأمفية اريت تنظم

 حمالت ارغش ئارغش املفرتض يف  مممة املسممل ارواجب اإلشمرة هريهم يف تقميم  
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 يرشكر وتقد - دال 
يور اجمللس عن ي مب عر تقديم  رلت مئن ئاملسأأأأأأأأأأأأأأمعدة ارل ير رقيهمم موظفو  مر املديمة ارتنفي ية  - 139

 ارربنممج رربنممج األمم املتحدة رلمستوطنمت اربشمية ئموظفي 
 شيلر( كمي تو يع)

 رميس ريوان احملمسبة االحتمري األملمين
 رميس جملس مماج ي احلسمبمت

 
 برموديس( خورخي تو يع)

 املما ب املميل ار مد يف مجهورية شيلي
 )كبري مماج ي احلسمبمت(

 
 ميهريشي( راجيم تو يع)

 املما ب املميل ئاملماجع ار مد رلحسمبمت يف اهلند
 2019يه متوث/يور 24
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 المرفق

 2017كانون األول/ديسمبر   31حالة تنفيذ التوصيات حتى السنة المنتهية في   
 

 احلمرة ب د ارتحق       

 ارم م
ارسأنتني املشأمورة ارسأنة/فرتة 

 بتقميم مماج ة احلسمبمت
ارتقميم ار ي ئررت 

 ت تقييم اجمللس رر مومل األمم املتحدة توصية اجمللس فيه ارتوصية
ف نن

 

د ي  في 
ارتن

نف   
مل ت

 

ثهتم 
جتمئ

اة
حد

األ
           1 - 2010-2011 A/67/5/Add.8 ،

ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 
 3٦ارفقمة 

ئضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع مأأأأأأأأأأأأأومأأأأأأأأأأأأأل 
املتحأأأأدة تمتيبأأأأمت  األمم

حمأأدرة رتمويأأل ارتزامأأمتأأه 
جتم  اسأأأأأأأتحقم مت هنمية 
اخلأأأأأأأأدمأأأأأأأأة ئمأأأأأأأأم بأأأأأأأ أأأأأأأأد 

ينظم  ارتقأأأأأأمعأأأأأأد، كيمأأأأأأم
فأأيأأهأأأأأأأأم ئيأأوافأأ  عأألأأيأأهأأأأأأأأم 
جملس هرارتأأأأأه ئاجلم يأأأأة 

 ار ممة 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10 أأمد يف تقميم  املؤر  حأأدر األمني ار
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

 “ مستمم”    ارتوصية على عنه 
، رّر املومل ب ن سأأأأأأأألطة 2018ئيف تشأأأأأأأأمير ارثمين/نوفمرب 

ية اخلدمة هرسأأأأأأأأأمء متويل رالرتزاممت جتم  اسأأأأأأأأأتحقم مت هنم
املتحدة، ئب ن هرارة ارشأأؤئن اإلرارية  بلت تويل املسأأؤئرية ئمأأأم ب أأأد ارتقأأأمعأأأد ت ورن ه  اجلم يأأأة ار أأأممأأأة ئمقم األمم 

 عر تنفي      ارتوصية 
، عحمل املومل ت ليممت عرسأأأأأأأأأأأأأأأَلهم 2019ئيف عيمر/مميو 

ة تب ختطيط ارربامج ئامليزانية ئاحلسأأأأأأأأأمبمت ارتمبع إلرار مك
جمء  2018ة يف نيسأأمن/عبميل ئمتوث/يوريه ارشأأؤئن اإلراري

فيهأأأأم عن اجلم يأأأأة ار أأأأممأأأأة مل تواف  على خطأأأأة رتمويأأأأل 
ارتأأأأ مني ارصأأأأأأأأأأأأأأأحي ب أأأأد هنأأأأميأأأأة اخلأأأأدمأأأأة فيمأأأأم يتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
بمالشأأأأأأأأأأأأأأرتاكمت املقمرة  ركر ب د صأأأأأأأأأأأأأأدئر ت ليممت مر 

    املسأأ رة، ئ ي ت ليممت عنرسأألت  املما ب املميل بشأأ ن
يف تشأأمير ارثمين/نوفمرب ه  كيمنمت األممنة ار ممة ب سأأم م 

 3، عصبح رزامم على     اركيمنمت حتميل نسبة 201٦
يف املممة على تكمريم املوظفني املمورة مر املوارر اخلمرجة 
عر امليزانية  ئمّحل املومل ئمكتب األمم املتحدة يف نريئيب 

 2017يف املأممأة تلأ  يف ارسأأأأأأأأأأأأأأأنتني املأمريتني  3نسأأأأأأأأأأأأأأأبأة 
، تنمفع تل  ارنسأأأأأأأأأأأأأبة 2019  ئاعتبمرا مر عمد 2018 ئ

 يف املممة  ٦ه  

 ّدد املومل م لوممت تدل 
ع تمتيبمت  على عنه ئضأأأأأأأأأأأأأأَ
مع هرارة ارشأأأؤئن اإلرارية 
رتمويأأأأأأل ارتزامأأأأأأمتأأأأأأه جتأأأأأأم  
استحقم مت هنمية اخلدمة 
ئمم ب د ارتقمعد؛ ئمر مث 

  ارتوصية  د ين ترب عن   
 نأنّف ت 

X    

2 - 2012-2013 A/69/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 39ارفقمة 

)ع( حتأأأأديأأأأد هطأأأأمر ثمه 
رتنفي   مار جملس هرارته 
املت ل  بتحديد شأأأأأأأمي  
مأأأأأأأأأنأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب إلرارة 
ارصأأأأأأأندئق االسأأأأأأأتئممين 
رل مليأأأأأأأأمت ارتجميبيأأأأأأأأة 

ئيل ارواجب رلتمويل األ

عيلول/سأأأأأأأأأأأأبتمرب  10عشأأأأأأأأأأأأمر األمني ار مد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1 ه  عن مومأأل األمم املتحأدة )

ي ترب عن  أأ   ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة  أأد نفأأ ت، ئطلأأب ه  اجمللس 
  هغال هم

عنه ئاىف ، ذكم املومل 2018ئيف تشأأأأأأأأأأأأأأأمير ارثمين/نوفمرب 
جلنة املمثلني ارداممني ردى املومل يف تشمير ارثمين/نوفمرب 

، حيأأث 23/10حبأأمرأأة تنفيأأ   مار جملس هراراتأأه  2012

ذكأأأم اجملأأألأأأس يف تأأأقأأأميأأأم  
 2017رأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمد 

(A/73/5/Add.9 عن )
اإلرارة بأدعت تنفيأ   أ   

طمي  هطالع ارتوصية عر 
املمثلني ارأداممني رلبلأدان 

 ب خم املستجدات  

X    

https://undocs.org/ar/A/67/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/67/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/69/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/69/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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 احلمرة ب د ارتحق       

 ارم م
ارسأنتني املشأمورة ارسأنة/فرتة 

 بتقميم مماج ة احلسمبمت
ارتقميم ار ي ئررت 

 ت تقييم اجمللس رر مومل األمم املتحدة توصية اجمللس فيه ارتوصية
ف نن

 

د ي  في 
ارتن

نف   
مل ت

 

ثهتم 
جتمئ

اة
حد

األ
ارسأأأأأأدار ئصأأأأأأيمغة هطمر            

رارة ممج ي شأأأأأأأأأأأأأأأممل إل
ار أمألأيأأأأأأأأمت ئاملخأأأأأأأأمطم 
بأأأأأأأأمرشأأأأأأأأأأأأأأأأكأأأأأأأأل املأأالمأم؛ 

)ب( ئضأأأأأأأأأأأأأأأع هطأأأأأمر  ئ
ئاضح رلمصد ئارضممن 
ئتوقيقأأأأأأأه يف مأأأأأأأم يت ل  
بأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأخأأأأأأأأداد عمأأوال 
ار مليأأأأأأأأمت ارتجميبيأأأأأأأأة 
رلتمويل األئيل ارواجب 
ارسأدار ئاملسأمءرة عنهم؛ 
ئ )ج( توخي ارأأد أأة يف 
متمب ة ارسأأأأأأأأأأأأأأأأدار ار ي 

ود بأأأأأأأأه كأأأأأأأأل جأأهأأأأأأأأة تأأقأأ
مأأقأأرتضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة ئارأأتأأقأأيأأأأأأأأد 

 رلسدار بمجلدئل ارزمه 

عبلغهم ب نه مل يتمكر مر هجيمر شأأأأأمي  منمسأأأأأب  ئنتيجة 
رأأ رأأ ، ئبأأمرنظم ه  صأأأأأأأأأأأأأأأغم حجم احلأأمفظأأة، فأأإن املومأأل 

 هرارة عمليمت احلمفظة راخليم  سيتو 
 ،  دد اركيمن ارتقميم عر اردئرة ارماب ة ئعالئة على ذر

ار ي عبلغ فيه  2013ئار شأأأأأأأأأأأأأأمير املؤر  نيسأأأأأأأأأأأأأأمن/عبميل 
 املديمن ارتنفي ي جملَس اإلرارة مبم ئرر ععال  

ئعحمل اركيمن عيضأأم رسأأمرة بمرربيد اإلركرتئين ئنّجهت ه  
م تقدمي هيضأأأأم  بشأأأأ ن حمرة عمني جملس اإلرارة طنلب فيه

 تنفي  ارقمار 
،  أأدد املومأأل تقأأمريم عر ارزيأأمرات 2019يأأمر/مأأميو ئيف ع

امليدانية ه  املشأأأأأأأأأأأأأأأأمريع املنجزة مر طم  موظفيه، ئ دد 
 ك ر  جدئال ثمنيم رلسدار 

 

ئيف مأأأأأأ أأأأأأمض حتأأأأأألأأأأأأيأأأأأألأأأأأأأأه 
رلم لومأأأمت املقأأأدمأأأة مر 
املومأأأأأأأأل، يالحظ اجمللس 
عن  أأأأأأأأ ا اركيأأأأأأأأمن طب  
هجماءات رلمصد ئاجلدئل 

 ارزمه امل ه رلسدار 
 ارتوصية  د نأنّف ت ئمر مث ين ترب عن  أأأأأأأأ   

3 - 2015 A/71/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 25ارفقمة 

)ع( يتمبع مع مؤسأأأأأأأسأأأأأأأة 
اإلسأأأأأأأأأأأأأكمن السأأأأأأأأأأأأأرترار 
املبلغ غري املسأأأأأأأأأأأأأأدر مر 
 أأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأة ارأأأأأأأأأأقأأأأأأأأأأمض؛ 

ئيأأأأأأ أأأأأأزث آرأأأأأأيأأأأأأأأمت  )ب(
ارتحق  ئارمصأأأد املت لقة 

 حبمفظة ارقمئض 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأبتمرب  10املؤر  عشأأأأأأأأأأأأمر األمني ار مد يف تقميم  
2018 (A/73/353/Add.1 ه  عن مومأأل األمم املتحأدة )

ي ترب عن  أأ   ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة  أأد نفأأ ت، ئطلأأب ه  اجمللس 
 هغال هم 

، عفأأمر املومأأل يف رّر  2018ئيف تشأأأأأأأأأأأأأأأمير ارثأأمين/نوفمرب 
إلسأأأأكمن  ن مؤسأأأأسأأأأة ابشأأأأ ن ارشأأأأطم )ع( مر ارتوصأأأأية ب

ّفيت رليم ئعن املومل على ئشأأأأأأأأأأأأ  تلقي مدفوعمت  صأأأأأأأأأأأأن
 رئالر عقب ارتصفية  249 000هنممية تبلغ 

ئفيمأأأم يت ل  بأأأمرمصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأد غري املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأدر ارنهأأأممي اربأأأمرغ 
رئالر، ذكم اركيأأأأأمن عنأأأأأه  أأأأأد ال يتسأأأأأأأأأأأأأأأ   500 000

 اسرترار  
، عحأأأأأأمل املومأأأأأأل ئقيقأأأأأأة ت مض 2019ئيف عيأأأأأأمر/مأأأأأأميو 
ة مر اركيمن السأأأأأأأرترار األموال بري املتخ بمرتفصأأأأأأأيل ارتدا
 امل كورة ععال  

ئفيمم يت ل  بمرشأأأأأأأأأأأأطم )ب( مر ارتوصأأأأأأأأأأأأية، عرف  اركيمن 
 حبمفظة ارقمئض ئرمصد م بمروقمم  منوذجمً ينسأأأأأأأأأأأأأأأتخدد رلتحق  مر ائريمت املت لقة 

فيمم يت ل  ارشأأأأطم )ع( مر 
ارتوصية، جتدر اإلشمرة ه  
عن ارتأدابري اريت  أدد املومأل 

لأأة عنهأأم  لومأأمت مفصأأأأأأأأأأأأأأم
غري كأأأأأمفيأأأأأة مل مفأأأأأة مأأأأأدى 
همكمنية اسأأأأأأأأأرترار األموال  
ئيف  أأأأأ ا ارصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدر، مر 
ارضأأأأأأمئري تقدمي م لوممت 
تت ل  بتصأأأأأأأأفية مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة 

 اإلسكمن 
ئفيمم يت ل  بمرشأأأطم )ب( 
مر ارتوصأأأأأأأأأية،  دد اركيمن 
م لومأأأأأأأمت تبني عنأأأأأأأه عزث 
آريأأأمت ارتحق  ئارمصأأأأأأأأأأأأأأأأأد 

 املت لقة حبمفظة ارقمئض 
سأأأأأأأأب ، تظل ئبنمء على مم 

    ارتوصية  يد ارتنفي   

 X   

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
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 احلمرة ب د ارتحق       

 ارم م
ارسأنتني املشأمورة ارسأنة/فرتة 

 بتقميم مماج ة احلسمبمت
ارتقميم ار ي ئررت 

 ت تقييم اجمللس رر مومل األمم املتحدة توصية اجمللس فيه ارتوصية
ف نن

 

د ي  في 
ارتن

نف   
مل ت

 

ثهتم 
جتمئ

اة
حد

األ
           4 - 2015 A/71/5/Add.9 ،

ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 
 54ارفقمة 

)ع( حتديد املخمطم اريت 
 أأأأأأأأد تؤقم على تنفيأأأأأأأأ  
املشأأأأأأأأأأأأأأأأأمريع  بأأل ممحلأأة 
ارتنفيأأأ  رلحأأأد مر آقأأأمر 
ارتأ خري ارسأأأأأأأأأأأأأأألبيأة على 
ارأأأأأأأأأفأأأأأأأأأوامأأأأأأأأأد املأأأأأأأأأمجأأأأأأأأأوة 

مجتم أأأأأأأأمت امل نيأأأأأأأأة؛ لر
ئارتخطيط ر ملية  )ب(

ارتوظيم ئهرارهتأأأأم فيمأأأم 
يأأأأأتأأأأأ أأأأألأأأأأ  بأأأأأأأأمخلأأأأأرباء يف 
املكتأأب امليأأداين ركفأأمرة 
توفم املوظفني يف ارو ت 
املنمسب ئبمر در اركميف 
مر عجل حتسأأأأأأأأأأأأأأني عراء 

 املشمريع 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأبتمرب  10عشأأأأأأأأأأأأمر األمني ار مد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1 ه  عن مومأأل األمم املتحأدة )

توجيهية بشأأأأ ن كيفية هرارة املخمطم، مبم يف ذر  املخمطم رأديأه رريأل جأديأد إلرارة تأمطم املشأأأأأأأأأأأأأأأأمريع ينقأدد مبأمرئ 
املت لقة بتوظيم موظفي املشأأمريع ئعراء اجلهمت ارشأأميكة 

 يف ارتنفي  
ك ر  ه  عن املومل ي ترب عن       ئعشأأأأأأأأأأأأأأأمر األمني ار مد

 ارتوصية  د نأنفِّ ت، ئطلب ه  اجمللس هغال هم 
، عفمر اركيمن عنه ععّد ررياًل إلرارة 2019ئيف عيمر/مميو 

تمطم املشأأأأأأأأمريع ئعنه بصأأأأأأأأدر ئضأأأأأأأأع تدابري احرتاثية بيئية 
ئاجتممعية رتندرج يف   ا اردريل  ئعئضأأأأأأأأأأأأأأأح عن شأأأأأأأأأأأأأأأمكة 

دسأأأأة، تنسأأأأمعد يف ئضأأأأع نهعركمريس، ئ ي شأأأأمكة رئرية رل
 تل  ارتدابري االحرتاثية 

يأالحأظ جمألأس مأماجأ ي 
احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأمت عن اركيأأمن 
بصدر ئضع تدابري رتنفي  
منأأأأأأأأوذجخم إلرارة تأأأأأأأأمطأأأأأأأأم 

 املشمريع 
ئيأأأأأدرك اجمللس عن  أأأأأ   
ار ملية عمليٌة مسأأأأأأأأأأتممة، 
ئمأأأأأأر مث تأأأأأأن أأأأأأتأأأأأأرب  أأأأأأأأ   

 ارتوصية  يد ارتنفي  

 X   

5 - 201٦ A/72/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

  13ارفقمة 

)ع( هجماء تأأأأأأدريأأأأأأب يف 
جمأأأأأمل ارتوعيأأأأأة بأأأأأمإلرارة 
املأأأمكأأأزيأأأأأأأأة رأأألأأأمأأأخأأأأأأأأمطأأأم 
رأأأأأأتأأأأأأمأأأأأأكأأأأأأني مأأأأأأوظأأأأأفأأأأأي 
املكأأأأأمتأأأأأب ارقطميأأأأأة مر 
اكتسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمب املهأأأأأأمرات 
ئامل مر  ارالثمة رتنفي  
اإلرارة املمكزية رلمخمطم 
بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكأأأأأأأأل فأأأأأأأأ أأأأأأأأمل؛ 

ئهعأأدار سأأأأأأأأأأأأأأأجأأل  ()ب
فقأأأأأأم ملبأأأأأأدع رلمخأأأأأأمطم ئ 

ملتحأأأأأأأأدة مومأأأأأأأأل األمم ا
ارأأأأتأأأأوجأأأأيأأأأهأأأأي املأأأأتأأأأ أأأألأأأأ  
بأأأأأأأأأأمإلرارة املأأأأأأأأأأمكأأأأأأأأأأزيأأأأأأأأأأة 
رلمخمطم ئئضأأأأأع موجز 
جميع املخأأأأمطم اهلأأأأممأأأأة 
ئاسأرتاتيجيمت ارتصدي 
رلتخفيم مر املخأأأأأمطم 

 يف تنفي  املشمريع 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

 (  2018    ارتوصية )ارمبع األخري مر عمد 
، عفمر اركيمن ب نه ععّد رريالً عنوانه 2019ئيف عيمر/مميو 

ئعنه بصأأأأأأدر ئضأأأأأأع تدابري “ رريل هرارة تمطم املشأأأأأأمريع”
ممعية رتندرج يف   ا اردريل  ئعئضأأأأأأأأأأأأح احرتاثية بيئية ئاجت

تنسأأأمعد  شأأأأمكة عركمريس، ئ ي شأأأأمكة رئرية رلهندسأأأأة،عن 
 يف ئضع تل  ارتدابري االحرتاثية 

ئهضمفة ه  ذر ، عشمر ه  املوظفني ار ير عمتوا ارتدريب 
 يف جممل منع ارغش 

يأالحأظ جمألأس مأماجأ ي 
احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأمت عن اركيأأمن 
بصدر ئضع تدابري رتنفي  
منأأأأأأأأوذجخم إلرارة تأأأأأأأأمطأأأأأأأأم 

 املشمريع  
  ئعحمث اركيأأأأأأمن كأأأأأأ رأأأأأأ

دمم  ممم على مم يبدئ تق
يف تأأأأأدريأأأأأب املوظفني يف 
جمأأمل منع ارغش  ئيأأدرك 
اجمللس عن  أأأأ   ار مليأأأأة 
عمليٌة مسأأأأأأأأأتممة، ئمر مث 
تن ترب     ارتوصأأأأأأأأأأأأأأية  يد 

 ارتنفي  

 X   

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
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           ٦ - 201٦ A/72/5/Add.9 ،

ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 
 23ارفقمة 

يمت اسأأأأأأأرتاتيج )ع( بلورة
رلتقليأأأأأل ه  عر  حأأأأأد 
مر تكأأأمريم اخلأأدمأأمت 
االسأأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأمريأأأة ئفقأأأم 
رأل دا  االسأأأأأرتاتيجية 

-2014رأأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأأرتة 
؛ )ب( هرراج 2019

تأأأأأقأأأأألأأأأأيأأأأأأأأل تأأأأأكأأأأأأأأمرأأأأأيأأأأأم 
اخلدممت االسأأأأأأأتشأأأأأأأمرية 

  عر  حأأأأد يف هطأأأأمر ه
عمليأمت متأمب أة ارنتممج 
ئتقدمي تقمريم بشأأأأأأأأأأأأأأأ هنم 

 رئريم 

يلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب ع 10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

، ئعشأأمر ه  (2018    ارتوصأأية )ارمبع األخري مر عمد 
عن مومل األمم املتحدة بصأأأأدر ئضأأأأع اسأأأأرتاتيجية رلتقليل 
 ه  عر  حد مر تكمريم اخلدممت االسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأمرية ئفقم

  2019-2014رأل دا  االسرتاتيجية رلفرتة 
،  دد املومل م لوممت 2018ئيف تشأأأأأأأأأأأأمير ارثمين/نوفمرب 

 عر احلسمبمت املت لقة بمخلدممت ارت م دية 
 2019 أأدد اركيأأمن يف عيأأمر/مأأميو ئهضأأأأأأأأأأأأأأأأمفأأة ه  ذرأأ ، 

حتليال رتكمريم اخلرباء االسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأمريني مقمبل اإليمارات 
  2018-2015فيمم يت ل  بمرفرتة 

ئعخريا، عشأأأأأأأأأأأأأمر اركيمن ه  عنه اعتمد خطة اسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية 
-2020جأأأأديأأأأدة يف  أأأأ ا املوضأأأأأأأأأأأأأأأوع مر عجأأأأل ارفرتة 

2025  

اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأ أأأأأأمض اجملأأأأأألأأأأأأس 
احلسأأأأأأأأأأأأأأأأمبمت اريت  دمهم 

د عررة اركيمن؛ ركنه مل جي
كأأأأأأأأمفأأيأأأأأأأأة تأأثأأبأأأأأأأأت ئجأأور 
اسأأأأأرتاتيجيمت م مول هبم 
صأأأأأيغت رلتقليل ه  عر  
حأأأأأأأأد مأأأأأأر تأأأأأأكأأأأأأأأمرأأأأأأيأأأأأأم 
اخلدممت االستشمرية، عئ 

قليأأأل ه  عر  حأأد عن ارت
مر تكأأأأأمريم اخلأأأأأدمأأأأمت 
االسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأمرية مدرٌج يف 
هطأأأأأمر عمليأأأأأمت متأأأأأمب أأأأأة 
ارنتأأأأأأأممج ئتقأأأأأأأدمي تقأأأأأأأمريم 

 بش هنم رئريم 
ئمأأأأأأر مث، تأأأأأأظأأأأأأأأل  أأأأأأأأ   

 ارتوصية  يد ارتنفي  

 X   

7 - 201٦ A/72/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 73ارفقمة 

مأأأأأأأيأأأأأأأع ثأأأأأأأأمل جلأأأأأأأاالمأأأأأأأتأأأأأأأ
األحكأأأأأأأأمد ئارشأأأأأأأأأأأأأأأأمئف 
املتف  عليهم يف اتفم مت 
ارأأأأتأأأأ أأأأأأأأم أأأأأأأأد رأأأأتأأأأجأأأأنأأأأأأأأب 
اخلالفأأأأمت مع اجلهأأأأمت 

 املمحنة 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأبتمرب  10عشأأأأأأأأأأأأمر األمني ار مد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1 ه  عن مومأأل األمم املتحأدة )

ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة  أأد نفأأ ت، ئطلأأب ه  اجمللس  ي ترب عن  أأ  
 م هغال ه

ئب دم ،  دد املومل يف ئقيقة مؤرخة تشأأمير األئل/عكتوبم 
را مر بمنممج رئال ٦4 473اردريل على اسأأتالد  2018

  2017األمم املتحدة رلبيئة يف آذار/ممرا 
،  دد املومل تقميما ممريم عر مشمئع 2019ئيف عيمر/مميو 

ال تصأأأأمري ئارتجديد احلضأأأأمي يف اإلن مش االجتممعي ئا
بب تغري عئندئ ينشأأأأأأأأأأأأأري ه  عنه مل يتل  املبلغ املتبقي بسأأأأأأأأأأأأأ

احلكومأأأة يف نيجرييأأأم ئعأأأدد االمتثأأأمل رشأأأأأأأأأأأأأأأمئف اجلهأأأمت 
 محنة امل

 71عنشأأأأأأأأأأأأأأأري يف ارفقمتني 
مر تقميم اجمللس  72 ئ

 201٦رأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمد 
(A/72/5/Add.9 ه ) 

الت مل يم املومأأأأأأل حأأأأأأم
فيهأأأم بأأأ حكأأأمد اتفأأأم أأأمت 
املسأأأأأأأأأممهمت ئشأأأأأأأأأمئطهم، 
ئه  سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدار املأأأبأأأأأأأأمرأأأغ 
املدفوعة ارزامدة عر املبلغ 

 ارنهممي 
مر ئحأأأأمرأأأأة ئاحأأأأدة فقط 

تل  احلمالت هلم صأأأأأأأأأأأأأأألة 
بأأأأأأأأمالتفأأأأأأأأمق مع بمنأأأأأأأأممج 
اربيئأأأة، ئاملبلغ امل ه فيهأأأم 

 رئالرا  ٦4 473 در  
ئامل لومأأأأمت املقأأأأدمأأأأة مر 

عدد امتثمل اركيمن رتربيم 
مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمئع اإلنأأأأأأأأأ أأأأأأأأأمش 

 X   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
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اال تصأأأأأمري االجتممعي ئ            

ئارتجأأديأأد احلضأأأأأأأأأأأأأأأمي يف 
 عئندئ ريست كمفية 

ئمأأأأأأر مث، تأأأأأأظأأأأأأأأل  أأأأأأأأ   
 ارتوصية  يد ارتنفي  

8 - 201٦ A/72/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 74ارفقمة 

ت زيز رصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد تنفيأأأأأأأ  
مبوجب  املشأأأمريع املمورة

اتفأأأأأم أأأأأمت مشأأأأأأأأأأأأأأأمئطأأأأأة 
ل هيمارات رضممن حتصي

ب د اسأأأأأأأأتيفمء ارشأأأأأأأأمئف 
ئخأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأض مأأأأأأأأأأبأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأغ 
االرتزامأأمت يف اربيأأمنأأمت 

 املمرية 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأبتمرب  10تقميم  املؤر  عشأأأأأأأأأأأأمر األمني ار مد يف 
2018 (A/73/353/Add.1 ه  عن شأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأبأأأأأأأأة اإلرارة )
رصأأأأأأدا ئت ديال  مت يف مومل األمم املتحدة عجمتئار ملي

رئريني رالرتزاممت املشأأأأأأأأأأأأمئطة، ئذر  متشأأأأأأأأأأأأيم مع ارتقدد 
مبوجأأأأب االتفأأأأم أأأمت  احملمث يف تنفيأأأأ  املشأأأأأأأأأأأأأأأأأأمريع املمورأأأأة

املشأأأأمئطة  ئعشأأأأمر األمني ار مد ك ر  ه  عن املومل ي ترب 
 عن     ارتوصية  د نأنفِّ ت، ئطلب ه  اجمللس هغال هم  

،  دد املومل ملفمً م نونمً 2018نوفمرب /ر ارثمينئيف تشأأأمي
كدريل “  نقل االرتزاممت املشأأأأأأأأأأأأأأأمئطة ه  بند اإليمارات”

ّثل  يور هيمارات االتفم  مت املشأأأأأأأأأمئطة اريت عجنز م املومل خن
  2018حىت حزيمان/يونيه 
، عبلغ اركيأأأأمن عر  يأأأأد هيمارات 2019ئيف عيأأأأمر/مأأأأميو 

قفلأأة تشأأأأأأأأأأأأأأأغيليأأم قالة منح  ئ نأأمك قالة منح عخمى م
 ئركنهم ال تزال مفتوحة ممريم 

ئعخريا، يشأأأأأأأأأري املومل ه  عنه سأأأأأأأأأيكون بإمكمنه هجماء عي 
 ت ديالت ضمئرية 

 ي يأالحأظ جمألأس مأماجأ
احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأمت عن اركيأأمن 
اخت  تدابري رمصأأأأأأأأأأد تنفي  
املشأأأأأأأأأأمريع املمورة مبوجب 
اتفم مت مشأأأأأأأأأأأأمئطة؛ غري 
عنأأأأه مل ينجز ارت أأأأديالت 
املأأأأأواثيأأأأأأأأة رأأأأألأأأأأمأأأأأنأأأأأح رئن 

 مت ممرية  حمك
ئمأأأأأأر مث، تأأأأأأظأأأأأأأأل  أأأأأأأأ   

 ارتوصية  يد ارتنفي  

 X   

9 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 15ارفقمة 

)ع( ضأأأأممن تنفي  بمامج 
ربنأأأأأأمء ارقأأأأأأدرات جلميع 
املأأأأأأأأأوظأأأأأأأأأفأأأأأأأأأني ارأأأأأأأأ يأأأأأأأأر 
يضأأأأأطل ون مبسأأأأأؤئريمت 
فيمم يت ل  بت بئة املوارر 

ارص يدير ارقطمي على 
ئاإل ليمي؛ )ب( ئضأأأأع 
مبأأمرئ توجيهيأأة مت لقأأة 

ئت ميمهم  بمرسأأأأأيمسأأأأأمت
على املكأمتأب اإل ليميأة 
ئارقطميأأأأأأأأة على ارنحو 
املطلوب مبوجأأأب هطأأأمر 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

(، ئعشأأأأمر ه  2019مر عمد  ئل    ارتوصأأأأية )ارمبع األ
عن مومل األمم املتحدة بصأأأأأأأأأأدر ئضأأأأأأأأأأع اررتتيبمت ارالثمة 
رتدريب املوظفني ار ير يضطل ون مبسؤئريمت فيمم يت ل  

 وارر على ارص يدير ارقطمي ئاإل ليمي بت بئة امل
عبلغ املومل ب نه ئّ ع ، 2018ئيف كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأمرب 

 اتفم م ينتيح متويل عنشطة بنمء ارقدرات  
ئذكم اركيأأأأأمن عن موظفيأأأأأه تلقوا تأأأأأدريبأأأأأم مت لقأأأأأم بنظأأأأأمد 
م لومأأأأأمت املأأأأأمحنني، ئعن املوار ارتأأأأأدريبيأأأأأة املت لقأأأأأة ببنأأأأأمء 

  ئهضأأأأمفة ه  ذر ، ارقدرات عصأأأأبحت  ي عيضأأأأم متمحة

يمسأأأأأأأأة كيمن سأأأأأأأأئضأأأأأأأأع ار
تت ل  بمرت ميم بمجلهمت 
املمحنة تسأأأأأأأأأمي على مجيع 

اريت تتلقى متويال املشمريع 
تصأأأأأأصأأأأأأم هلم مر جهمت 

 ممحنة 
ظ كأأأأأأأأ رأأأأأأأأ  عن  اروكأأأأمرأأأأة آخأأأأ ة يف هحماث ئيأأأأأالحأأأأأَ
تقدد يف تدريب املوظفني 

 يف   ا اجململ 

 X   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
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 احلمرة ب د ارتحق       

 ارم م
ارسأنتني املشأمورة ارسأنة/فرتة 

 بتقميم مماج ة احلسمبمت
ارتقميم ار ي ئررت 

 ت تقييم اجمللس رر مومل األمم املتحدة توصية اجمللس فيه ارتوصية
ف نن

 

د ي  في 
ارتن

نف   
مل ت

 

ثهتم 
جتمئ

اة
حد

األ
ارنتأأممج رالسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة            

املتصأأأأأأأأألة بمر ال مت مع 
اجلأأأأأأأأأأأهأأأأأأأأأأأمت املأأأأأأأأأأأمحنأأأأأأأأأأة 

 ئاإليمارات 

همت ئافقت اروكمرة على املبمرئ ارتوجيهية رلت ميم بمجل
املمحنة اريت تسأأأأأأأأمي على مجيع املشأأأأأأأأمريع اريت تتلقى متويال 
تصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأم هلم مر جهمت ممحنة  ئعنممت     املبمرئ 
ارتوجيهية على املوظفني عر طمي  م كمة عصأأأدرهتم املديمة 

  2019ارتنفي ية يف آذار/ممرا 

ئيأأأأأأأأدرك جملس مماج ي 
احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأأأأمت عن  أأأأأ   
ار ملية عمليٌة مسأأأأأأأأأأتممة، 

   ئمأأأأأأر مث تأأأأأأن أأأأأأتأأأأأأرب  أأأأأأأأ
 ارتوصية  يد ارتنفي  

10 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 19ارفقمة 

ضممن است ماض ارفمي  
االسأأأأتشأأأأمري رلمشأأأأمريع 
رلجوانأأب ارفنيأأة ئاملأأمريأأة 
روقمم  املشمريع ئموافقته 
عأأألأأأيأأأهأأأأأأأأم  أأأبأأأأأأأأل تأأأو أأأيأأأع 
اتفأأم أأمت ارتمويأأل، على 

نأأأأحأأأأو املأأأأطأأأألأأأأوب يف ارأأأأ
سأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأة مومل األمم 

ت لقة بمإلرارة املتحدة امل
 ارقمممة على املشمريع 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

 ( 2018ر عمد     ارتوصية )ارمبع األخري م
ذكم املكتب اإل ليمي ، 2018ئيف كمنون األئل/ريسمرب 

ألمميكم ارالتينية ئاركمرييب يف رّر  عن سأأأأأأأأري ار مل اجلممع 
بني تصأأأأأميم املشأأأأأمريع ئارشأأأأأمئع يف ار مل بنظمد عئموجم، 

اسأأتثنمءات خمرجة يمر ععال ، ئعن املشأأمريع املمصأأورة  ي ، يكفلن االمتثمل ملم 2018ئ و سرين عملخم انطل  يف عمد 
 عر اإلجماءات ار مرية 

مأأأ ، عئضأأأأأأأأأأأأأأأح ذرأأأ  املكتأأأب اإل ليمي، يف كأأأمنون ئب أأأد
، عن     ارتوصأأأأأأأأأأأأأأية  يد ارتنفي ، ئعن 2019ارثمين/ينميم 

مومل األمم املتحدة ععمر تصأأأأأأأأأأأأأأأميم سأأأأأأأأأأأأأأأري عمله املت ل  
بمملشأأأأأأأأأأمريع حبيث ال خكر تو يع اتفمق  بل موافقة ارفمي  

 ملشمئع االستشمري رلمشمريع على ا
املقمر تنفيأأأ   أأأ   ئعخريا، ذكم املكتأأأب اإل ليمي عن مر 

  2019ارتوصية حبلول شبمف/فربايم 

اسأأأأأت مض جملس مماج ي 
احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأأأأمت يف نظأأأأأمد 
عئموجم ةسأأأأأأأأأة مشأأأأأأأأأمريع 
كأأأمنأأأت بأأأدايتهأأأم يف عأأأمد 

  ئتأأأأأأبأأأأأأنّي بأأأأأأ أأأأأأأأد 2019
ارأأأأأتأأأأأحأأأأأقأأأأأ  عن ارأأأأأفأأأأأميأأأأأ  
االسأأأأأأتشأأأأأأمري رلمشأأأأأأمريع 
ئاف  على عرب ة مشأأأأأأأأمريع 

اتفأأم أأمت منهأأم ب أأد تو يع 
ارتمويأأأأأأأأل؛ ئفيمأأأأأأأأم طص 

 توجد عحد املشأأأأأأأأأمريع، ال
مأأ أألأأومأأأأأأأأمت عأأر ئقأأيأأقأأأأأأأأة 
املشأأأأأأأأأأأأأأأمئع اخلأأمصأأأأأأأأأأأأأأأأة بأه 

عأأر مأأوافأأقأأأأأأأأة ارأأفأأميأأ   ئال
االسأأأأأأتشأأأأأأمري رلمشأأأأأأمريع 

 عليه     
، مل 2019ئيف عأأأأأأأأأأمد 

د املشأأأأأأأأمريع عحكمد  سأأأأأأأأّ جتن
ارسأأأيمسأأأة املت لقة بمإلرارة 
ارقمممة على املشأأأأأأأأأأأأأأأمريع، 
 ّف  ارتوصية مل تننئمر مث ين ترب عن  أأأأأأأأ   

   X   

11 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 22ارفقمة 

ضأأأأأأأأأأأأأأممن هعدار اروقمم  
كلمأأأم كأأأمن  نأأأمك نقأأأل 
رألصأأأأأأأأأأأأأأأول رلتقليأأل مر 
 خطم فقدان األصول 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

(  ئعشأأأأأأأأأأأمر 2018    ارتوصأأأأأأأأأأأية )ارمبع األخري مر عمد 
األمني ار مد عيضأأأأأأأأأأأأم ه  عن اروكمرة بصأأأأأأأأأأأأدر تنفي  رئرات 
تدريبية رتجديد امل لوممت رفممدة مجيع جهمت ارتنسأأأأأأأأأأي  

جماءات اريت تنظم امل نية بمألصأأأأأأأول مر عجل توضأأأأأأأيح اإل
 صول ئهبماث عمهية استكممل ئقمم  ارتسليم هرارة األ

اسأأأأأأأأتنمرا ه  حتليل جملس 
مماج ي احلسمبمت، تدل 
حمتويأأأأمت املأأأأ كمة احملأأأأمرأأأأة 
عأأألأأأى هحأأأماث تأأأقأأأأأأأأدد يف 
كفأأأأأأمرأأأأأأة هعأأأأأأدار اروقأأأأأأمم  
 املت لقة حبمكة األصول  

 X    

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
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 احلمرة ب د ارتحق       

 ارم م
ارسأنتني املشأمورة ارسأنة/فرتة 

 بتقميم مماج ة احلسمبمت
ارتقميم ار ي ئررت 

 ت تقييم اجمللس رر مومل األمم املتحدة توصية اجمللس فيه ارتوصية
ف نن

 

د ي  في 
ارتن

نف   
مل ت

 

ثهتم 
جتمئ

اة
حد

األ
، عحمل اركيمن م كمة 2018ئيف كمنون األئل/ريسأأأأأأأأمرب            

ئّجههم مديم  2018تشأأأأأأأأأأأأأأأمير ارثمين/نوفمرب  29مؤرخة 
شأأأأأأأأأأأأأأأ بة اإلرارة ئار مليمت ئطلب فيهم هجنمث عملية عمد 

رلتحق  املأأأأأأأمري مر األصأأأأأأأأأأأأأأأول ئامل أأأأأأأدات يف  2018
وقيقة م لوممٌت مفصلة اخلمرجية  ئيمر يف تل  ار املكمتب

عر اهلأد  مر تلأأ  ار مليأأة ئتوجيهأأمٌت بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن كيفيأة 
 تنفي  م 

ه ه  مجيع جهأأأمت  ئيمر يف اروقيقأأأة كأأأ رأأأ  تأأأ كري موجأأأّ
ارتنسأأأي  امل نية بمألصأأأول ينشأأأري ه  ضأأأمئرة تسأأأجيل مجيع 
عمليمت نقل األصأأأأأأأأأأأول ئامل دات يف اسأأأأأأأأأأأتممرة تسأأأأأأأأأأأليم 

وار ئاملوظم ني على اجلهأة املتلقيأة رلماألصأأأأأأأأأأأأأأأول  هذ يت 
 ار ي ينسلمهم ملءن تل  االستممرة  

 ئب د ملء االستممرة، ينبغي حفظهم يف ارسجالت 
، عحمل اركيمن اسأأأأأأأأأأأأتممرة تسأأأأأأأأأأأأليم 2019ئيف عيمر/مميو 

األصأأأأأأأأأأأأأأأول اريت ععأدهتأم تتلم جهأمت ارتنسأأأأأأأأأأأأأأأي  امل نية 
   بمألصأأأول، ئعشأأأمر ه  عن املوظفني تلقوا ارتدريب يف  

 املس رة 

ارتدريب املشأأأأأأأأأأأأأمر هريه يف ئيننجز اركيأأأأأأمن كأأأأأأ رأأأأأأ  
 تقميم األمني ار مد 

ئختأأأأأأممأأأأأأمً، يأأأأأأدرك جملس 
مماج ي احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت عن 

مة،  أأأ   عمليأأأة مسأأأأأأأأأأأأأأأتم
 أأأأأأتأأأأأأرب  أأأأأأأأ   ئمأأأأأأر مث تأأأأأأن 

 ارتوصية  يد ارتنفي  

12 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 28ارفقمة 

تأأأأأأأأأ زيز عملية است ماض 
اضأأأأأأأأأمحالل ارقيمة عر 
طمي  ئضأأأأأأأأأأأأأأأع مبأأأأأأمرئ 
توجيهية تبني بوضأأأأأأأأأأأأأو  
كأأأيأأأم يأأأنأأأبأأأغأأأي هجأأأماء 
است ماضمت اضمحالل 

 ئاإلبالغ عنهم ارقيمة 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأبتمرب  10عشأأأأأأأأأأأأمر األمني ار مد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1 ه  عن مومأأل األمم املتحأدة )

ي ترب عن  أأ   ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة  أأد نفأأ ت، ئطلأأب ه  اجمللس 
 هغال هم 

كمة ، عحمل املومل م  2018ارثمين/نوفمرب ئيف تشأأأأأأأأأأأأأأأمير 
موّجهأأة مر مأأديم شأأأأأأأأأأأأأأأ بأأة  2018متوث/يوريأأه  3مؤرخأأة 

اإلرارة ئار مليمت طلب فيهم مر مجيع جهمت تنسأأأأأأأأأأأأأأأي  
األصأأأأأأول ئمسأأأأأأؤئيل هرارة املشأأأأأأمريع يف املومل هجنمث عملية 

رلتحق  املأأمري مر األصأأأأأأأأأأأأأأأول  2018منتصأأأأأأأأأأأأأأأم عأأمد 
 ئامل دات يف املكمتب اخلمرجية 

يقة تمر ة عيضأأأأأم مم يلي: ئقممفقمت تل  امل كم ئتضأأأأأمنت 
فيهم األخطمء ارشأأأأأأأأأمم ة مر جتمرب ارسأأأأأأأأأنوات ارسأأأأأأأأأمبقة؛ 
ئاختبأمر اضأأأأأأأأأأأأأأأمحالل ارقيمأة ئمبأمرئ توجيهيأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 
االست ماض؛ ئاستممرة تسجيل اضمحالل ارقيمة اخلمصة 

 رئالر  25 000بقمممة األصول اريت تتجمئث  يمتهم 

اسأأأأأأأأتنمرا ه  حتليل جملس 
مماج ي احلسأأمبمت، تبني 
املأأأأ أأأألأأأأومأأأأأأأأمت ارأأأأواررة يف 
امل كمة ئاملبمرئ ارتوجيهية 
ت ينبغي هجنمث اسأأأت ماضأأأمارأأأأأأأأأأأأأأأأمنحمرة بوضو  كيم 
اضأأأأأأأأأأأأأأأأأمأأحأأالل ارأأقأأيأأمأأأأأأأأة 

، ممأأأأم ئهبالغ اركيأأأأمن هبأأأأم
خّكر اركيمن مر حتسأأأأأني 
 اإلجماءات امل مول هبم   
ئهضأأأأأمفة ه  ذر ، عحمل 
اركيمن تقييممت األصول 
اريت ينبغي هخضأأأأأأأأأأأأأأأأأأمعهأأأم 
الختبأأأأأأأأمر اضأأأأأأأأأأأأأأأأمحالل 
ارقيمة ملنتصأأأأأأأم ارسأأأأأأأنة  
ئمأأأر مث طأأألأأأص جمأأألأأأس 

X      

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
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امل مول ارتشغيل املوحدة  ئعخريا، عحمرت اروكمرة هجماءات           

مء اربنور اريت ال تشأأأأأأأأأأأأأأأكأأل جزءا مر جمموعأأة يف هبأأم ال تفأأ
 مكمتب املومل املوجورة خمرج املقم ئرذبالغ عنهم 

مماج ي احلسأأأأأأأأأأأأأمبمت ه  
 عن     ارتوصية ننف ت 

13 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 32ارفقمة 

)ع( ضأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأمن عن يتم 
صأأم  األموال رلشأأمكمء 
املأأنأأفأأأأأأأأ يأأر يف ارأأو أأأأأأأأت 
احملدر حبيث خكر هجنمث 
األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأة املقمرة يف 
ارأأأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأأأرتة املأأأأأأأأأأأأقأأأأأأأأأأأأمرة؛ 

ئضع عملية مبنية  )ب(
على رراسأأأأأأأأأأأأأأأأة املخأأمطم 

بمإلجماء ارسأأأأأأأأميع تت ل  
رأألأأبأألأأأأأأأأدان ارأأيت  رأألأأأأأأأأدفأأع

الت طوارئ تشأأأأأأأأهد حم
عئ ذات األئروية ار مرية، 
عأأأألأأأأى ارأأأأنأأأأحأأأأو ارأأأأأأأأ ي 
ا رتحأأه املكتأأب ارقطمي 
يف اجلمهوريأأأأأأأأة ار مبيأأأأأأأأة 

 ارسورية 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1ارتمريخ ا )في  ملسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتن

 ( 2018    ارتوصية )ارمبع األخري مر عمد 
، عبلغ اركيمن عن ار مل خبمصأأأأأأأأأأأأأأأية 2019ئيف عيمر/مميو 

 31نظمد عئموجم املكمسأأأأأأأأأأأة رلشأأأأأأأأأأأمكمء املنف ير انطل  يف 
، ئتشأأأأأأأمل     اخلمصأأأأأأية 2018كمنون األئل/ريسأأأأأأأمرب 

 بمنمجمم إلرارة شؤئن اجلهمت املمحنة 

رب جمأألأأس مأأماجأأ أأي ئيأأ أأتأأ
مت عن ار مأأأل احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأأ

مد عئموجأأم خبأأمصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة نظأأ
تل  يشأأأكل تقدممً جمديمً 
صأأأأأأأأأأأأأأوب كفمرة ارمصأأأأأأأأأأأأأأد 
املو وت المتثمل ارشأأأأأمكمء 
املنفأأأأأ ير؛ غري عن جملس 
مماج ي احلسأأأأأأأأمبمت يمى 
عن  أأأأ   ار مليأأأأة عمليأأأأٌة 
مسأأأأأأأأأأأأأأأتممة ئسأأأأأأأأأأأأأأأينظم يف 
حتديث حمرة تنفي      

 ارتوصية يف املستقبل 

 X   

14 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 35ارفقمة 

كفمرة مم يلي: )ع( تقيد 
املأأكأأأأأأأأمتأأأأأأأأب املأأيأأأأأأأأدانأيأأأأأأأأة 
بتفويض ارسأأأأأأأأأأألطة على 
ارأأأأنأأأأحأأأأو املأأأأطأأأألأأأأوب يف 
م كمة املديم ارتنفي ي؛ 
)ب( حصأأأأأأأأأأول املكتب 
ارقطمي يف ارصأأأني على 
عمأأأأأأمكر تصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

منمسبة رلمكمتب تكون 
 ملوظفيه 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10ملؤر  مد يف تقميم  احأأدر األمني ار أأ
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

 ( 2018    ارتوصية )ارمبع األخري مر عمد 
 طة مجيع املوظفني بإطمر تفويض ارسل، عحمل اركيمن منشأأأأأأأأأأأأأأأوراً ين ّكم فيه 2019ئيف عيمر/مميو 

ئعشأأأأأأأمر اركيمن عيضأأأأأأأم ه  عن املكتب ارقطمي يف ارصأأأأأأأني 
حزيمان/يونيه  1سأأأأأأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأأأأأأت مل ممفقم جديدا اعتبمرا مر 

2019  

ئفيمأأأأأم يت ل  بأأأأأمالمتثأأأأأمل 
إلطمر تفويض ارسأأأأأأأأألطة، 
خكر اعتبمر ارتدبري ار ي 
عشأأأأأأأأمر هريه اركيمن خطوًة 
عئ  صأأأأأأأأأأأأوب رفت انتبم  

 املوظفني هل   املس رة 
يت ئاملأأأمافأأأ  اجلأأأأأأأأديأأأأأأأأدة ارأأ

 سأأأأأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأأأأأت ملهم املكتب
ارقطمي يف ارصأأأني اعتبمرا 

حأأأأزيأأأأمان/يأأأأونأأأأيأأأأأأأأه  1مأأأأر 
سأأأأأأأتنتيح حتسأأأأأأأني  2019

 ظمئ  عمل املوظفني 

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
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 بتقميم مماج ة احلسمبمت
ارتقميم ار ي ئررت 

 ت تقييم اجمللس رر مومل األمم املتحدة توصية اجمللس فيه ارتوصية
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األ
ئمأأأر مث طأأألأأأص جمأأألأأأس            

مماج ي احلسأأأأأأأأأأأأأمبمت ه  
 عن     ارتوصية ننف ت 

15 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 39قمة ارف

كفأأأأأأمرأأأأأأة  يأأأأأأمد املكتبني 
ارقطميني يف كورومبيأأأأأأأأم 
ئارأأأأأرباثيأأأأأأأأل مبأأأأأأأأم يأأأأألأأأأأي: 

هجيمر موا ع خمرجية  )ع(
عكأأأثأأأم عمأأأنأأأأأأأأم رأأأتأأأخأأأزيأأأر 
نسأأأأأأأأأأخهمم االحتيمطية، 
حبيأأأأث خكر رلموظفني 
اروصأأأأأأأأأأأأأأأول هريهأأأأم عقنأأأأمء 

ة؛ فأأأأأأأأأأرتات ارأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأوار 
ئضأأأأأأأأأأأأأأأأأأع خأأأطأأأط  )ب(

السأأأأأأأأأأأأت مرة ارقدرة على 
ار مأأأأأأأل ب أأأأأأأد اركوارة 
ئاسأأأأأأأأأأأأتممارية تصأأأأأأأأأأأأميم 

 األعممل 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10ر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  دحأأ
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

 ( 2018عمد      ارتوصية )ارمبع األخري مر
، ذكم املكتب اإل ليمي 2018ئيف كمنون األئل/ريسمرب 

اركأأأمرييب يف رّر  املت ل  بأأأمربحأأأث عر ألمميكأأأم ارالتينيأأأة ئ 
تخزير االحتيمطي عن موا ع خمرجية عكثم عممنم ألغماض ار

املكتبني يف كورومبيأأأأأأأأم ئاررباثيأأأأأأأأل ينجزان عمليأأأأأأأأة ختزير 
ن ببيمنمهتمم احتيمطي ممة عئ ممتني يف األسأأأأأأأأأأأأأأأبوع ئ تفظم

عر طمي  ععضأأأأأمء ارفمي   ئذكم املكتب اإل ليمي ك ر  
همكمنية اسأأأأأأأأت ممل منصأأأأأأأأة  2019عنه سأأأأأأأأينم ش يف عمد 

Unite Docs   كمستورع ممكزي رلم لوممت 
ئعشأأأأأأأأأمر املكتب اإل ليمي ه  عن خطط اسأأأأأأأأأت مرة ارقدرة 
على ار مل ب د اركوارة ئاسأأأأأأأأتممارية تصأأأأأأأأميم األعممل 

 مرئ ارتوجيهية ار مملية  ستنصمغ متشيم مع املب
، عفأأأمر املكتأأأب اإل ليمي 2019ئيف كأأأمنون ارثأأأمين/ينأأأميم 

 Microsoft One Driveب ن املومل عتم  منصأأأأأأأأأأأأأأة عيضأأأأأأأأأأأأأأم 
رتخزير ملفمت ار مل ارملية ئحلفظ امللفمت املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة 
رفممدة املكمتب ارنممية  ئيتو ع االنتهمء مر هرسأأأأأأأأأأأأأأأمء بنية 

، ئمر مث يتو ع عن 2019تل  اخلمصأأأية يف شأأأبمف/فربايم 
 ارتوصية ستكون  د ننف ت حينئ  

عنأأأه سأأأأأأأأأأأأأأأي مأأأل مع ، عفأأأمر املومأأأل 2019ئيف عيأأأمر/مأأأميو 
ئضأأأع خطة السأأأت مرة ارقدرة على  املكتب اإل ليمي على

ار مل ب د اركوارة تن مجل ارشأأأأأأأأأأأأأأأواغل اريت عقمر م جملس 
 مماج ي احلسمبمت 

نظم املكتبأمن يف كورومبيم 
ئارأأأأأأأأرباثيأأأأأأأأل يف ختأأأأأأأأزيأأأأأأأأر 

مهتمأأأأم خأأأأمرج ممكَزي بيأأأأمنأأأأ
عمألأهأمأأأأأأأأم، ركأر املوا ع 
امل نية ريسأأأأأأأأأأت مر مماف  
األمم املتحأأدة حسأأأأأأأأأأأأأأأأب 

 38جأأأأأأمء يف ارفقمة  مأأأأأأم
 مر ارتقميم 

ئعالئة على ذرأأأ ، فأأأإن 
خيمر ختزير ار مل ارملي 

 Unite Docsعلى منصيَت 
 Microsoft One Driveئ 

 مل ينفّ ل ب د  
ئال يوجأأأأأأأأد رريأأأأأأأأل على 
هحماث تقدد يف صأأأأأأأأأأأأأأأيمغة 

اسأأأأأأأأأأأأأأأت مرة ارقدرة خطط 
على ار مل ب د اركوارة 
ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتمماريأأة تصأأأأأأأأأأأأأأأميم 
األعأأأأأأأأمأأأأأأأأمل مأأأأأأأأر عجأأأأأأأأل 

مر مث ي ترب املكتبني، ئ 
جملس مماج ي احلسمبمت 
 عن     ارتوصية مل تنف  

   X   

1٦ - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 44ارفقمة 

هنشأأأأأأأأأأأأأأأأمء  يأأمكأأل هراريأأة 
ئئضأأأأأأأأأأأأع سأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأمت 
ئهجأأأماءات تأأأنأأأظأأأيأأأمأأأيأأأأأأأأة 
ررتتيأأأأب املماكز اجلأأأأديأأأأد 
رتوفري ارتوجيأأه بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن 

رارة اريومية ر مليمت اإل

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

 ( 2018عمد     ارتوصية )ارمبع األخري مر 
، عحأأمل مومأأل األمم 2018ئيف تشأأأأأأأأأأأأأأأمير ارثأأمين/نوفمرب 

املتحأأدة م لومأأمت عر  يكأأل املكتأأب اإل ليمي ألمميكأأم 

عحأأأأأمل املومأأأأأل م لومأأأأأمت 
عأأأر تأأأنأأأأظأأأأيأأأأم املأأأكأأأأتأأأأأأأأب 
اإل ليمي ئمماكز  األرب ة، 
ركر مل يتم ب د هنشأأأأأأأأأأأأأمء 
 يأأأمكأأأل هراريأأأة ئئضأأأأأأأأأأأأأأأع 

 X     

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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اإل أأأألأأأأيأأأأمأأأأي ألمأأأأميأأأأكأأأأأأأأم 
 ارالتينية ئاركمرييب 

ارالتينيأأأأأأة ئاركأأأأأأمرييب ئعر تنظيم مماكز  األرب أأأأأأة: مبأأأأأأدن 
 مكسيكو ئبنمم ئمدينة ريو ري جمنريئ بمررباثيل بوغوتم ئ 

، عئضأأأأأأأأأأأأأأأح املكتأأب 2018ئيف كأأمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب 
مي عن تشأأأأأأأأأأأأأأأكيل  يكل املماكز  يد اإلجنمث ئاملوعد اإل لي

   2019قمر رالنتهمء منه  و آذار/ممرا امل
ئعضأأأم  اركيمن عن تشأأأكيل اهليكل سأأأيننجز مبم يتممشأأأى 

 مع عملية هصال  املومل 

سأأأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأأأمت ئهجماءات 
 تنظيمية 

ئمأأأأر مث يأأأأ أأأأتأأأأرب جمأأأألأأأأس 
مماج ي احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت عن 
    عملية مستممة، ئعن 
     ارتوصية  يد ارتنفي  

17 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 48ارفقمة 

)ع( حتأأديأأد موعأأد هنأأممي 
ئرة رلموظفني إلمتأأمد ارأأد

ارتدريبية اإلرزامية بشأأأ ن 
 مأأأأأأأكأأأأأأأأمفأأأأأأأحأأأأأأأأة ارأأأأأأأغأأأأأأأش
ئارفسأأأأأأأأأأأأمر؛ )ب( هرراج 
م لوممت بشأأأأأأأ ن ارغش 
ئارفسأأأأأأأأأمر يف رريل هرارة 

 تمطم املشمريع 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10 أأمد يف تقميم  املؤر  حأأدر األمني ار
2018 (A/73/353/Add.1ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد )  رتنفي  
 ( 2018صية )ارمبع األخري مر عمد     ارتو 

، عبلغ مومأأأأأل األمم 2018ئيف تشأأأأأأأأأأأأأأأمير ارثأأأأأمين/نوفمرب 
صأأأأأأأأأية  فقد عحمل املتحدة عر تنفي  ارشأأأأأأأأأطم )ع( مر ارتو 

 2018تشأأأأأأأأأأمير األئل/عكتوبم  1٦اركيمن م كمة مؤرخة 
عصأأأأأأأأأأأأدر م مكتب املوارر اربشأأأأأأأأأأأأمية ارتمبع رشأأأأأأأأأأأأ بة اإلرارة 

 أأ   املأأ كمة مجيع املوظفني بأأمرأأدئرات ئار مليأأمت  ئتنبلغ 
كأأأأمنون   31ارتأأأأدريبيأأأأة اإلرزاميأأأأة اريت يت ني همتأأأأممهأأأأم  بأأأأل 

غش ار، ئمنهم رئرات بشأأأأأ ن منع 2018األئل/ريسأأأأأمرب 
 ئارفسمر يف األمم املتحدة 

، عشأأأأأأأمر اركيمن ه  املوظفني ار ير 2019ئيف عيمر/مميو 
 عمتوا ارتدريب يف جممل منع ارغش 

 يأأأأمى جمأأأألأأأأس مأأأأماجأأأأ أأأأي
تأأدابري احلسأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأمت عن ار

ارأأيت اختأأأأأأأأ  أأأأأأأأم ارأأكأأيأأأأأأأأمن 
عتمحت تنفي  ارشأأأأأأأأأأأأطمير 
مر ارتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة  ئمر مث، 

 ي ترب عهنمم ننف ا 

X     

18 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 51ارفقمة 

ئضأأأأأأأأأأأأأأأع خطأأأأأأأة عمأأأأأأأل 
ركفأأأأأأأأمرأأأأأأأأة اضأأأأأأأأأأأأأأأأطالع 
املوظفني بأأأأأمألنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأة 

 ية األسمس

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

 ( 2019    ارتوصية )ارمبع األئل مر عمد 
ئجمء يف رّر املكتب اإل ليمي ألمميكم ارالتينية ئاركمرييب 

عن  يأأأأأأأمد موظفي  2018األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب  يف كأأأأأأأمنون
سأأمسأأية عمم ئارر بسأأبب املشأأمريع بدعم هجنمث األنشأأطة األ
 ارص وبمت املمرية راخل اركيمن  

ه ئهضأأأأأأأأأأأم فة ه  ذر ، عبلغ مديم املكتب اإل ليمي رميسأأأأأأأأأأأَ
املبمشأم عن املزمع  و عن يتكّفل املقم بمألنشأطة األسأمسية 

سأأأأأأأمسأأأأأأأيني ألن اروضأأأأأأأع املميل يسأأأأأأأمح بتكميس موظفني ع
 إلجنمث األنشطة األسمسية يف املنطقة  

 يوجد رريل على هجنمث ال
املأأأأوظأأأأفأأأأني األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأة 
األسأأأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأية ئفقم خلطة 
عمأأأأأأل ععأأأأأأد أأأأأأم املكتأأأأأب 
اإل ليمي؛ غري عن املومأأأل 
طضأأأأأأأأأأأأأأأع ر مليأأأأأة هعأأأأأمرة 
 أأأأأيأأأأأكأأأأألأأأأأأأأة، ئاملأأأأأكأأأأأتأأأأأأأأب 

يمي منكأأأأأأأأّب على اإل ل
 تنظيم  يكله 

ئيأأأأأأأأدرك جملس مماج ي 
احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأأأأمت عن  أأأأأ   
ار ملية عمليٌة مسأأأأأأأأأأتممة، 

 X     

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
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 احلمرة ب د ارتحق       

 ارم م
ارسأنتني املشأمورة ارسأنة/فرتة 

 بتقميم مماج ة احلسمبمت
ارتقميم ار ي ئررت 

 ت تقييم اجمللس رر مومل األمم املتحدة توصية اجمللس فيه ارتوصية
ف نن

 

د ي  في 
ارتن

نف   
مل ت

 

ثهتم 
جتمئ

اة
حد

األ
، عئضأأأأأأأأح املكتب اإل ليمي عن 2019ئيف شأأأأأأأأبمف/فربايم            

ة  يكلأأة سأأأأأأأأأأأأأأأيجمي املومأأل طضأأأأأأأأأأأأأأأع حأأمريأأم ر مليأأة هعأأمر
اسأأأأأأأأت ماضأأأأأأأأهم متشأأأأأأأأيم مع منمذج ار مل اخلمصأأأأأأأأة بمملنمط   
ئعحمل املكتب اإل ليمي عيضأأأأأأأأأم جدئال يتضأأأأأأأأأمر موظفي 

 م هم  املكتب اإل ليمي ئطميقة ارت م د
ئعخريا، عفأمر املومأل بأ نأه سأأأأأأأأأأأأأأأي مأأل مع املكتأأب اإل ليمي 
على ئضأأأأأأأأأأأأأأأع خطأأة تن أأمجل ارشأأأأأأأأأأأأأأأواغأأل اريت عقأأمر أأم جملس 

 مماج ي احلسمبمت 

ئمأأأأأأر مث تأأأأأأن أأأأأأتأأأأأأرب  أأأأأأأأ   
 ارتوصية  يد ارتنفي  

19 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 55ارفقمة 

االمتثأأأمل رألمم اإلراري 
ن اخلأأأأأأأأأأأأأأأرباء بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأمريني ئفمارى 
املأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأم أأأأأأأأأأأأأأديأأأأأأأأأأأأأأر 

(ST/AI/2013/4 مأأأأأأأأر )
خالل اسأأأأأأأأتخداد  مممة 
املمشأأأأأأأأأأأأحني املقبورني يف 
اخأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأمر اخلأأأأأأأأأأأرباء 
االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأمريني ئفمارى 
املت أأأأأم أأأأأدير رضأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأمن 
اخأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأمر اخلأأأأأأأأأأأرباء 
االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأمريني ئفمارى 
ة املت م دير ذئي اركفمء

 ئاخلربة 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1  ارتمريخ املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي )

 ( 2018    ارتوصية )ارمبع األخري مر عمد 
، عحمل مومل األمم املتحدة  مممة 2019ئيف عيمر/مميو 

يني املسأأأأت من هبم مر كمنون ارثمين/ينميم ء االسأأأأتشأأأأمر اخلربا
  2019ه  نيسمن/عبميل  2018

سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأجأأأأأأأأأأأأأل اخلأأأأأأأأأأأأأرباء 
االستشمريني ار ي عحمره 
اركيأمن تأدبري منأمسأأأأأأأأأأأأأأأأب 
رتحقي  تقأأأأأأدد يف  أأأأأأ   

 املس رة 
غأأري عن االسأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأخأأأأأأأأداد 
ارف أأأأأأأمل رلقأأأأأأأمممأأأأأأأة ي ترب 
عملية مسأأأأأأأأأتممة، ئمر مث 
سأأأأأأأأأأأأأأأينظم جملس مماج ي 
احلسأأأأأأأأأأأأأأأأمبأمت يف حتأديث 

تنفي      ارتوصأأأأية ة حمر
 يف املستقبل 

 X    

20 - 2017 A/73/5/Add.9 ،
ارفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ارثأأأأأمين، 

 59ارفقمة 

كفأأأأمرأأأأة  يأأأأمد املكأأأأمتأأأأب 
امليأأأأأدانيأأأأأة مبأأأأأم يلي: )ع( 
ارتقيد بسأأأأأأيمسأأأأأأة اإلرارة 
ارقأأأأأأمممأأأأأأة على ارنتأأأأأأممج 
فيمأأم طص اإلبالغ مر 

الت لأأيأأخأأالل هرراج حتأأ
رأأأألطأأأم املأأأنأأأطأأأقأأأيأأأأأأأأة يف 
تأأقأأأأأأأأمريأأم أأأأأأأأم املأأمحأألأأيأأأأأأأأة؛ 

هعأأأأأأأأدار خأأأأأأأطأأأأأأأط  )ب(
عمل سأأأأنوية ألنشأأأأطتهم 
مبم يتممشأأأأأأأأى مع بمنممج 

عيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  10حأأدر األمني ار أأمد يف تقميم  املؤر  
2018 (A/73/353/Add.1 ارتمر )املسأأأأأأأأأأأأأأأتهد  رتنفي   يخ

 ( 2018    ارتوصية )ارمبع األخري مر عمد 
 ئفيمم يت ل  بمرشطم )ع( مر ارتوصية، مل يمر رّر مر املقم  

، رّر املكتب اإل ليمي 2018ئيف كمنون األئل/ريسأأأأأأأأمرب 
ألمميكأأأم ارالتينيأأأة ئاركأأأمرييب ئ أأأدد م لومأأأمت فيمأأأم يت ل  

 بمرشطم )ب( مر ارتوصية  
دة ي مأأل خبطأأة عمأأل ومأأل األمم املتحأأئعنشأأأأأأأأأأأأأأأري ه  عن م

ئاحدة فقط رفرتة سأأأأأأأأأأأأأأأنتني رلكيمن ب سأأأأأأأأأأأأأأأم ، ركر ذر  
، حيث سأأأأأيصأأأأأبح ار مل 2020سأأأأأيتغري اعتبمرا مر عمد 

فيمم يت ل  بمرشأأأأأأأأطم )ب( 
مر ارتوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة، ذنكم يف 

مأأأأر تأأأأقأأأأميأأأأم  5٦ارأأأأفأأأأقأأأأمة 
 2017اجملأأأأأأألأأأأأأأس رأأأأأأأ أأأأأأأمد 

(A/73/5/Add.9 عن ب ض )
اجملأأأأأأمالت )مثأأأأأأل املكتأأأأأأب 
ارأأأأأأقأأأأأأطأأأأأأمي يف ارأأأأأأرباثيأأأأأأأل( 
تتطلأأأب تأأأدابري تأأأدخأأأل يف 
اإلرارة رتحسأأأأأأينهم  ئعنشأأأأأأري 
كأأأأأأ رأأأأأأ  ه  عنأأأأأأه يمر يف 

مر رريأأأل  1-2-2ارفقمة 
مومل األمم املتحدة رذرارة 

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/353/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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 احلمرة ب د ارتحق       

 ارم م
ارسأنتني املشأمورة ارسأنة/فرتة 

 بتقميم مماج ة احلسمبمت
ارتقميم ار ي ئررت 

 ت تقييم اجمللس رر مومل األمم املتحدة توصية اجمللس فيه ارتوصية
ف نن

 

د ي  في 
ارتن

نف   
مل ت

 

ثهتم 
جتمئ

اة
حد

األ
ار مأأأأأأأأل امل تمأأأأأأأأد رفرتة            
 ارسنتني 

بربنممج عمل سأأأأأأأأأأنوي  ئشأأأأأأأأأأ بة ارربامج يف املقم  ي اريت 
 تضع خطة ار مل رفرتة ارسنتني 

ج عمل نتممج بمنمم”ئعحمل اركيمن ك ر  ئقيقة م نونة 
ارالتينيأأأأأأأة ئاركأأأأأأأمرييب رلفرتة  ليمي ألمميكأأأأأأأم املكتأأأأأأأب اإل

2018-2019  “ 
، عشأأمر املكتب اإل ليمي ه  عن 2019ئيف شأأبمف/فربايم 

األمم املتحأأأأأأدة اعتمأأأأأأدت يف ائئنأأأأأأة األخرية عمليأأأأأأمت 
رلتخطيط ئامليزنة ارسأأأأأأأأأأأأأأأنويتني  ئئجور اخلطط ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوية 

ئركنه  يتو م على حجم احلأمفظأة  ئ أ ا عمم غري هرزامي
 ة خليم مممرسة جيدي ترب را

مع املكتأأأب  2019ئعخريا، عمأأأل املومأأأل يف عيأأأمر/مأأأميو 
اإل ليمي على ئضأأأأأأأأأأأع خطة عمل مل مجلة ارشأأأأأأأأأأأواغل اريت 

 عقمر م جملس مماج ي احلسمبمت 

ارقأأأأأمممأأأأأة على ارنتأأأأأممج عن 
ئميزانيأأة كأأل بمنأأممج عمأأل 

يت رفرتة سنتني تتضمر خط
عمل سأأأأأأأأنويتني، عي خطة 

 ركل سنة ئاحدة 
ص حتأأألأأأيأأأأأأأل جمأأألأأأأس  ئخأأألأأأن
مماج ي احلسأأأمبمت ه  عن 
بمنأأأأأأأممج عمأأأأأأأل املكتأأأأأأأب 
اإل ليمي رفرتة ارسأأأأأأأأأأأأأأنتني 
م؛ غأأأري عن خأأأطأأأأيت  مأأأتأأأوفأأأِّ

 2018عأأأمأأألأأأأأأأه رأأأ أأأأأأأممأأأي 
غري متوفّمتأأأأأأمن   2019 ئ

ئختأأأأممأأأأمً، ال يوجأأأأد رريأأأأأل 
على ئجور خطط عمأأأأأأأل 

تب اإل ليمي سأأأأأأأأنوية رلمك
ارقطمية( ئمماكز  )املكمتب 

 مبأأم يتمأأمشأأأأأأأأأأأأأأى مع بمنأأممج
ار مأأأل ئامليزانيأأأة امل تمأأأدير 
رفرتة ارسأأأأأأأأأأأأأأنتني، ئمر مث 
يأأأأ أأأأتأأأأرب جمأأأألأأأأس مأأأأماجأأأأ أأأأي 
احلسمبمت عن     ارتوصية 

  يد ارتنفي  
 صفر 2 14 4 20    المجموم  
 صفر 10 70 20 100    النسبة المئوية  
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 الفصل الثالا
 الماليةالتصديق على البيانات   

  
موجهة إلى رئيس مجلس مراجعي الحسااااااابات  2019آذار/مارس  31رسااااااالة م ر ة   

 من المس ولة المالية األولى بمكت، األمم المتحدة في نيروبي
عنعد ت اربيمنمت املمرية رربنممج األمم املتحدة رلمسأأأأأأأأأتوطنمت اربشأأأأأأأأأمية )مومل األمم املتحدة( عر  

مر ارنظمد املميل ئارقواعد  1-10٦ئفقم رلقمعدة  2018كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأمرب   31ارسأأأأأأأأأأأأأنة املنتهية يف 
مر ملح  ارنظأأأأمد املأأأأميل ئارقواعأأأأد املأأأأمريأأأأة رألمم املتحأأأأدة  10-30٦املأأأأمريأأأأة رألمم املتحأأأأدة ئارقأأأأمعأأأأدة 

(ST/SGB/2015/4 ) 
ت يف شأأكل مالحظمت على يف هعدار     اربيمنمية اهلممة املطب قة ئيمر موجز ارسأأيمسأأمت احملمسأأب 

هضأأمفية بشأأ ن األنشأأطة ئهيضأأمحمت م م لوممت هباربيمنمت املمرية  ئتوفم     املالحظمت ئاجلدائل املمفقة 
 املمرية اريت  مد هبم مومل األمم املتحدة خالل ارفرتة املشمورة هب   اربيمنمت 

مر  9-105ه   7-105 ئ 5-105ملأمريأة ارقواعأد امأم ت مّفهأم على حنو مهمأة ارتصأأأأأأأأأأأأأأأأدي  ئ  
املسأأأأأأؤئرية عر احلسأأأأأأمبمت عمم ه  مومل األمم املتحدة  مسأأأأأأندٌة ارنظمد املميل ئارقواعد املمرية رألمم املتحدة 
مر ارنظمد املميل  ٦-105  يف املمرة ارسأأأأأأأأأأأأأأأمرسأأأأأأأأأأأأأأأة ئارقمعدة ئعر عراء مهمة املوافقة، على ارنحو امل مّ 

 ه  مكتب األمم املتحدة يف نريئيب فهي موكلٌة دة، املمرية رألمم املتح ئارقواعد
ئئفقم رلسأأأأألطة املخورة هيل ، عنصأأأأأّدق مبوجب     اروقيقة على صأأأأأحة اربيمنمت املمرية املمفقة ملومل  

  2018كمنون األئل/ريسمرب   31األمم املتحدة عر ارسنة املنتهية يف 

 أونداريفيليستم  )تو يع(
 املسؤئرة املمرية األئ 

 ب األمم املتحدة يف نريئيبمكت

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/4
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/4
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 الفصل الراب 
 2018كانون األول/ديسمبر   31استعراض مالي عام للسنة المنتهية في   

  
 مقدمة -ألف  

قأأّدد طيأّأه ارتقميم املأأميل ئاربيأأمنأأمت املأأمريأأة رربنأأممج األمم املتحأأدة تبأأ ن  ةارتنفيأأ يأأ ةتشأأأأأأأأأأأأأأأم  املأأديم ت - 1
  2018سأأأأأأأمرب كمنون األئل/ري  31عر ارسأأأأأأأنة املنتهية يف  رلمسأأأأأأأتوطنمت اربشأأأأأأأمية )مومل األمم املتحدة(

ئتتكون اربيمنمت املمرية مر ةسأأأأأأأأأأأأأأأة بيمنمت ئمر مالحظمت على اربيمنمت املمرية  ئئفقم رلقمعدة املمرية 
  2019مرا آذار/م 31، عنحيلت     اربيمنمت املمرية ه  جملس مماج ي احلسمبمت يف 1-10٦

املسأأأأتداد ئاملسأأأأتوطنمت اربشأأأأمية  يضأأأأم وسأأأأع احلربنممج املتخصأأأأص رلتئمومل األمم املتحدة  و ار - 2
 3327املسأأأأأتدامة يف منظومة األمم املتحدة  ئئالية مومل األمم املتحدة مسأأأأأتمدة مر  مار اجلم ية ار ممة 

ملسأأتوطنمت اربشأأمية؛ ئمر ارقمار (، ار ي عنشأأ ت اجلم ية مبوجبه مؤسأأسأأة األمم املتحدة رلمومل ئا29-)ر
 5٦/20٦، ار ي عنشأأأأأ ت مبوجبه ممكز األمم املتحدة رلمسأأأأأتوطنمت اربشأأأأأمية )املومل(؛ ئارقمار 32/1٦2

تحأأأأأأدة رلمسأأأأأأأأأأأأأأأتوطنأأأأأأمت اربشأأأأأأأأأأأأأأأميأأأأأأة ه  بمنأأأأأأممج األمم امل ارأأأأأأ ي حورأأأأأأت مبوجبأأأأأأه ممكز األمم املتحأأأأأأدة
 اربشمية   رلمستوطنمت

يف يمر  ، بوصأأأأأأأأأأأأأأأم املومل طمفمً ذا عال ة،مبومل األمم املتحدةاملت ل   ارتمويل مر امليزانية ار مريةئ  - 3
 ألغماض االكتممل  مً عيض ر ص هرراجه يف     اربيمنمت املمرية( ئركA/74/5 (Vol. I)اجمللد األئل )

 ئتشكل اربيمنمت املمرية ئاجلدائل، ئك ر  املالحظمت عليهم، جزءا ال يتجزع مر ارتقميم املميل   - 4

 إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطام العام -باء  
لة مر اربيمنمت املمرية على ة اردئرية رلقطمع ار مد، ععدت جمموعة كممئفقم رلم ميري احملمسأأأأأأأأأأأأأأأبي - 5

 ارتميل: ارنحو
  ا اربيمن املمكز املميل ملومل األمم املتحدة يف يوضأأأأأأأأح  - اربيمن األئل: بيمن املمكز املميل )ع( 

ئخصأأأأومه  ئ و يقدد مر خالل اإلبالغ عر ارقيمة اإلمجمرية ألصأأأأوره  2018كمنون األئل/ريسأأأأمرب   31
 يواصل تقدمي اخلدممت رلشمكمء يف املستقبل؛كي ر م لوممت عر مدى توافم املوارر رلمومل

ا عنه يقيس   ا اربيمن صأأأأأأأأأميف ارفممض عئ ار جز م رب   - اربيمن ارثمين: بيمن األراء املميل )ب( 
رفممض عئ ار جز مقيمسم مفيدا بمرفمق بني اإليمارات ئمم يقمبلهم مر املصمئفمت املتكبدة  ئيشكل صميف ا

م يف ارتمويأأل ارأأ ا  ل األمم املتحأأدة، ئيبني مأأم هذا كأأمنأأت املنظمأأة حققأأت  أأدفهأأرألراء املأأميل ار أأمد ملومأأ
 امل نية؛ رلفرتة

يورر   ا اربيمن مجيع ارتغريات يف  - اربيمن ارثمرث: بيمن ارتغريات يف صأأأأأأأأأأميف األصأأأأأأأأأأول )ج( 
املثمل تل  املسأأأأأأأأأأأتب دة مر بيمن األراء املميل، ئمنهم على سأأأأأأأأأأأبيل  يمة األصأأأأأأأأأأأول ئاخلصأأأأأأأأأأأود، مبم يف ذر  

 املمرية املتمحة رلبيع؛ رألرئاتظفني ئتسويمت ارقيمة ار مررة ارتسويمت االكتوارية رالرتزاممت املت لقة بمملو 

https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/74/5%20(Vol.%20I)
https://undocs.org/ar/A/74/5%20(Vol.%20I)
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يوضأأأأأأح   ا اربيمن ارتغريات يف اروضأأأأأأع ارنقدي  - اربيمن ارمابع: بيمن ارتدفقمت ارنقدية )ر( 
نشأأأأأأطة ارتشأأأأأأغيل ئاالسأأأأأأتثممر  ب عحسأأأأأأ مم املتحدة بمإلبالغ عر صأأأأأأميف حمكة ارنقدية، مصأأأأأأنفمً ملومل األ

سيورة نقدية جمنبم  ممم يف تقييم ممئنته املمرية  ئرلحصول على صورة عئىف  توفريئتشكل  درة املومل على 
 احلسبمن؛رقدرة املنظمة على االستفمرة مر عرصدهتم ارنقدية، يت ني عيضم عخ  االستثممرات يف 

يقأأمرن  أأ ا اربيأأمن ارنتأأممج  - انيأأة ئاملبأأمرغ ارف ليأأةاربيأأمن اخلأأممس: بيأأمن املقأأمرنأأة بني امليز  )ه( 
ارتشأأأأأأأأأأغيلية ارف لية بممليزانية ارمميسأأأأأأأأأأية اريت سأأأأأأأأأأب  عن ئاف  عليهم كل مر جملس هرارة بمنممج األمم املتحدة 

 رلمستوطنمت اربشمية ئاجلم ية ار ممة؛ 
 معأأدتنشأأأأأأأأأأأأأأأَفع اربيأأمنأأمت املأأمريأأة مبالحظأأمت تسأأأأأأأأأأأأأأأأأ - بيأأمنأأمت املأأمريأأةمالحظأأمت على ار )ئ( 
 على فهم مومل األمم املتحدة ئمقمرنته بمركيمنمت األخمى  ئتشأأأمل املالحظمت ارسأأأيمسأأأمت  هم مسأأأتخدمي

 احملمسبية اريت يتب هم املومل ئغري م مر امل لوممت ئارشمئ  اإلضمفية 
يري دار اربيمنمت املمرية ملومل األمم املتحدة ئفقمً رلم مئ     ي ارسأأأنة اخلممسأأأة اريت جيمي فيهم هع - ٦

ملتواصأأأأأأأل رلم ميري احملمسأأأأأأأبية اردئرية رلقطمع ار مد،  ممت احملمسأأأأأأأبية اردئرية رلقطمع ار مد  ئردعم االمتثمل ا
ةسأأأأأأة عنمصأأأأأأم رميسأأأأأأية حندِّرت بشأأأأأأ ن ار مل يف هطمر م  واصأأأأأأليتسأأأأأأتدامة امل ميري الاملنظمة بنشأأأأأأم خطة 

 ار مد، ئ ي كمرتميل: ارمكممز األسمسية الستدامة امل ميري احملمسبية رلقطمع بمعتبمر م
هرارة فوامد امل ميري احملمسبية اردئرية: ينطوي ذر  على تتبُّع ئمجع فوامد امل ميري احملمسبية  )ع( 

 اردئرية ئرراسة سبل استخداد امل لوممت املستقمة مر     امل ميري رتحسني هرارة املنظمة؛ 
لضوابط ربيمن ئضع  ي سيدعم ت زيز ارضوابط ارداخلية: يشمل ذر  ت ميَم اإلطمر ار ب() 

 ارداخلية، ئهرارَة   ا اإلطمر بشكل مستداد؛ 
هرارة اإلطمر ارتنظيمي رلم ميري احملمسبية اردئرية: يشمل ذر  املشمركة ارنشطة يف عمل  )ج( 

صأأأل ئمم يت ،صأأأأيمغة م ميري جديدة عئ تغيري امل ميري ارقمممةجملس امل ميري احملمسأأأأبية اردئرية رلقطمع ار مد يف 
مر حتديث إلطمر األمم املتحدة املت ل  بمرسأأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأأة ار ممة رلم ميري احملمسأأأأأأأأأأأبية اردئرية، ئ واعد م  ب ر 

 ظم ئار مليمت؛ على ارنن  دخلتن ئتوجيهمهتم املمرية فضال عر ارتغيريات ذات ارصلة اريت 
  ئف ئاإلبالغ د عئموجم بمعتبمر  ار مور ارفقمي رلمحمسأأأأأأأأأأأأأبةاحلفمظ على سأأأأأأأأأأأأأالمة نظم )ر( 
: يشأأمل ار مل يف   ا اجململ ضأأممن عن تكون عمليمت ارربامج ئاألنشأأطة اجلديدة احملمسأأبية اردئريةامل ميري 

 ممتثلة رتل  امل ميري، ئاإلنتمج ائيل رلبيمنمت املمرية عر طمي  استخداد نظمد عئموجم؛ 
مرات تدعم ت زيز ارتدريب على امل ميري احملمسبية اردئرية، ئنشم اسرتاتيجية رلمهمواصلة  )ه( 

 ئظيفة ارشؤئن املمرية 

 2018كانون األول/ديسمبر   31لمحة عامة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في  -جيم  
ت رم مر اريت تاملتحدة،  جلميع عنشأأأأأأأطة مومل األمم اجملم  ةد مر اربيمنمت األئل ه  ارمابع األ تور ر - 7

ئاسأأأتحقم مت هنمية اخلدمة ئاسأأأتحقم مت ارغمض املخصأأأصأأأة  ئارصأأأنمري ارغمض ارصأأأنمري  غري املخصأأأصأأأة 
  2018كمنون األئل/ريسمرب   31ارتقمعد رلسنة املمرية املنتهية يف 
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املؤسأأأأأسأأأأأة غري  ملومل األمم املتحدة صأأأأأندئقَ  ارغمض ارتمب ة ئتشأأأأأمل ارصأأأأأنمري  غري املخصأأأأأصأأأأأة - 8
(، ئصأأندئق امليزانية ار مرية ممةر ا ضاغم ألاملؤسأأسأأة ر صأأندئقهريه سأأمبقم بمسأأم  املشأأمرارغمض ) املخصأأص

تقدمهم اردئل األعضمء ملؤسسة  اريت تربعمتارئصندئق رعم ارربامج  ئموارر املؤسسة غري املخصصة  ي 
ردئل ى العدة مر األنصأأأأأأبة املقمرة مومل األمم املتحدة، يف حني متثل موارر امليزانية ار مرية اإلعمنمت امل تم

هريه املشمر ارغمض ) املؤسسة املخصصتنقّدد ه  صندئق هي تربعمت ف ،األموال املخصصةعمم األعضمء  
 ( ئحسمبمت ارت مئن ارتقه اخلمصة ضاغم ألاملؤسسة ر صندئقسمبقم بمسم 

ارغمض ئامليزانية  املؤسأأأأسأأأأة غري املخصأأأأصأأأأة صأأأأنمري عر  طمعي  م لوممتئيقدد اربيمن اخلممس  - 9
 مليزانية ار مرية  ئجيمي هعدار   ا اربيمن على عسما ا

 ارما ر  اإلبالغئتمريخ  2017األئل/ريسمرب  كمنون  31ئتن مض مقمرنة بني ارسنة املنتهية يف  -10

 األداء المالي  
  عاماستعراض   

 عأأمدعراء مومأأل األمم املتحأأدة يف مجيع ارقطأأمعأأمت يف عر  حملأأة موجزة 1-راب أأم ي مض اجلأأدئل - 11
صأأأأأأأأأميف اإليمارات  ، ئ و نتمجن 2018 عمديني رئالر يف مال 7.0ل عجز همجميل  در  جّ   ئ د سأأأأأأأأأن 2018

لة اربمرغ جمموعه  مليون رئالر(، مقمبل صأأأأأأأأأأأميف  191.5مليون رئالر )همجميل اإليمارات:  178.7احملصأأأأأأأأأأأّ
مليون رئالر(   198.5مليون رئالر )همجأأأأميل ارنفقأأأأمت:  185.7وعأأأأه ارنفقأأأأمت املبلغ عنأأأأه ئاربأأأأمرغ جمم

 15.5مليون رئالر ) 29.7مليون رئالر عنصأأأما عسأأأمسأأأيم  يمته  191.5رغ ئيشأأأمل همجميل اإليمارات اربم
يف املممة(، ئهيمارات مر اسأأأتحقم مت  83.7رئالر )يون مل 1٦0.3صأأأصأأأة  يمتهم يف املممة(، ئهيمارات ت

يف املممة(  ئيت رم همجميل ارنفقمت اربمرغ  0.8مليون رئالر ) 1.5م ب د ارتقمعد  يمتهم هنمية اخلدمة ئم
يف املممة(، ئمصأأمئفمت  15.8مليون رئالر ) 31.4 مصأأمئفمت عسأأمسأأية  در م مليون رئالر مر 198.5
مسأأأتحقم مت هنمية اخلدمة خمصأأأة بيف املممة(، ئمصأأأمئفمت  82.8مليون رئالر ) 1٦4.3 در م  تصأأأصأأأة

  يف املممة( 1.4مليون رئالر ) 2.7 در م  مم ب د ارتقمعدئ 

 1-اجلدئل راب م  
 حس، القطام ،2018كانون األول/ديسمبر   31المنتهية في  لمالي عن الفترةموجز األداء ا  

 رئالرات ارواليمت املتحدة( مباليني)
 ارفممض/)ار جز( املصمئفمت اإليمارات 
 (0,8)  4,5  3,7 ارغمض  املؤسسة غري املخصص صندئق    

  0,0  14,4  14,4 امليزانية ار مرية
 (1,0)  12,5  11,5 رعم ارربامج

 (1,8)  31,4  29,6 األساسية الصناديق ،المجموم الفرعي 
  5,1 42,4  47,5 ارغمض املخصصاملؤسسة  صندئق

 (9,1)  121,9  112,8 ارت مئن ارتقه 
 (4,0)  164,3  160,3 المخصصة الغرض  الصناديق ،المجموم الفرعي 
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 ارفممض/)ار جز( املصمئفمت اإليمارات 
 (1,2)  2,7  1,5 استحقم مت هنمية اخلدمة ئمم ب د ارتقمعد     
 (1,2)  2,7  1,5 أ رم قطاعات  ،المجموم الفرعي 
 (7,0) 198,5  191,5 قبل  صم المحذوفاتالصناديق المجموم، جمي   

  0,0 (12,7) (12,7) حم ئفمت مم بني ارقطمعمت 
 (7,0)  185,7 178,7 بعد  صم المحذوفات الصناديق المجموم، جمي  

 اإليمارات
 2-اجلدئل راب م
  2017 بعام مقارنةً و حس، القطام موزعًة  ،2018 عامت في موجز اإليرادا

 )مباليني رئالرات ارواليمت املتحدة(

 ارسنة
املؤسأأأسأأأة  صأأأندئق

 غأري املأخصأأأأأأأأأأأأأأأص
 امليزانية ار مرية ارغمض

املؤسأأأسأأأة  صأأأندئق
 رعم ارربامج ارت مئن ارتقه ارغمضاملخصص 

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأم أأأأمت 
هنأأأأأأميأأأأأأة اخلأأأأأأدمأأأأأأة 

 ب د ارتقمعد ئمم
حم ئفمت مم بني 

 عمتارقطم
جمموع اإليمارات ب د 

 خصم احمل ئفمت
2018 3،7 14،4 47،5 112،8 11،5 1،5 (12،7) 178،7 
 1٦8،8 (11،2) 1،7 10،2 11٦،7 35،1 13،٦ 2،7 )ع(2017

 عنعيد بيمن املقمرنمت كي تتطمب  مع طميقة ار مض احلمرية  )ع( 

املتحدة  سممهمت  ئيتلقى مومل األمممابع توثيع تتلم فئمت املمر ارفصل ار يبني ارشكل األئل - 12
ئارتربعمت؛ ئارتحويالت ئاملخصصمت األخمى؛ املسممهمت مر ةس فئمت رميسية،  ي: األنصبة املقمرة؛ 

 ئهيمارات االستثممر؛ ئاإليمارات األخمى 
ّ أأت  2018 عأأمدئين ترب عن مومأأل األمم املتحأأدة  أأد شأأأأأأأأأأأأأأأهأأد ثيأأمرة يف اإليمارات يف  - 13 هذا مأأم مجن
مليون رئالر  178.7مأم  أدر   2018  أمدبلغ جمموع اإليمارات رفقأد   ارصأأأأأأأأأأأأأأأنأمري  ارات عرب مجيعاإليم 
 يف املأأممأأة( مقأأمرنأأةً  5.9ماليني رئالر ) 9.9مليون رئالر(، ئ و مأأم خثأأل ثيأأمرة بوا ع  1٦8.8: 2017)

ل األعضأأأأأأأأأأأمء   ئال يزال املصأأأأأأأأأأأدر ارمميسأأأأأأأأأأأي رذيمارات  و ارتربعمت ارواررة مر اردئ 2017 عمدبإيمارات 
مليون رئالر  143.7خمى، ئبلغأأت  يمأأة  أأ   ارتربعأأمت األكيأأمنأأمت ارئغري أأم مر اركيأأمنأأمت احلكوميأأة ئ 

يف املأأأممأأأة( مر جمموع  73.4: 2017يف املأأأممأأأة ) 80.4مليون رئالر( ئنسأأأأأأأأأأأأأأأبتهأأأم  124.0: 2017)
بة اإليمارات  عمم ار يف املممة(، فقد  2٦.٦: 2017يف املممة ) 19.٦ئ در م مر اإليمارات ية املتبقنسأأأأأأأأأأأأأأأ

مليون رئالر(،  13.٦: 2017مليون رئالر ) 14.4ر األنصأأأأأأأأأأأأأأأبأأأة املقمرة اريت بلغأأأت  يمتهأأأم  تأأأت متأأأ
مليون  20.٦: 2017مليون رئالر ) 14.0ئارتحويالت ئاملخصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأمت األخمى اريت بلغت  يمتهم 

ون رئالر(، ملي 2.٦: 2017ماليني رئالر ) 4.3رئالر(، ئهيمارات االسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأأأمر اريت بلغأأأأت  يمتهأأأأم 
 ( ماليني رئالر 8.1: 2017مليون رئالر ) 2.3ئاإليمارات األخمى اريت بلغت  يمتهم 
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  مابعمر ارفصل ار ارشكل األئل  
 تهااحس، فئ ،التوزي  المقاَرن لإليرادات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

: 2017ماليني رئالر ) 3.7مم  يمته املؤسأأسأأة غري املخصأأص ارغمض  صأأندئقئبلغت هيمارات  - 14
 يف املأممأة( مقأمرنةً  37مليون رئالر ) 1.0 أدر أم  2018 عأمدمثأل ثيأمرة يف  ر(، ئ و مأممليون رئال 2.7

مليون  2.7: 2017ماليني رئالر ) 3.٦  ئيتأأأأ رم  أأأأ ا ارم م مر تربعأأأأمت تبلغ  يمتهأأأأم 2017 أأأأمد ب
ئحق  تنفيأأأأأ  مليون رئالر(   0.3: 2017مليون رئالر ) 0.1رئالر(، ئهيمارات عخمى تبلغ  يمتهأأأأأم 

ماليني رئالر يف  10.2مليون رئالر، مقمبل  11.5 يمتهم  تغهيمارات عممة بل 2018 عمديف احلمفظة 
مليون رئالر(   13.٦: 2017مليون رئالر ) 14.4  ئبلغت  يمة هيمارات امليزانية ار مرية 2017 عمد
ئف  ارتقميم ارمبمعي  ،2017 ب مدرنة يف املممة( مقم 5.9مليون رئالر ) 0.8ل   ا املبلغ ثيمرة  در م مث  ئ 

 35.1: 2017مليون رئالر ) 47.5املؤسسة املخّصصة ارغمض  صنمري لغ جمموع هيمارات ارسنوات  ئب
  ئبلغت 2017 مد يف املممة( مقمرنًة ب 35.3مليون رئالر ) 12.4ل ثيمرة  در م مثّ  ممفيمليون رئالر(، 
مليون  11٦.7: 2017رئالر )مليون  112.8رتقه املخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأة رلت مئن ا ارصأأأأأأأأأأأأأنمري  يمة هيمارات 

  ئسأأأأأأأأأأممهت 2017 مد ب يف املممة( مقمرنةً  3.3ماليني رئالر ) 3.9ل اخنفمضأأأأأأأأأأمً  در  ر(، ئ و مم مثّ رئال
 ماليني رئالر(  8.1: 2017مليون رئالر ) 2.3مصمرر اإليمارات األخمى مبم جمموعه 

صأأأأأأأأندئق ه ارمميسأأأأأأأأي رتمويل مومل األمم املتحدة، يلي ئمم ثال  طمع ارت مئن ارتقه خثل املصأأأأأأأأدر - 15
 ارغمض  املؤسسة املخصص
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 مر ارفصل ارمابع  ارشكل ارثمين  
 توزي  اإليرادات حس، مصدر التمويل )قبل  صم المحذوفات(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ارنفقمت

 3-اجلدئل راب م
 القطامموجز النفقات حس، 

 )مباليني رئالرات ارواليمت املتحدة(

 نةارس
املؤسأأأسأأأة  صأأأندئق

غأري املأخصأأأأأأأأأأأأأأأص 
 امليزانية ار مرية ارغمض

املؤسأأأسأأأة  صأأأندئق
 رعم ارربامج ارت مئن ارتقه ارغمض املخصص

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأم أأأأمت 
هنأأأأأأميأأأأأأة اخلأأأأأأدمأأأأأأة 

 ب د ارتقمعد ئمم
حم ئفمت مم بني 

 ارقطمعمت
جمموع اإليمارات ب د 

 خصم احمل ئفمت
2018 4،5 14،4 42،4 121،9 12،5 2،7 (12،7) 185،7 
 197،5 (11،2) 2،4 10،3 128،1 47،٦ 13،٦ ٦،7 )ع(2017

 عنعيد بيمن املقمرنمت كي تتطمب  مع طميقة ار مض احلمرية  )ع( 

مليون  185.7مليون رئالر، ريصأأأل ه  جمموع  در   11.8اثرار جمموع املصأأأمئفمت مبم مقدار   - 1٦
ممتبمت  فمت ارمميسأأأأأأأأأأأية  ئتشأأأأأأأأأأأمل فئمت املصأأأأأأأأأأأمئ 2018 عمدمليون رئالر( يف 197.5: 2017رئالر )

مليون رئالر(،  44.٦: 2017مليون رئالر ) 45.9املوظفني ئبدالهتم ئاسأأأأأأأأأأأأأأتحقم مهتم اريت تبلغ  يمتهم 
مليون رئالر(،  34.0: 2017مليون رئالر ) 35.8غري املوظفني اريت تبلغ  يمتهم  متتكمريم ت ويضأأأأأأأئ 

مليون رئالر(، ئمصأأأأأأأأأأأأأأأمئفمت  ٦2.4: 2017مليون رئالر ) 3٦.٦ئاملنح ئارتحويالت اريت تبلغ  يمتهأم 
 أأ    مليون رئالر(  ئتت ل  45.2: 2017مليون رئالر ) 52.9ارتشأأأأأأأأأأأأأأأغيأأل األخمى اريت تبلغ  يمتهأأم 

 املصمئفمت عسمسم بتنفي  املشمريع 
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مليون رئالر(  11.2: 2017مليون رئالر ) 14.٦ئتتصأأأأأأأأأأل بقية املصأأأأأأأأأأمئفمت اربمرغ جمموعهم  - 17
مليون رئالر(، ئاالسأأأأأأأأأأأأتهالك  1.3: 2017مليون رئالر ) 1.2تبلغ  يمتهم  يتارئاملسأأأأأأأأأأأأتهلكمت بمرلواثد 

مليون رئالر(، ئمصأأأأمئفمت ارسأأأأفم اريت  0.5: 2017)مليون رئالر  0.5ئاإل الك ارل ير تبلغ  يمتهمم 
ماليني رئالر(، ئاملصأأأأأأأأأأأأأأأمئفمت األخمى اريت تبلغ  يمتهم  8.0: 2017مليون رئالر ) 11.9تبلغ  يمتهم 

 مليون رئالر(  1.5: 2017رئالر ) مليون 1.0
 

 مابعمر ارفصل ار ارشكل ارثمرث  
 توزي  النفقات حس، الفئة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماليني رئالر  4.5عن مم جمموعه  ، يتبنَي تحليل رلنفقمت غري املخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة ارغمضمبزيد مر ارئ  - 18
 14.4 مبلغينمم يتصل املؤسسة غري املخصص ارغمض، ب بصندئقماليني رئالر( يتصل  7.٦: 2017)

: 2017رئالر )يون مل 12.5 مبلغمليون رئالر( بأأأأممليزانيأأأأة ار أأأأمريأأأأة، ئ  13.٦: 2017مليون رئالر )
مليون  42.4 هبلغمم ماملخصصة ارغمض، يتصل صنمري  ماليني رئالر( بدعم ارربامج  ئبمرنسبة رل 10.3
نفقمت ارت مئن  تبلغيف حني ، املؤسأأسأأة املخصأأص ارغمضتمويل مليون رئالر( ب 47.٦: 2017رئالر )
ت لقة مليون رئالر(  ئبلغت  يمة املصأأأأأأأمئفمت األخمى امل 128.1: 2017مليون رئالر ) 121.9ارتقه 

 مليون رئالر(  2.4 :2017مليون رئالر ) 2.7بمستحقم مت هنمية اخلدمة ئمم ب د ارتقمعد 
 ارستة  الغ طمعمت اإلب ارنفقمت على توثيعَ  مابعمر ارفصل ار ئيبني ارشكل ارمابع - 19
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 مابعمر ارفصل ار ارشكل ارمابع  
 توزي  النفقات على القطاعات قبل  صم المحذوفات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 املمكز املميل  
 4 -اجلدئل راب م  

 موجز األصول والخصوم وصافي األصول حس، القطام  
 )مباليني رئالرات ارواليمت املتحدة ئبمرنسب املئوية(

 
املؤسسة غري  قصندئ 

 املخصص ارغمض
املؤسأأأسأأأة  صأأأندئق
 رعم ارربامج ارت مئن ارتقه ارغمض املخصص

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأم أأأأمت هنأأأأميأأأأة 
 اجملموع ب د ارتقمعد اخلدمة ئمم

 465.6 9.6 18.7 307.6 125.3 4.4 مجموم األصول        
ارنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأأة املئويأأأأأأأأة مر جمموع 

 100 2،0٦ 4،02 ٦٦،0٦ 2٦،91 0،95 األصول
 150.4 44.0 3.8 75.7 23.7 3.2 صوممجموم الخ 

 100 29،2٦ 2،53 50،33 15،75 2،13 ارنسبة املئوية مر جمموع اخلصود
 315.2 (34،4) 14.9 231.9 101.6 1.2 مجموم صافي األصول 

ارنسبة املئوية مر جمموع صميف 
 100 (10،91) 4،73 73،57 32،23 0،38 األصول

 األصول  
ماليني رئالر مر  5.1صأأأأأول مومل األمم املتحدة ب د خصأأأأأم ن جمموع ع، كم2018 عمدبنهمية  - 20

مليون رئالر(  ئمثلأأأت  459.7: 2017مليون رئالر ) 4٦0.5حمأأأ ئفأأأمت مأأأم بني ارقطأأأمعأأأمت، يبلغ 
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مليون رئالر(، يف حني بلغ جمموع األصأأأأأأأول  350.3: 2017مليون رئالر ) 398.8األصأأأأأأأول املتدائرة 
 ماليني رئالر(  109.4: 2017ر )ليون رئالم ٦1.7غري املتدائرة 

مليون رئالر(، يف  197.0: 2017مليون رئالر ) 184.4ئبلغت ارتربعمت املسأأأأأتحقة ارقبض  - 21
مليون رئالر(  ئكمن م ظم  213.5: 2017مليون رئالر ) 220.5حني بلغت ارنقدية ئاالسأأأأأأأأأتثممرات 

رصمحل مشمريع تّصصة ئمشمريع   حتصيلهمب موال ص األصول املندرجة يف فئة ارنقدية ئاالستثممرات متصال
 مت درة ارسنوات 

مليون رئالر  18.3ئكأأمن صأأأأأأأأأأأأأأأأميف ارقيمأأة ارأأدفرتيأأة ملمتلكأأمت املنظمأأة يف هنأأميأأة ارسأأأأأأأأأأأأأأأنأأة يبلغ  - 22
 مليون رئالر(  9.1٦ :2017)

 مصأمئفمت يفئبلغ جمموع ارسألم ارنقدية اريت  نّدمت ه  ارشأمكمء املنف ير ئمل تكر  د  أنّيدت ك - 23
 مليون رئالر(  19.5: 2017مليون رئالر ) 28.4رسنة هنمية ا

 اخلصود ئصميف األصول  
مليون  143.7: 2017مليون رئالر ) 145.3بلغ جمموع اخلصأأأأأأأأأأأأأأأود املتأأدائرأأة ئغري املتأأدائرأأة  - 24

: 2017مليون رئالر ) 315.2رئالر( يف هنمية ارسأأأأأأأأأأأأأأأنة، ممم نشأأأأأأأأأأأأأأأ  عنه صأأأأأأأأأأأأأأأميف عصأأأأأأأأأأأأأأأول تبلغ  يمته 
  رئالر(مليون  315.9

كمنون   31مؤشأأمات رميسأأية عخمى ملومل األمم املتحدة رلسأأنة املنتهية يف  5-ئيوجز اجلدئل راب م - 25
   2017كمنون األئل/ريسمرب   31، مقمرنًة بمرسنة املنتهية يف 2018األئل/ريسمرب 

 5-اجلدئل راب م  
  م شرات رئيسية أ رم  

 املتحدة()مباليني رئالرات ارواليمت 

 ارنسبة املئوية رلتغري ارزيمرة/)ارنقصمن(  2017 2018 
 27،8 4،7 1٦،9 21،٦ ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية     

 23،4 35،0 149،٦ 184،٦ االستثممرات ارقصرية األجل
 (٦9،٦) (32،7) 47،0 14،3 االستثممرات ارطويلة األجل

 3،28 7،0 213،5 220،5 مجموم النقدية واالستثمارات 
 (٦،4) (12،٦) 197،0 184،4 ارقبضاملستحقة ارتربعمت 

 - (0،2) 0،3 0،1 املبمرغ األخمى املستحقة ارقبض
 (6،4) (12،8) 197،3 184،5 مجموم المبالل المستحقة القبض 

 45،٦ 8،9 19،5 28،4 حتويالت ارسُّلم
 (29،27) (3،٦) 12،3 8،7 األصول األخمى

 (7،7) (1،1) 14،3 13،2 قةاحلسمبمت املستحقة اردفع ئاخلصود املستح
 (7،0) (3،4) 48،٦ 45،2 املت لقة بمستحقم مت املوظفني اخلصود

 7،4 ٦،0 80،8 8٦،8 اخلصود األخمى
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 المستحقة عن استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد الخصوم -دال  
ب د ارتقمعد اريت تت رم  ومل األمم املتحدة اسأأتحقم مت هنمية اخلدمة ئمماملمرية ملبيمنمت ارت كس  - 2٦
مرت مني ارصأأأأأأأحي ب د انتهمء اخلدمة ئاسأأأأأأأتحقم مت اإلجمثة ارسأأأأأأأنوية ئاسأأأأأأأتحقم مت ب اخلصأأأأأأأود املت لقةمر 

  ئرل لم فإن مومل األمم املتحدة خّول اسأأأأأأأأتحقم مت اإلعمرة ه  اروطر شأأأأأأأأهميم بنسأأأأأأأأبة اإلعمرة ه  اروطر
 مرت مني ارصحي ب د انتهمء اخلدمة ب املت لقة صوداخليف املممة مر  3 يف املممة مر صميف املمتب ئ 8

ة املقدر  اخلصأأودكي ت كس   2018كمنون األئل/ريسأأمرب   31ئمتت تسأأوية األرصأأدة املسأأتحقة يف  - 27
 2018 اردراسأأأأأأأأأأأأأة االكتوارية اريت عجمهتم يف عمد تهمبيّن مم، على حنو 2018كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأمرب   31يف 

مومل األمم املتحدة  ئنتيجة رقيد     ار ممة رألمم املتحدة خبدممهتم بمسم شمكة استشمرية است منت األممنة 
مليون رئالر  34.4، عنررج مبلغ 2018كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأمرب   31يف اربيمنمت املمرية حىت  كمملةً   اخلصأأأأأأأأأود

اخلأأمت ، ارقطأأمع 4)انظم املالحظأأة اررتاكمي مر ارنفقأأمت املرتاكمأأة غري املمّورأأة يف مبلغ ارفأأممض/)ار جز( 
 دمة ئمم ب د ارتقمعد( بمستحقم مت هنمية اخل
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 الفصل الخامس
 31المالية والم حظات التفساااايرية المتصاااالة بها للساااانة المنتهية في البيانات   

 2018كانون األول/ديسمبر 
 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
 2018كانون األول/ديسمبر   31بيان المركز المالي في  -أوال   

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 املالحظة 
 األئل/ كأأأأأأأأأأمنأأأأأأأأأأون  31

 2018ريسمرب 
األئل/ريسمرب  كمنون  31

2017 
    األصول    

    األصول المتداولة
 1٦ 904 21 ٦13 ٦ ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية

 149 ٦45 184 553 7 االستثممرات
 151 851 155 377 8 ارتربعمت املستحقة ارقبض

 122 120 9 املبمرغ األخمى املستحقة ارقبض
 19 475 28 379 10 حتويالت ارسُّلم
 12 285 8 718 11 األصول األخمى

 350 282 398 760  مجموم األصول المتداولة 
    األصول عير المتداولة

 4٦ 970 14 295 7 االستثممرات
 45 17٦ 29 037 8 ارتربعمت املستحقة ارقبض 

 223 148 9 ة ارقبض خمى املستحقاملبمرغ األ
 1٦ 982 18 250 13 املمتلكمت ئاملنش ت ئامل دات

 18 12 14 األصول غري امللموسة
 109 369 61 742  مجموم األصول عير المتداولة 
 459 651  460 502  مجموم األصول 

      الخصوم
      الخصوم المتداولة

 14 291  13 213 15 ستحقةاملستحقة اردفع ئاخلصود املاحلسمبمت 
 2 139  2 ٦39 1٦ اخلصود املت لقة بمستحقم مت املوظفني 

 80 819 8٦ 792 18 اخلصود األخمى 
 97 249  102 644  مجموم الخصوم المتداولة 

      الخصوم عير المتداولة
 4٦ 4٦2  42 ٦08 1٦ املت لقة بمستحقم مت املوظفني  اخلصود



A/74/5/Add.9 
 

 

57/124 19-10318 

 

 املالحظة 
 األئل/ كأأأأأأأأأأمنأأأأأأأأأأون  31

 2018ريسمرب 
األئل/ريسمرب  كمنون  31

2017 
 46 462  42 608  لمتداولةمجموم الخصوم عير ا     
 143 711  145 252  مجموم الخصوم 
  315 940  315 250  صافي مجموم األصول ومجموم الخصوم 

    صافي األصول
 295 019  295 ٦32 19 ارفممض/)ار جز( املرتاكم

 20 921  19 ٦18 19 االحتيمطيمت
 315 940 315 250  مجموم صافي األصول 

 مرية تشكل جزءاً ال يتجزع منهم قة بمربيمنمت املاملالحظمت املمف
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
  2018كانون األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  -ثانيا   

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 املالحظة 
 األئل/ كمنون  31

 2018ريسمرب 
 كمنون األئل/  31
 )ع(2017سمرب ري

    إليراداتا    
 13 5٦3 14 430 20 األنصبة املقمرة

 123 9٦2  143 ٦84 20 ارتربعمت
 20 ٦10  14 030 20 ارتحويالت ئاملخصصمت األخمى

 2 590 4 304 23 هيمارات االستثممر
 8 083  2 29٦ 21 اإليمارات األخمى

 168 808  178 744  مجموم اإليرادات 
    المصروفات

 44 ٦1٦ 45 8٦8 22 ممتبمت املوظفني ئبدالهتم ئاستحقم مهتم
 33 979 35 773 22  مبدالهتاملوظفني ئ غري ت ويضمت 

 ٦2 3٦5 3٦ 5٦٦ 22 املنح ئارتحويالت األخمى
 1 321 1 19٦ 22 كمت ستهلئاملارلواثد 

 498 490 13 االستهالك
 5 ٦ 14 اإل الك
 7 972 11 930 22 ارسفم

 45 2٦4 52 879 22 غيل األخمىت ارتشمصمئفم
 1 4٦2 1 040 22 املصمئفمت األخمى

 197 482 185 748  مجموم المصروفات 
 (28 674) (7 004)  الفائض/)العجز( للفترة 

 عنعيد بيمن املقمرنمت كي تتطمب  مع طميقة ار مض احلمرية  )ع( 

 تجزع منهم املالحظمت املمفقة بمربيمنمت املمرية تشكل جزءاً ال ي
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
 )أ(2018كانون األول/ديسمبر   31بيان التغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في  -ثالثا   

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
ارأأفأأأأأأأأممأأض/)ارأأ أأجأأز( املأأرتاكأأم، 

 اجملموع االحتيمطيمت  املشمئف غريارتمويل 
 315 940 20 921 295 019 2018الثاني/يناير  انونك  1صول، صافي األ    

    التغير في صافي األصول
شمئف/ املارتمويل /املشمئفغري ارتمويل ارتحويالت مر/ه  

 - (1 303)  1 303 االحتيمطيمت
 ٦ 314 - ٦ 314 املكمسب/)اخلسممم( االكتوارية 

 (7 004) – (7 004) ارفممض/)ار جز( رلسنة
 315 250 19 618 295 632 2018األول/ديسمبر  كانون  31، األصولصافي  

  19انظم عيضم املالحظة  )ع( 
  

 املالحظمت املمفقة بمربيمنمت املمرية تشكل جزءاً ال يتجزع منهم 
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
 2018األول/ديسمبر  كانون  31بيان التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في  -رابعا   

 ارواليمت املتحدة()ب ال  رئالرات   

 املالحظة 
 األئل/ كمنون  31

 2018ريسمرب 
 األئل/ كمنون  31

 2017ريسمرب 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 (28 674) (7 004)  الفائض/)العجز( للسنة
    احلمكمت غري ارنقدية
 503  49٦ 14 ئ 13 االستهالك ئاإل الك

 (39) - 13 ئاملنش ت ئامل دات ئاألصول غري امللموسة املنقورة ئاملترب ع هبماملمتلكمت 
 - -  اخلسممم ارنممجة عر ارتصم  يف املمتلكمت ئاملنش ت ئامل دات

 (5 287) ٦ 313 1٦ املت لقة بمستحقم مت املوظفني اخلصود)املكمسب(/اخلسممم االكتوارية يف 
     األصولارتغريات يف

 (10 37٦) 12 ٦13 8 )ارزيمرة(/ارنقصمن يف ارتربعمت املستحقة ارقبض
 230 77 9 )ارزيمرة(/ارنقصمن يف املبمرغ األخمى املستحقة ارقبض

 (3 934) (8 904) 10 )ارزيمرة(/ارنقصمن يف حتويالت ارسُّلم
 12 714 3 5٦7 11 )ارزيمرة(/ارنقصمن يف األصول األخمى

    اخلصوديف ارتغريات 
 (3 ٦03) (1 078) 15 ارزيمرة/)ارنقصمن( يف احلسمبمت املستحقة اردفع ئاخلصود املستحقة

 7 050 (3 353) 1٦ ارزيمرة/)ارنقصمن( يف اخلصود املت لقة بمستحقم مت املوظفني
 45 852 5 973 18 ارزيمرة/)ارنقصمن( يف اخلصود األخمى

 (2 590) (4 304) 23 مريةاستثم ك نشطةهيمارات االستثممر امل مئضة  
 11 846  4 396  صافي التدفقات النقدية المتأتية من/)المستخدمة في( األنشطة التشغيلية 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (51 192) (2 233) 7 احلصة ارتنمسبية رصميف ارزيمرات يف صندئق ارنقدية املشرتك

 2 590 4 304 23 استثممرية مئضة ك نشطة االستثممر املهيمارات 
 (1 880) (1 758) 14ئ  13 ا تنمء املمتلكمت ئاملنش ت ئامل دات

صافي التدفقات النقدية المتأتية من/)المستخدمة في( األنشطة  
 (50 482) 313  االستثمارية

    يةنشطة التمويلاألالتدفقات النقدية المتأتية من 
 - -  ولارتسويمت يف صميف األص

 - -  صافي التدفقات النقدية المتأتية من/)المستخدمة في( األنشطة التمويلية 
 (38 ٦3٦) 4 709  صميف ارزيمرة/)ارنقصمن( يف ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية 

 55 540 1٦ 904  بداية ارسنة -ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية 
 16 904 21 613 6 نهاية السنة -النقدية النقدية ومكاِفئات  

  املالحظمت املمفقة بمربيمنمت املمرية تشكل جزءاً ال يتجزع منهم 
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
 2018األول/ديسمبر  كانون  31بيان المقارنة بين الميزانية والمبالل الفعلية للسنة المنتهية في  - امسا   

 رئالرات ارواليمت املتحدة()ب ال  

  )ع(ة رل مودة املتمحامليزاني 

 ء امليزانية اجز ع
امليزانية األصلية 

 رفرتة ارسنتني
امليزانية ارسنوية 

 األصلية
امليزانية ارسنوية 

 ارنهممية
 ارنفقمت ارف لية 

 )على عسما امليزانية(
مرنسبة بارفمق )
 )ب(املئوية(

      املؤسسة غري املخصص ارغمض صندئق      
 (90،0) - 1 757 1 513 يةوكمة يف املنمط  احلضم ارتشمي مت ئاألراضي ئاحل

  1 531 804 1 5٦7 3 134 ارتخطيط ئارتصميم احلضميمن
 (11،٦) 3٦ 41 754 1 507 اال تصمر احلضمي

  311 284 1 021 2 041 اخلدممت األسمسية احلضمية
 (7،4) 44 48 7٦5 1 531 األحيمء ارفقرية عئضمعاإلسكمن ئحتسني 

 (70،2) 30 1 020 8٦4 1 729 هعمرة ارت  يل مطم ئ احلد مر املخ
 (50،4)  394 794 731 1 4٦2 اربحوة ئتنمية ارقدرات

 (12،4) 2 620 2 992 6 459 12 917 المجموم الفرعي 
 (4،0) 2 5٦0 2 ٦٦٦ 4 248 8 49٦ ارتوجيه ارتنفي ي

 (48،3) 723 1 398 2 324 4 ٦47 رعم ارربامج
 (19،2) 3 283 4 064 6 572 13 143 المجموم الفرعي 
المخصص  الم سسة عير صندوقمجموم  

 (16،3) 5 904 7 056 13 031 26 060 الغرض
      الميزانية العادية

 (٦،4) 11 522 12 314 9 8٦7 19 421 املستوطنمت اربشمية - 15اربمب 
 (14،5) 817 955 478 955 ارربنممج ار مري رلت مئن ارتقه - 23اربمب 
 (2،9٦) 1 279 1 318 1 740 3 481 ارتنمية مبحس
 (6،6) 13 618  14 587  12 085 23 857 مجموم الميزانية العادية 
 (9،8) 19 522 21 643 25 116 49 917 المجموم الكلي 

 
 املواف  عليهم رفرتة سنتني   مود يزانيمت املتمحة رلمر امل ارسنة  احلمرية امليزانية بنسبةتت ل   )ع( 
   5يف املممة يف املالحظة  10ارنفقمت ارف لية )على عسما امليزانية( تصومم منهم امليزانية ارنهممية  ئينظم يف ارفنمئق اريت تزيد على  )ب( 

  
 املالحظمت املمفقة بمربيمنمت املمرية تشكل جزءاً ال يتجزع منهم 
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
 2018نات المالية لعام لبيام حظات على ا  

 
 1م حظة ال  
 بيانات الماليةللصِدر الكيان الم  

 
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأنشطته  

(، ار ي 29-)ر 3327 مار م  1974كمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   1٦اخت ت اجلم ية ار ممة يف  - 1
 اربشمية  ئاملستوطنمتعنش ت مبوجبه مؤسسة األمم املتحدة رلمومل 

، ار ي عنشأأ ت 32/1٦2، اخت ت اجلم ية ار ممة  مار م 1977كمنون األئل/ريسأأأمرب   19ئيف  - 2
 مبوجبه عممنة )ممكز األمم املتحدة رلمستوطنمت اربشمية )املومل(( ئجلنة رلمستوطنمت اربشمية 

، ار ي حورت 5٦/20٦اخت ت اجلم ية ار ممة  مار م  ،2001يسأأأأأأأمرب نون األئل/ركم  21ئيف  - 3
، ممكز األمم املتحدة رلمسأأأأأأتوطنمت اربشأأأأأأمية، مبم يف ذر  2002كمنون ارثمين/ينميم   1مبوجبه، اعتبمرا مر 

مم املتحدة رلمسأأأأأتوطنمت اربشأأأأأمية بمنممج األ ربشأأأأأمية، ه مؤسأأأأأسأأأأأة األمم املتحدة رلمومل ئاملسأأأأأتوطنمت ا
)مومأأأل األمم املتحأأأدة(، ئحورأأأت جلنأأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتوطنأأأمت اربشأأأأأأأأأأأأأأأميأأأة ه  جملس هرارة بمنأأأممج األمم املتحأأأدة 

ئمبوجب ارقمار نفسأأأأأأه، عكدت اجلم ية عن املديم ارتنفي ي رربنممج األمم املتحدة  رلمسأأأأأأتوطنمت اربشأأأأأأمية 
عر هرارة مؤسأأسأأة األمم املتحدة رلمومل ئاملسأأتوطنمت بمملسأأؤئرية ار ي يضأأطلع رلمسأأتوطنمت اربشأأمية  و 

اربشأأأأأأمية، ئعن مومل األمم املتحدة سأأأأأأيصأأأأأأبح  يئة مسأأأأأأتقلة ئكيمنم مسأأأأأأتقال إلعدار ارتقمريم يف هطمر األمم 
 املتحدة 

ذر  ي زى ئ املمرية يف منظومة األمم املتحدة، مصد ر رلبيمنمت ئمومل األمم املتحدة كيمن مستقل  - 4
، ةئتتضأأأمر بيمنمته املمرية عنشأأأطة تدار مر خالل صأأأنمري  تتلف  به ارطمبع ارفميد ر ملية اإلرارة ئامليزنة  ه

مبم يف ذر  ارصنمري  ار ممة ئارصنمري  املتصلة هبم، ئعنشطة ارت مئن ارتقه، ئارصنمري  االستئممنية ار ممة، 
 ئاألنشطة األخمى 

رألمم املتحدة ئارتربعمت م مر تصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأمت امليزانية ار مرية ئيتلقى مومل األمم املتحدة اردع - 5
ئاملؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأمت ئارقطمع اخلمت ئمصأأأأأأأأأأمرر عخمى غري  مر احلكوممت ئاملنظممت احلكومية اردئريةاملقدمة 

ئيقع مقم مومل األمم املتحدة جمرة األمم املتحدة يف نريئيب، كينيم، ضأأأأأأأأمر جممع مكتب األمم  حكومية 
 نريئيب  املتحدة يف

رت زيز اررتكيز ارربنمجمي رواليته  2011 مد مومل األمم املتحدة ب ملية هصأأأأأأأأال  كبرية يف عمد  د ئ  - ٦
رتصأأأأأأأأدي رلتحديمت االسأأأأأأأأرتاتيجية ارما نة املت لقة بمرتوسأأأأأأأأع احلضأأأأأأأأمي ئتقدمي اخلدممت بكفمءة ا لمر عج

رتقدمي ارتوجيه ئاردعم  ئف مرية عكرب، ئذر  هبد  احلفمظ على رئر  بوصأأأأأأأأأأأأأفه بمنممج األمم املتحدة ارمامد
  مي ئارقطمي ارتقه فيمم يت ل  بمرتوسع احلضمي ئامل ئى املستدامني على ارص د ار مملي ئاإل لي

ملتحدة مر خالل سأأأأأأأأأأأأأأأب ة بمامج فمعية   األ دا  االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية ارمميسأأأأأأأأأأأأأأأية ملومل األمم ائتنف   - 7
ئسيمسمت تتلفة، فيمم يلي بيمهنم:

https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206


 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
)تمبع( 2018م حظات على البيانات المالية لعام   
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 ارسأأأأأأيمسأأأأأأم  اردعمقد د ي حيث احلضأأأأأأمية، املنمط  يف ئاحلوكمة ئاألراضأأأأأأي ارتشأأأأأأمي مت )ع( 
 ئاألراضي؛ ئارتشمي مت بمحلوكمة يت ل  فيمم ئاملدن رلحكوممت ئارتشغيلي
 مر مبجموعة اروطنية ئاحلكوممت املدن تزئر حيث احلضأأأأأأأأأأأميمن، ئارتصأأأأأأأأأأأميم ارتخطيط )ب( 

 فيهم ئاملسأأأمئاة ئكفمءهتم اسأأأتدامتهم ئحتسأأأني املدن منو هرارة ردعم اجملمبة ئاألرئات ارتوجيهية ئاملبمرئ ارنهج
 تتلفة؛ مستويمت على ئارتصميم ارتخطيط خالل مر

  درة ت زث اريت احلضأأمية ئارسأأيمسأأمت االسأأرتاتيجيمت عتشأأجَ  حيث احلضأأمي، اال تصأأمر )ج( 
 ار مل تم ف هجيمر يف مسأأأأأأأأأممهتهم ئت زث اال تصأأأأأأأأأمرية رلتنمية حممكمت بوصأأأأأأأأأفهم همكمنمهتم حتقي  على املدن

 ؛ةارثمئ  ئتكوير
 ئاألطم ارسأأأأأأأأيمسأأأأأأأأمت ت زيز على اررتكيز جيمي حيث احلضأأأأأأأأمية، األسأأأأأأأأمسأأأأأأأأية اخلدممت )ر( 
 فقماء تسأأأأأأتهد  ئاريت احلضأأأأأأمية، األسأأأأأأمسأأأأأأية اخلدممت مر االسأأأأأأتفمرة نطمق رتوسأأأأأأيع ارالثمة املؤسأأأأأأسأأأأأأية

 حتديدا؛ املدن
 مسمرير ذي هنج اتبمع ه  اردعوة تتم حيث ارفقرية، األحيمء عئضمع ئحتسني اإلسكمن )ه( 
 عئضأأأمع رتحسأأأني بمامج تنفي مع  ميسأأأورة عسأأأ مر م ئج ل امل مئضأأأة اجلديدة املسأأأمكر عدر رزيمرة متواثيني
ئنوعية  املدن رفقماء ارسأأأأأأأكنية األحوال حتسأأأأأأأني بغية اروطه، ئارصأأأأأأأ يد املدن صأأأأأأأ يد على ارفقرية األحيمء
 ؛حيمهتم

 تصأأأأأأأأأأديئار احلضأأأأأأأأأأمية املخمطم تقليل ه  يهد  مبم ،هعمرة ارت  يلئ  األخطمر مر احلد )ئ( 
 اركوارة مر ارو أأميأأة حيأأث مر األثمأأمت مر املتضأأأأأأأأأأأأأأأمرة املأأدن رعم جيميحيأأث ئ  احلضأأأأأأأأأأأأأأأميأأة، رألثمأأمت
 هلم؛ ئارتصدي
 بشأأ ن ار مملية ئارتقييم ارمصأأد ععممل نتممج مبما بة   ين  حيث ارقدرات، ئتنمية اربحوة )ث( 

 مر املومل ععممل جدئل يف ئارشأأأأأمكمء احلكوممت ه  إبالغهمبئ  احلضأأأأأمي ارتوسأأأأأع ئمؤشأأأأأمات هحصأأأأأمءات
 ارمميسية  تقمريم  خالل

 يلي: فيمم املتحدة األمم مومل ع دا  ئتتمثل 
 املستدامة؛ اربشمية املستوطنمت تنمية ئكفمرة ار ممل يف ارفقماء  ئيم عحوال حتسني )ع( 
 األرفية هعالن ئغميمت املومل ععممل جدئل ع دا  حتقي  يف احملمث ارتقدد ئتقييم رصد )ب( 

 ارصحي؛ ارصم  ئمماف  امل مونة ارشمب ئميم  ارفقرية األحيمء بش ن رلتنفي  جو منسربغ ئخطة
 ئتنمية ئاإلسأأأكمنية احلضأأأمية ئارربامج ئاالسأأأرتاتيجيمت ارسأأأيمسأأأمت ئتنفي  صأأأيمغة ت زيز )ج( 
 رميسي؛ كلبش ئاحمللي اروطه ارص يدير علىذر  ئ  ارصلة، ذات ارقدرات

 ارالمقة، امل ئي رتوفري رعمم ئاحمللية اردئرية املصأأأأأأأمرر مر االسأأأأأأأتثممرات حشأأأأأأأد تيسأأأأأأأري )ر( 
 ارنممية اربلدان يف ئخبمصأأأأة اإلسأأأأكمن، متويل ئآريمت ئمؤسأأأأسأأأأمت ارصأأأألة، ذات ارتحتية اربنية تنمية ئبمامج

 انتقمرية  مبمحلة ا تصمراهتم متم اريت اربلدان ئيف
 



 

 األمم المتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج 
)تمبع( 2018م حظات على البيانات المالية لعام   

 

19-10318 64/124 

 

 2 م حظةال  
 بإصدارها واإلذن المالية البيانات إعداد سأسا  

 عسأأأأأأأأأأأأأأأأما على املأأمريأأة اربيأأمنأأمت هعأأدار جيمي املتحأأدة، رألمم املأأمريأأة ئارقواعأأد املأأميل رلنظأأمد طبقأأمً  - 8
افرتاض  عسأأأأأأأما علىت اربيمنمت املمرية عدع ئ د ار مد  رلقطمع اردئرية احملمسأأأأأأأبية مل ميريا ئف  االسأأأأأأأتحقمق

 ملقتضأأأأيمت ئئفقمعمضأأأأهم  ئ  هعدار م يفصأأأأورة متسأأأأقة ب احملمسأأأأبية ارسأأأأيمسأأأأمت بقتئطن  ،اركيمن اسأأأأتممارية
 األمم بمنممج عصأأأأأول ب ممنة ت مض اريت املمرية، اربيمنمت     تضأأأأأم ار مد، رلقطمع اردئرية احملمسأأأأأبية امل ميري
 ة،مريامل ارسأأأنة مدى على ارنقدية ئارتدفقمت ئمصأأأمئفمته ئهيماراته ئخصأأأومه اربشأأأمية رلمسأأأتوطنمت املتحدة

 يلي: مم
 املميل؛ املمكز بيمن األئل: اربيمن )ع( 
 املميل؛ األراء بيمن ارثمين: اربيمن )ب( 
 األصول؛ صميف يف ارتغريات بيمن ارثمرث: اربيمن )ج( 
 ارنقدية؛ ارتدفقمت بيمن ارمابع: اربيمن )ر( 
 ارف لية؛ ئاملبمرغ امليزانية بني املقمرنة بيمن اخلممس: اربيمن )ه( 
 ئمالحظمت اهلممة احملمسأأأبية رلسأأأيمسأأأمت موجزاً  تشأأأمل املمرية اربيمنمت على مالحظمت )ئ( 
 عخمى؛ تفسريية

 ارنقمف يف هريهم املشأأمر املمرية اربيمنمت يف امل مئضأأة املبمرغ جميع تت ل  نةمقمرَ  م لوممت )ث( 
 ئاروصأأأفية ارسأأأأمرية امل لوممتوَرر حسأأأأب اال تضأأأأمء ضأأأأمر ت مقمرنة م لوممت ئك ر  ععال ، )ه( ه  )ع(

  املمرية اربيمنمت     على املالحظمت يف امل مئضة
 رلقطمع اردئرية احملمسبية رلم ميري ئفقم ت د جمموعة خممس  ي املمرية اربيمنمت مر اجملموعة ئ    - 9

 عرنم   املبني ارنحو على االنتقمرية األحكمد ب ض تطبي  تتضمر ئ ي ار مد،
 ه  ارثمين/ينميم كمنون  1 مر املمتدة شأأأأأأأأأأأأأأهما عشأأأأأأأأأأأأأأم االقه فرتة عر املمرية تاربيمنم هعدار ئجيمي - 10
 األئل/ريسمرب  كمنون 31
 

 اركيمناستممارية افرتاض   
 رفرتة ار مرية امليزانية اعتممرات على ار ممة اجلم ية موافقة ه  اركيمن اسأأأأأأأتممارية افرتاض يسأأأأأأأتند - 11

 مدى على ئارتربعمت املقمرة األنصأأأأأأأأبةحتصأأأأأأأأيل  يفشأأأأأأأأهور ملا اإلجيميبجتم  ئاال ،2019-2018 ارسأأأأأأأأنتني
 املتحدة  األمم مومل عمليمت بو م  مار عي ار ممة اجلم ية اختمذ عدده  ئ  املمضية، ارسنوات

 
 اإلذن بمإلصدار  

 تئئافق املمرية، اربيمنمت     على نريئيب يف املتحدة األمم كتبمب األئ  ةاملمري ةاملسؤئر صد  ت - 12
 املمرية ئارقواعد املميل رلنظمد ئئفقم اربشأأأأأأأأأأأأأمية  رلمسأأأأأأأأأأأأأتوطنمت املتحدة األمم رربنممج ةارتنفي ي ةاملديم  ميهعل

 ه  2018 األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب كأمنون  31 يف املنتهيأةعر ارفرتة  املأمريأة اربيأمنأمت  أ   حتأمل املتحأدة، رألمم
 حتمل املميل، ارنظمد مر 12-7 رلبند ئئفقم  2019 آذار/ممرا 31 حبلول احلسأأأأأأأأأأأأأأأمبمت مماج ي جملس
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 متوث/يوريه 30 يف بإصأأأأأأدار م امل ذئن  ةاملماجَ  املمرية بمربيمنمت مشأأأأأأفوعةً  احلسأأأأأأمبمت، مماج ي جملس تقمريم
 ئامليزانية  اإلرارة رشؤئن االستشمرية ارلجنة طمي  عر ار ممة اجلم ية ه  ،2019

 
 عسما ارقيما  

 بمسأأأأأتثنمء األصأأأأألية، ارتكلفة حتليل على ارقممم احملمسأأأأأيب   م ار بمسأأأأأتخداد املمرية اربيمنمت تدّ ع  ع - 13
 األصأأأأأأأأأأأول تجلئسأأأأأأأأأأأن  املمرية  اربيمنمت على املالحظمت يف امل كور ارنحو على األصأأأأأأأأأأأول بب ض يت ل  مم

 بفممض ار مررة بقيمتهم املمرية األصأأأأول تئسأأأأجل اسأأأأتهالكهم،  يمة خصأأأأم ب د اسأأأأتبداهلم بتكلفة ار قمرية
 عجز  عئ
 

 ئعملة ار مضروظيفية ار ملة ا  
 ض مَ ئتن  املتحدة  ارواليمت رئالر مهم املنظمة تسأأأأأأأأتخدمهمم ارلتمن ار مض ئعملة اروظيفية ار ملة - 14
 ذر   خال  ي كم مل مم املتحدة ارواليمت رئالرات ب ال  املمرية اربيمنمت    
 رئالرات ه  األجنبيأة( تار مال )عي اروظيفيأة ار ملأة غري األخمى بأمر مالت امل أممالت لئحتو   - 15

 ارصم  عس مر ئتنم ز امل مملة  تمريخ يف املتحدة األمم يف به امل مول ارصم  رس م ئفقم املتحدة ارواليمت
 ارسأأنة، هنمية ئيف امل ممالت  هجماء تواريخ يف ارسأأممدة ارفورية ارصأأم  عسأأ مرَ  املتحدة األمم يف هبم امل مول

 األمم يف هبم امل مول ارصأأأأأأأم  ألسأأأأأأأ مر ئفقم األجنبية بمر مالتو مة قملا ارنقدية ئاخلصأأأأأأأود األصأأأأأأأول لحتو  
 رسأأأأأأأأأأأأأأأ م ئفقأأم ار أأمررأأة بأأمرقيمأأة تقأأما اريتئ  األجنبيأأة بأأمر مالتو مأأة املق ارنقأأديأأة غري اربنور لئحتو   املتحأأدة 
 غري اربنورن ة ارسأأأأأأأأن هنمية يف لحتو   ئال ار مررة  ارقيمة حتديد تمريخ يف املتحدة األمم يف به امل مول ارصأأأأأأأأم 
 عجنبية  ب ملة األصليةتهم بتكلفقيسة امل ارنقدية
 ارنممجة األجنيب ارصأأأأم  ئخسأأأأممم مبكمسأأأأب صأأأأم ، عسأأأأما على املميل، األراء بيمن يف ئي رت  - 1٦
 بمر مالتو مة املق ارنقدية ئاخلصأأود األصأأول حتويلعر ئ  األجنبية بمر مالتاريت تتم  امل ممالت تسأأوية عر

 ارسنة  هنمية يف ارسمرية ارصم   مرب س األجنبية
 

 مبدع األمهية ارنسبية ئاالست منة بمئراء ئارتقديمات  
 هطمر م ئيتيح رلمنظمة، املمرية اربيمنمت ئعمض هعدار يف رميسأأأيم عنصأأأما ارنسأأأبية األمهية مبدع خثل - 17
 ئارتجميع ئاإلفصأأأأأأأأأأأأأم  بمر مض قةاملت ل احملمسأأأأأأأأأأأأأبية ارقمارات رتوجيه منهجية طميقةً  ارنسأأأأأأأأأأأأأبية رألمهية ماملنظِّ 

 الح   ب قممقمبل تطبيقهم  رج ي ب قم احملمسأأأأأأبية ارسأأأأأأيمسأأأأأأمت يف ارتغريات ئتطبي م مجلة ارقيور املتقمب لة ئ 
 عئ اسأأأأأأأتنتمجمت يف يؤقم عن شأأأأأأأ نه مر جتمي ه عئ ح فه كمن  هذا نسأأأأأأأبية عمهية ذا بند عي ي ترب عمد، ئبوجه
 املمرية  اربيمنمت خدميمست  مارات
 بمرتقديمات االسأأأت منة ار مد رلقطمع اردئرية احملمسأأأبية رلم ميري ئفقم املمرية اربيمنمت هعدار ئيتطلب - 18

بنور  رب ض عنهم املبلغ ميَ ارق   حتديد ئيف ئتطبيقهم، احملمسأأأأبية ارسأأأأيمسأأأأمت اختيمر عند ئاالفرتاضأأأأمت ئائراء
 ئاملصمئفمت  ئاإليمارات ئاخلصود األصول

املدَخل  تنقيحمرب  رت ئي بمستممار، األسمسية ئاالفرتاضمت احملمسبية ارتقديمات است ماض ئجيمي - 19
 هبم  تت قم تمرية سنة عية ئيف ارتقديمات فيهم حتنقَ  اريت ارسنة يف ارتقديماتعلى 
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 ارسأأأأأأنوات يف جو مية تسأأأأأأويمت ه  تؤري عن خكر اريت اهلممة ئاالفرتاضأأأأأأمت ارتقديمات ئتشأأأأأأمل - 20
 ئاملنشأأأأأأأأأأأأ ت لممتلكمتر ارنمفع مم ار ئاختيمر املوظفني؛ السأأأأأأأأأأأأتحقم مت االكتواري ارقيما يلي: مم املقبلة

 ئتصأأأأنيم األصأأأأول؛  يمة ئاضأأأأمحالل هم؛ه الك/هماسأأأأتهالك ئعسأأأألوب ةئاألصأأأأول غري امللموسأأأأ ئامل دات
 احلمرية ارقيمة حسأأأأأأأمب يف املسأأأأأأأتخدمة ئاخلصأأأأأأأم ارتضأأأأأأأخم ئم دالت املخزئنمت؛ ئتقييم املمرية؛ األرئات

 االحتممرية  األصول/اخلصود ئتصنيم خصصمت؛رلم
 

 اإلصدارات احملمسبية املقبلة  
 امل ميري جمللس ئاملهمة املقبلة احملمسأأأأأأأأأأبية اإلصأأأأأأأأأأدارات مر يلي فيمم احملمث ارتقدد رصأأأأأأأأأأد يسأأأأأأأأأأتمم - 21

  رلمنظمة: املمرية اربيمنمت على ت قري م ئرصد ار مد رلقطمع اردئرية احملمسبية
 خمصأأأأأأأأأأأأة حممسأأأأأأأأأأأأأبية متطلبمت هعدار  و املشأأأأأأأأأأأأأمئع   ا مر اهلد  ية:اررتاق األصأأأأأأأأأأأأأول )ع( 
 اررتاقية؛ بمألصول
 م ميري عئ م يمر ئضأأع  و املشأأمئع   ا مر اهلد  ارتبمررية: غري امل ممالت مصأأمئفمت )ب( 

مم يت ل  منهم  بمسأأأأأأأأأأأأأتثنمء ارتبمررية، غري امل ممالت مورري على نطب ت  يمائ  اعرتا  متطلبمت على تنص
  االجتممعية؛ زايممملب

 فيمم جديدة  يمسية ئتوجيهمت متطلبمت ئضع  و املشمئع   ا مر اهلد  اإليمارات: )ج( 
 رلقطمع اردئرية احملمسبية امل ميري مر 9 امل يمر يف حمريم واررةار تل  حمل حتل عئ ت دل كي  بمإليمارات يت ل 
 مر اإليمارات :23 ئامل يأأأمر اإلنشأأأأأأأأأأأأأأأأأمء؛ عقور :11 ئامل يأأأمر ارتبأأأمرريأأأة؛ امل أأأممالت مر اإليمارات ار أأأمد:

 ئارتحويالت(؛ )ارضمامب ارتبمررية غري امل ممالت
  قورر ةيمسبم مجلة احملرل منقحة متطلبمت هعدار ه  املشمئع   ا يهد  اإلجيمر: عقور )ر( 
 إلعدار اردئرية امل ميري مع هماتسأأأأأأأم  على احلفمظ بغية ئاملؤجمير، املسأأأأأأأت جمير مر كال  يشأأأأأأأمل مبم اإلجيمر،
 احملمسأأأأأأبية امل ميري مر جديد م يمر ئضأأأأأأع ه  املشأأأأأأمئع ئسأأأأأأيؤري  اريت تشأأأأأأّكل األسأأأأأأما هلم املمرية ارتقمريم
 اإلجيمر عقور بشأأأأأأأ ن جديد م يمر اعتممر ئيتو ع اإلجيمر  عقور :13 امل يمر حمل  ل ار مد رلقطمع اردئرية

 ؛2019 حزيمان/يونيه يف
 م ميري هصأأأأأأأأدار ‘1’ يلي: مم املشأأأأأأأأمئع   ا ع دا  مرتتضأأأأأأأأ ار مد: ارقطمعيف  قيماار )ه( 
 يف ئارقيما األئيل، االعرتا  عند رلقيما منقحة متطلبمت تتضأأأأأأأأأأأمر ار مد رلقطمع م د رة رئرية حممسأأأأأأأأأأأبية

 تكلفة تطبي  بشأأأأأأأأأ ن تفصأأأأأأأأأيال عكثم توجيهمت هصأأأأأأأأأدار ‘2’ بمرقيما؛ املمتبط ئاإلفصأأأأأأأأأم  الحقة، ممحلة
 مسأأأأأممل م مجلة ‘3’امل كوران؛  ارقيما مسأأأأأمعسأأأأأ فيهم دسأأأأأتخدَ ين  اريت مئ ئارظ ارتنفي ، ئتكلفة االسأأأأأتبدال
 مصمئفمت؛ ك   يد م عئ اال رتاض تكمريمبمللة  املت لقة احملدرة املس رة ذر  يف مبم امل ممالت، تكمريم

 يواجههم اريت املسأأأممل ئحتديد حبث  و املشأأأمئع   ا مر اهلد  ية:اربنية ارتحت عصأأأول  )ئ( 
 هصأأأدار يف اربحث   ا ئاسأأأتخداد ية،اربنية ارتحت عصأأأول على 17 امل يمر تطبي  عند ت املمريةمناربيم م دئ

 ية اربنية ارتحت ألصولسبية مامل مجلة احمل بش ن هضمفية توجيهمت
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 امل ميري احملمسبية اردئرية رلقطمع ار مد ارصمررة يف ائئنة األخرية ئاريت ستصدر يف املمحلة املقبلةمتطلبمت   
 امل يمر ارتمرية: امل ميري ، يف ائئنة األخرية، بإصدارار مد رلقطمع اردئرية احملمسبية امل ميري جملس مد  - 22
 ؛2018 ارثمين/ينميم كمنون  1 يف به ار مل بدعئ  201٦ عمد يف ، صأأأأأأأأأأأأأأأدراملوظفني اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقم مت :39

 كأأمنون  1 يف بأأه  مأألار بأأدعئ  2017 عأأمد يف ، صأأأأأأأأأأأأأأأأدرار أأمد ارقطأأمعانأأدمأأمج األعمأأمل يف  :40 ئامل يأأمر
 يف به ار مل سأأأأيبدعئ  2018 آب/عغسأأأأطس يف ، صأأأأدراملمرية األرئات :41 ئامل يمر ؛2019 ارثمين/ينميم

 موضأأأأأأأأأع ئارفرتة رلمنظمة املمرية اربيمنمت على امل ميري     ت قري تقييم ئجمى  2022 ارثمين/ينميم كمنون  1
 ارتميل: ارنحو على املقمرنة

  سنة االعتممراألقم املتو ع يف امل يمر
املطب  على املكمسأب عئ اخلسأممم االكتوارية، “ هنج املممات”مل يكر  نمك عي ت قري على املنظمة نظما ألن  39امل يمر   

  ئال 2014ئار ي جيمي هرغمؤ ، مل يطب   ط من  اعتممر امل ميري احملمسأأأأأأأأأأأأأأأبية اردئرية رلقطمع ار مد يف عمد 
عي ت قري نمجم عر تطبي  هنج  ؛ ئر ر ، مل يكر  نمكاسأأأتحقم مت ططخمصأأأة خبمتل  املنظمة عي عصأأأول 

كمنون ارثمين/ينميم   1حيز ارنفمذ اعتبمرا مر  39رخل امل يمر  د صأأأأأأأميف ارفممدة املنصأأأأأأأوت عليه يف امل يمر  ئ 
 ططخمصأأأأة خب املنظمة عصأأأأوال ا تنمء ةئسأأأأيجمي االضأأأأطالع مبزيد مر ارتحليل يف املسأأأأتقبل يف حمر  2018

  تاستحقم م
تتبع رلقطمع ار مد  رمج ألعمملحىت ائن لم  دة فحمريمً   املنظمة علىعي عقم  40يمر تطبي  امل ريس ر 40امل يمر 

يف اربيمنمت املمرية رلمنظمة  40مومل األمم املتحدة  ئسأأيتم تقييم عي ت قري مر   ا ارقبيل نمجم عر امل يمر 
يف  ،يخ نفمذ   ا امل يمر، ئ و تمر 2019نون ارثمين/ينميم كم  1ركي تتمكر املنظمة مر تطبيقه اعتبمرا مر 

 ئ وع عمليمت اندممج كتل  امل كورة   ةحمر
حمل   ا امل يمر امل لوممت املت لقة بمألصأأأأأول ئاخلصأأأأأود املمرية  ئسأأأأأيحل ر ة ه  حد كبري  41ر امل يمر  سأأأأأّ  41امل يمر 

 ل مم يلي:ر متطلبمت   ا امل يمر مر خالسّ يحس: األرئات املمرية: االعرتا  ئارقيما، ئ 29امل يمر 
 ؛همئ يمس تبسيط متطلبمت تصنيم األصول املمرية )ع( 
 منوذج استشمايف الضمحالل ارقيمة؛تقدمي  )ب( 
 منوذج ممن رلمحمسبة ارتحوطية تقدمي  )ج( 

ربيمنمت املمرية  بل   ئسأأأأأأيتم تقييم ت قري  على ا2022كمنون ارثمين/ينميم   1اعتبمرا مر  41ئيبدع نفمذ امل يمر 
  ارتمريخ ئستكون املنظمة جم زة رتنفي   حمملم يصبح نمف اذر  

  
 3 م حظةال  
 الهامة المحاسبية السياسات  

 
 األصول املمرية: ارتصنيم  

 تقييم ئت يدهبم  األئل االعرتا  ردى ارتمرية ارفئمت هحدى يف املمرية عصأأأأأأأأأأأأأوهلم املنظمة تصأأأأأأأأأأأأأنم - 23
 على األئل املقمد يف املمرية األصأأأول تصأأأنيم ئيتو م عرنم (  اجلدئل )انظم هبالغمريخ ت كل  يف ارتصأأأنيم
 األصول  تل  تقت  عجله مر ار ي ارغمض
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 المالية األصول فئات  
 األصول املمرية ارتصنيم

 االستثممرات يف صندئَ ي ارنقدية املشرتكني ارقيمة ار مررة بفممض عئ عجز  
 ئاملبمرغ املستحقة ارقبض ،ئمت ارنقديةارنقدية ئمكمف   تحقة ارقبضارقمئض ئاملبمرغ املس

  
 املمرية بمألصأأأأأأأأأأأأول رلممة األئ  املنظمة ئت رت  عئال  ار مررة بمرقيمة املمرية األصأأأأأأأأأأأأول مجيع تقما - 24

 األصأأأول بسأأأممم ئي رت  فيه  نشأأأ ت ار ي ارتمريخ يف ،ارقبض مسأأأتحقة ئمبمرغ  مئضأأأم بمعتبمر م املصأأأنفة
 ارت م دية األحكمد يف طمفم املنظمة فيه تصأأأأأأأأأأأأأأأبح ار ي ارتمريخ ئ و ارتدائل، تمريخ يف رلممة األئ  ريةاملم

 املمرية  بمألراة اخلمصة
 فئة ضأأأأأأأأأمر اإلبالغ تمريخ يف شأأأأأأأأأهما 12 اسأأأأأأأأأتحقم هم عجل يتجمئث اريت املمرية األصأأأأأأأأأول ئتدرج - 25

 ارواليمت رئالرات ه  األجنبية بمر مالتو مة املق صأأولاأل لئحتو   املمرية  اربيمنمت يف املتدائرة غري األصأأول
 بصأأأأأأأميف االعرتا  مع اإلبالغ، تمريخ يف ئارسأأأأأأأأمري املتحدة األمم يف به امل مول ارصأأأأأأأأم  بسأأأأأأأأ م املتحدة

 املميل  األراء بيمن يف عجز عئ فممض شكل يف اخلسممم عئ املكمسب
     يف تصأأأأأأأأأأأنيفهم جمى اريت تل   ي عجز عئ مضبفم ار مررة بمرقيمةو مة املق املمرية ئاألصأأأأأأأأأأأول - 2٦
 يف بي هم بغمض رميسأأأأأأأأأأأأأأأية بصأأأأأأأأأأأأأأأفة تقت  اريت عئ رلتدائل هبم  تفظ اريت عئ هبم األئل االعرتا  ردى ارفئة

 عئ مكمسأأأأأأأأأأب عي ض مَ ئتن  هبالغ، تمريخ كل  عند ار مررة بمرقيمة األصأأأأأأأأأأول     ئتقما ارقصأأأأأأأأأأري  األجل
 فيهم  تنش  اريت ارفرتة يف املميل األراء بيمن يف ار مررة ارقيمة يف احلمصلة ارتغريات عر تنش  خسممم

 حتديد م خكر عئ قمبتة مدفوعمهتم مشتقة غري ممرية عصول  ي ارقبض املستحقة ئاملبمرغ ئارقمئض - 27
 امل ممالت، تكمريم هريهم مضأأمفمً  ار مررة بمرقيمة عئال تسأأجل ئ ي نشأأطة  سأأوق عي يف م مئضأأة ئريسأأت
 االعرتا  ئيتم ارسأأأأأأأأأأمري  ارفممدة سأأأأأأأأأأ م طميقة بمسأأأأأأأأأأتخداد احملسأأأأأأأأأأوبة املهلكة بمرتكلفة الحقم معنه ئيبلغ

 املمرية األصأأأأأأأول على ارسأأأأأأأمري ارفممدة سأأأأأأأ م طميقة بتطبي  ارزمه ارتنمسأأأأأأأب عسأأأأأأأما على ارفوامد بإيمارات
 امل نية 
 موضأأأأأأأأأأأأوعية عررة نمك  كمنت  هذا مم رتحديد هبالغ تمريخ كل  حلول عند املمرية األصأأأأأأأأأأأأول مئتقي   - 28
 عئ بمرتزامه ائخم ارطم  هخالل األصأأأأول  يمة اضأأأأمحالل على األررة بني ئمر  يمتهم  اضأأأأمحالل على
 عر ارنممجة بمخلسأأأأأأأأأأأأأممم االعرتا  ئيتم األصأأأأأأأأأأأأأول   يمة يف رامم اخنفمض حدئة عئ ارسأأأأأأأأأأأأأدار عر عجز 

 خلسممم ا تل  فيهم تقع اريت ارسنة يف املميل األراء بيمن يف ارقيمة اضمحالل
 عندمم عئ ،نقدية تدفقمت تلقي يف احلقوق عجل ينتهي عندمم املمرية بمألصأأأأأأأأأأأأول االعرتا  ئيلغى - 29

 املالثمأأأأأة ئاملكأأأأأمفأأأأأ ت املخأأأأأمطم مجيع كبري  حأأأأأد ه  رأأأأأتحو    أأأأأد املنظمأأأأأة ئتكون احلقوق  أأأأأ   تنقأأأأأل
 املمرية  رألصول

 يكون عندمم املميل املمكز بيمن يف املبلغ صأأأأأميف ئيسأأأأأجل األصأأأأأول  يمة مر اخلصأأأأأود  يمة  طمَ ئتن  - 30
 صأأميف عسأأما على ارتسأأوية يف ارنية تتوافمئ  هبم امل رت  املبمرغ بني املقمبلة يف  منونم ارنفمذ ئاجب ح   نمك
 ئاحد  آن يف اخلصود  يمة تسديدئ  نقدية ه  األصول حتويل عئ املبمرغ
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 نياألصول املمرية: االستثممرات يف صندئ ي ارنقدية املشرتك  
 ئاركيمنمت املتحدة رألمم ار ممة األممنة كيمنمت  مر اجملم ة األموال املتحدة األمم خزانة تسأأأأتثمم - 31
 راخليم  يداران رلنقدية مشأأرتكني صأأندئ ني يف األموال     ئجتمع املنظمة  ذر  يف مبم األخمى، كةاملشأأمر  
 ائخمير  املشمركني مع االستثممرات عوامدئ  املخمطم تقمسم املشرتكني ارنقدية صندئ ي يف املشمركة ئت ه
 رلمخمطم م مضأأأأأمً  مشأأأأأمرك كل  يكون مشأأأأأرتك، صأأأأأندئق عهنم عسأأأأأما على ئتسأأأأأتثمم جتمع األموال عن ئمبم

 املستثمم  ارنقدية مبلغ حدئر يف االستثممرات حلمفظة ار ممة
 ئمكمفئمت رنقديةا مر جزءاً  بمعتبمر  املشأأأأأأأأأأرتكني ارنقدية صأأأأأأأأأأندئ ي يف املنظمة اسأأأأأأأأأأتثممر ئيدرج - 32

 اسأأأأأأأأأتحقمق آجمل حسأأأأأأأأأب ،املميل املمكز بيمن يف األجل ئارطويلة األجل ارقصأأأأأأأأأرية ئاالسأأأأأأأأأتثممرات ارنقدية
 االستثممرات 

 
 األصول املمرية: ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية  

 ئاالسأأأأأأتثممرات املصأأأأأأمر  يف ئارنقدية احلمضأأأأأأمة ارنقدية على ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية تشأأأأأأتمل - 33
 ارشماء  تمريخ مر ع ل عئ عشهم قالقة خالل استحقم هم تمريخ  ل اريت األجل ئارقصرية ارسيورة ريةار م
 

 املسممهمت املستحقة ارقبض -األصول املمرية: املبمرغ املستحقة ارقبض مر امل ممالت غري ارتبمررية   
 اريت ئارتربعمت املقمرة األنصأأأأأأأأأبة مر احملصأأأأأأأأألة غري اإليمارات   ارقبض املسأأأأأأأأأتحقة املسأأأأأأأأأممهمت متثل - 34

 على بنمء املنظمة ه  بتقدخهم األخمى املمحنة ئاجلهمت األعضأأأأأأأأأأأأأأمء غري ئاردئل األعضأأأأأأأأأأأأأأمء اردئل ت هدت
 االلية، بقيمتهم ارتبمررية غري مل ممالتمر ا ارقبض املسأأأتحقة املبمرغ     ئتسأأأجل رذنفمذ   مبلة اتفم مت
 منهم تصأأأأأومم شأأأأأهما، 12 مر عكثم ب د اسأأأأأتحقم هم تمريخ ل  اريت ارقبض املسأأأأأتحقة ارتربعمت بمسأأأأأتثنمء

 يف املشكوك ارقبض املستحقة املبمرغ بدلعي  ،همحتصيلت  ر ملاملبمرغ ا تقديماتمتبط باملة قيمار اضمحالل
 تسأأأجل فإهنم عمهية، ذات األجل ئارطويلة ارقبض املسأأأتحقة ارتربعمت     اعتربت ئهذا حتصأأأيلهم  همكمنية
 ارسمري  ارفممدة س م طميقة بمستخداد سبحت تفضة بقيمة
 رتغطية تصأأأص بدل ارقبض املسأأأتحقة األخمى ئاحلسأأأمبمت ارقبض املسأأأتحقة رلتربعمت ئيمصأأأد - 35

 املسأأأأتحقة املبمرغ مر املممة يف 25 مب دل  سأأأأب حتصأأأأيلهم همكمنية يف كوكاملشأأأأ ارقبض املسأأأأتحقة املبمرغ
 بني رتائ تة رفرت  املسدرة غري املبمرغ مر املممة يف ٦0 ئ سنتني،ئ  سنة بني رتائ تة رفرت  املسدرة غري ارقبض
 سنوات  ثالةار تتجمئثة رفرت  املسدرة غري املبمرغ مر املممة يف 100 ئ سنوات، ئقالة سنتني
 مر املممة يف 20 مب دل اربدل ذر   سأأأب ،ارقبض املسأأأتحقة املقمرة بمالشأأأرتاكمت يت ل  ئفيمم - 3٦

 فرتةر املسدرة غري االشرتاكمت مر املممة يف ٦0 ئ ئسنتني، سنة بني ترتائ  فرتةر درةاملس غري االشرتاكمت
 قالة بني ترتائ  فرتةر املسأأأأأدرة غري االشأأأأأرتاكمت مر املممة يف 80 ئ سأأأأأنوات، ئقالة سأأأأأنتني بني ترتائ 
 سنوات  ربعرفرتة تتجمئث األ املسدرة غري االشرتاكمت مر املممة يف 100 ئ سنوات، ئعربع

 
 احلسمبمت األخمى املستحقة ارقبض -األصول املمرية: املبمرغ املستحقة ارقبض مر امل ممالت ارتبمررية   

 اخلدممت عئ ارسأألع عر ارقبض املسأأتحقة املبمرغ عسأأمسأأم ارقبض قةاملسأأتح األخمى املبمرغ تشأأمل - 37
 ئاملبمرغ ارتشأأأأأأأأأأأأأأغيلي، إلجيمرا عقور تمتيبمت عر ارقبض املسأأأأأأأأأأأأأأتحقة ئاملبمرغ األخمى، اركيمنمت ه  املقدمة

 املتحدة األمم كيمنمت  مر ارقبض املسأأأأتحقة املبمرغ ارفئة     تشأأأأمل كمم  املوظفني  مر ارقبض املسأأأأتحقة
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 تربعمتحسأأمبمت األخمى املسأأتحقة ارقبض ئاررل اهلممة األرصأأدة ئختضأأع  املصأأد رة رلبيمنمت املمرية األخمى
 يف املشأأأأأأأكوك املسأأأأأأأتحقة ارقبض رلمبمرغ بدل ر ر  ئفقمً وضأأأأأأأع ئي ،خمت السأأأأأأأت ماض ارقبض املسأأأأأأأتحقة
 ئتقمرمهم  اسرترار م همكمنية عسما على د ر  حتصيلهمهمكمنية 

 
 املمرية: ارقمئض املستحقة ارقبضاألصول   

 صأأأأأندئق بمنممج هطمر يف منف ير رشأأأأأمكمء ععطيت  مئض مر ارقبض املسأأأأأتحقة ارقمئض تت رم - 38
 مستحقة ئ ي ارسدار، ارواجب األئيل رلتمويل ارتجميبية ار مليمت ىيسم اإلسكمن متويل رقمئض متجدر
 ارسوق  عس مر عر تقل فممدة ب س مر ارقمئض     ئت طى ارسدار  جلدائل ئفقم ارقبض

 
 االستثممرات اريت تقيد بمستخداد عسلوب حقوق امللكية  

 ارتكلفة بس م مشرتكة مةرسيط اخلمضع اركيمن يف احلصة تسجل امللكية، حقوق عسلوب هطمر يف - 39
  ا تنممهم هلم ب د األصأأأول صأأأميف يف املنظمة حصأأأة يف احلمصأأأل ارتغري برتنمسأأأ   ب د فيمم لئت د   ،ايةاربد يف
 فيهم  املستثمم ارشمكمت حتققهمم ارل ير ار جز عئ ارفممض مر املنظمة صةحب املميل األراء بيمن يفين رت  ئ 

 احلمرة     يف فتسأأأجل صأأأمفية، خصأأأود عنهم تنشأأأ  مل مم تدائرةامل غري األصأأأول بند حتت احلصأأأة ئتسأأأجل
 املتدائرة  غري اخلصود بند حتت
 

 األصول األخمى  
 ه  مةاملقد   ارسلم فيهم مبم مسبقم، املدفوعة ئاملبمرغ ارت ليم منحة سلم األخمى األصول تشمل - 40

 ارطم  يسأألم عن ه  ك صأأول  تسأأجيلهم يتم اريت اإلمنممي، املتحدة األمم بمنممج خلدممت املقمصأأة حسأأمب
 صمئفمت بممل عندم ين رت  ف اخلدممت، يقدد عئ ارسلع ائخم

 
 حتويالت ارسلم  

 املنف ير املنف ة/ارشأأأأأأأأمكمء اروكمالت ه  احملورة ارنقدية بمملبمرغ عسأأأأأأأأمسأأأأأأأأم ارسأأأأأأأألم حتويالت تت ل  - 41
يف  عصأأأأأوال بمعتبمر م مرسأأأأألمين رت  بئ  عليهم  املتف  اخلدممت عئ ارسأأأأألع تقدمي مر يتمكنوا ركي كسأأأأألفة

 يقدمون عئ ارسأأأأأألع املنف ة املنف ئن/اركيمنمت ارشأأأأأأمكمء يسأأأأأألم عندمم مملصأأأأأأمئفمتب ين رت  مث ،بمرئ األمم
 ئيف احلمل  مقتضأأأى حسأأأب عليهم، املصأأأمرق املصأأأمئفمت تقمريم بمسأأأتالد ذر  مر ارت كد ئيتم اخلدممت
 مدرئا تقييم بإجماء ارربامج مديمئ يقود متو ع،  و كمم  ممرية تقمريم ارشأأأأأأأمي  فيهم يقدد ال اريت احلمالت
 ه   مررّ يت  ني موعد ار األرصأأأأدة لئحتو   اسأأأأتيفمؤ   يلزد اسأأأأتحقمق شأأأأمف  نمك كمن  هذا مم على رلو و 

 املبمرغ رتغطية تصأأأأأأص هلم يمصأأأأأأد عن ئيشأأأأأأرتف األمم، ا تضأأأأأأى هذا ارقبض سأأأأأأتحقةامل خمىاأل سأأأأأأمبمتاحل
 حتصيلهم  همكمنية يف املشكوك ارقبض املستحقة

 
 املخزئنمت  

 ارفمعية ئارفئمت ار ممة ارفئمت تشأأمل ئ ي ،متدائرة عصأأوال بمعتبمر م املخزئنمت  رصأأدةب ين رت  - 42
  عرنم  اجلدئل يف املبينة
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 ارفئمت ارفمعية ارفئمت
 ئارطوابع اركتب ئاملنشورات، املخزئنمت احملتفظ هبم مر عجل اربيع عئ ارتوثيع اخلمرجي  

املمتبطة بمألصأأأأأأأأأأأأأأأنم  املوار اخلمد ئاألعممل غري املكتملة 
 احملتفظ هبم رلبيع عئ ارتوثيع اخلمرجي

 موار/رواثد اربنمء، األعممل غري املكتملة

 احتيمطيمت ارو ور ئاحتيمطيمت امليم  امل ب ة ئحصص اإلعمشة االحتيمطيمت االسرتاتيجية
ئارلواثد، مبم يف ذر   طع كمت سأأأأأأأأأأأأأأأتهلمر امل ممةاهلاملخزئنمت  ئارلواثدمت ستهلكامل

 غيمر ئاألرئيةار
  

 تكلفة ئتشأأأأمل األسأأأأ مر  مبتوسأأأأط ارتكلفة عسأأأأما بمسأأأأتخداد احلمضأأأأمة املخزئنمت تكلفة رئحتدّ  - 43
 ئجهتهم ه  األصأأأأأأأأنم  هيصأأأأأأأأمل عقنمء املتكبدة األخمى ارتكمريممضأأأأأأأأمفمً هريهم  ارشأأأأأأأأماء تكلفة املخزئنمت
 ارسأأأأألع )عي ارتبمررية غري امل ممالت خالل مر املقتنمة املخزئنمت ئتقما رالسأأأأأتخداد   مئجتهيز  املقصأأأأأورة

 عئ ارتكلفة بسأأأأأأأأأأأأأأأ م اربيع غمضر هبم احملتفظ املخزئنمت ئتقيم اال تنمء  تمريخ يف ار مررة بمرقيمة هبم( املتربع
 عئ مقمبل رئن رلتوثيع هبم احملتفظ املخزئنمت ه  بمرنسأأأأأأأأأأأأبة عمم ع ل  عيهمم رلتحق ، ارقمبلة ارقيمة صأأأأأأأأأأأأميف
 االستبدال بتكلفة عئ ارتكلفة بس م فتقيم اخلدممت، تقدمي عئ ارسلع هنتمج يف رالستهالك عئ رمزي مبقمبل
 ع ل  عيهمم احلمرية،

 تقميضأأأأأأأأأأأأأأهم عئ املخزئنمت املنظمة تبيع عندمم كمصأأأأأأأأأأأأأأأمئفمت  رلمخزئنمت اردفرتية ارقيمة ئتقيد - 44
 يتحق  عن يتو ع ار ي ارصأأأأميف املبلغ  و رلتحق  ارقمبلة ارقيمة ئصأأأأميف م تسأأأأتهلكه عئ خمرجيم توثعهم عئ
 اريت ارتقديمية ارتكلفة فهي احلمرية، االسأأتبدال تكلفة عمم رل مليمت  ار مري ارسأأيمق يف املخزئنمت بيع مر

  األصل  ال تنمء تكبد م سيتم
هذا  هال املميل املمكز بيمن يف رداخليا رالستهالك املخصصة ئارلواثدمت ستهلكعرصدة امل تملل ئال - 45

 املتحمك املتوسأأأأأأأأأط عئ اردئري املمجح املتوسأأأأأأأأأط منهجية بمتبمع املخزئنمت     مئتقي  كمنت ذات شأأأأأأأأأ ن  
 ر تهم مر ارتحق  مع ئعئموجم، غمريليو نظممي مثل املخزئن، هرارة نظم يف املتمحة ارسأأأجالت ه  اسأأأتنمرا

 السأأأأأأأأأأأت ماض ارتقييممت ئختضأأأأأأأأأأأع امل زثة  ارداخلية ئارضأأأأأأأأأأأوابط دئريةار ئاجلمئر ار تبمت نظمد بمسأأأأأأأأأأأتخداد
 ئتكلفة املتحمك األسأأ مر متوسأأط بمسأأتخداد ارتقييم بني ارفمئق االعتبمر يف ي خ  ار ي ارقيمة اضأأمحالل
 ئاملتقمرمة  ارتصميم اربطيئة األصنم  ئك ر  احلمرية، االستبدال

ي رب  ئ  اإلرارة  تقديم حبسأأأب املخمطمة ئررجة ارقيمة ىعل بنمء املمري  رلتحقّ  املخزئنمت ئختضأأأع - 4٦
 االسأأأأتبدال تكلفة ه  األصأأأألية ارتكلفة مر ارقيمةمض فاملخصأأأأود منهم اخن ةصأأأأمفيبمملبمرغ ار ارتقييممتعر 

 املميل  األراء بيمن يف هبم ي رت  اريتئ  رلتحق ، ارقمبل ارقيمة احلمرية/صميف
 

 األصول اررتاقية  
 يف اهلممة اررتاقية األصأأأأأأأأأأأأأول عر يفصأأأأأأأأأأأأأح ئركر املمرية، اربيمنمت يف اررتاقية مألصأأأأأأأأأأأأأولال ي رت  ب - 47

 املمرية  اربيمنمت على املالحظمت
 

 املمتلكمت ئاملنش ت ئامل دات  
تصنم املمتلكمت ئاملنش ت ئامل دات يف جمموعمت تتلفة تتشمبه مكونمت كل منهم مر حيث  - 48

ة ئمنهجيأأأمت ارتقييم، عال ئ ي: املمكبأأأمت؛ ئم أأأدات االتصأأأأأأأأأأأأأأأأأمالت ارطبي أأأة ئاروظأأأممم ئاألعمأأأمر ارنأأأمف أأأ
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راضأأأأأأأأأأأأأأي ئتكنوروجيم امل لوممت؛ ئائالت ئامل دات؛ ئاألقمة ئارتجهيزات ارثمبتة؛ ئاألصأأأأأأأأأأأأأأأول ار قمرية )األ
ية ئاألصأأأأأأأأأأول  يد اإلنشأأأأأأأأأأمء(  ئين رَت  بمملمتلكمت بنية ارتحتئاملبمين ئحتسأأأأأأأأأأينمت األصأأأأأأأأأأول املسأأأأأأأأأأت جمة ئار

 ارتميل:  دات على ارنحوئاملنش ت ئامل
تندرج مجيع املمتلكمت ئاملنشأأأأأأأأأ ت ئامل دات غري األصأأأأأأأأأول ار قمرية بمرتكلفة األصأأأأأأأأألية  )ع( 

املرتاكمة ارنمشأأأأأأئة عر اضأأأأأأمحالل ارقيمة  ئتشأأأأأأمل ارتكلفة  املرتاكم ئاخلسأأأأأأمممسأأأأأأتهالك تصأأأأأأوممً منهم اال
هيصأأأأمل األصأأأأل ه  مو  ه ئجتهيز  األصأأأألية سأأأأ م ارشأأأأماء هضأأأأمفة ه  عي تكمريم عخمى ت زى مبمشأأأأمة ه  

 رالستخداد، ئارتقديم األئيل رتكمريم ارتفكي  ئتمميم املوا ع؛
بمألصأأأأأأأأأأأأأأول االعرتا  األئل  يكوننظماً ر دد ئجور م لوممت عر ارتكلفة األصأأأأأأأأأأأأأأألية،  )ب( 

ئ د جمى حسأأأمب سأأأتهالك  ار قمرية بقيمتهم ار مررة بمسأأأتخداد منهجية تكلفة االسأأأتبدال ب د خصأأأم اال
رتكمريم األسمسية رلكمية األسمسية مر خالل مجيع بيمنمت تكمريم اربنمء، ئاستخداد بيمنمت ارتكمريم ا
ركل  مممة عصأأأأأأأأأأأول عقمرية  رتقديم ارتكمريم خمرجية السأأأأأأأأأأأت منة جهمت رداخلية )حيثمم ئنجدت(، عئ بما
ر ئعممل احلجم ئعممل رة ئف  عممل تصمعد األس مارتكمريم األسمسية رلكمية األسمسية امل د  ستخدد ئت

غ بدل االستهالك مر خنصمت مبمر د املو ع مر عجل تقييم األصول ار قمرية ئحتديد تكلفة االستبدال  ئ 
همجميل تكلفة االسأأأأأتبدال حلسأأأأأمب االسأأأأأتخداد املمري ئاروظيفي ئاال تصأأأأأمري رألصأأأأأول بغية حتديد تكلفة 

 استبدال األصول ب د خصم االستهالك؛
كأأمت ئاملنشأأأأأأأأأأأأأأأأ ت ئامل أأدات املقتنأأمة رئن مقأأمبأأل عئ بتكلفأأة رمزيأأة، بأأمرنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأة رلممتل )ج( 

 مهم؛ ا تنم تكلفة يمتهم ار مررة يف تمريخ ا تنممهم  ي كون ذر  األصول املتربع هبم، ت يف مبم
 تنملأأأل املمتلكأأأمت ئاملنشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ت ئامل أأأدات عنأأأدمأأأم تفوق تكلفتهأأأم عئ تسأأأأأأأأأأأأأأأأأمئي عتبأأأة  )ر( 

 بة ه  حتسينمت األممكر املست جمة ئاألصول املنش ة ذاتيمً  رئالر بمرنس 100 000عئ  ،رئالر 5 000
بمسأأأأأتخداد  ،ت ئامل دات على مدى عمم م ارنمفع املقّدرهالك املمتلكمت ئاملنشأأأأأ اسأأأأأتئ سأأأأأب  - 49

طميقة ارقسأأأط ارثمبت ئصأأأوال ه   يمتهم املتبقية، بمسأأأتثنمء األراضأأأي ئاألصأأأول  يد اإلنشأأأمء اريت ال ختضأأأع 
ئاجلأأدائل ارزمنيأة  ارنأأمفع  أأمعمم حيأأث مر ارواحأأد ب  املمكونأأمت عأأدد تطأأمب  ظم ه  ئبأأمرنسأأأأأأأأأأأأأأأتهالك  رال

استبداهلم، فإن املكونمت ارمميسية رلمبمين اململوكة تنستهل  بمستخداد هنج املكونمت  رصيمنتهم ئحتسينهم ئ 
ارتجمرية  ئيبدع االسأأأأأأأتهالك يف ارشأأأأأأأهم ار ي تنتقل فيه ارسأأأأأأأيطمة على األصأأأأأأأل ه  املنظمة ئفقم رلشأأأأأأأمئف

فيه   مر اخلدمة عئ ارتصأأم  هاردئرية، ئال يسأأجل عي اسأأتهالك رألصأأل يف ارشأأهم ار ي جيمي فيه هخماج
منط االسأأأأأأأأأتخداد املتو ع رلممتلكمت ئاملنشأأأأأأأأأ ت ئامل دات، تكون ارقيمة املتبقية من دمة مم مل ئيف ضأأأأأأأأأوء 

رفئأأأمت املمتلكأأأمت ئاملنشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ت  فع مم ارنأأأمتقأأأديمات ار يف اجلأأأدئل عرنأأأم  يمجح عن تكون كبرية  ئتنبني  
 ئامل دات 
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 والمنشآت والمعداتتقديرات العمر الناف  لفئات الممتلكات   
 ار مم ارنمفع املقدر ارفئة ارفمعية ارفئة
م دات االتصأأأأأأأأأأأأأأمالت    

 ئتكنوروجيم امل لوممت
 سنوات 4 م دات تكنوروجيم امل لوممت

 سنوات 7 م دات االتصمالت ئامل دات ارسم ية اربصمية
 سنوات ٦ اخلفيفة املمكبمت ذات ار جالت املمكبمت

 سنة 12 ار جالت ارثقيلة ئممكبمت اردعم اهلندسياملمكبمت ذات 
 سنة 12 -سنوات  ٦ املمكبمت املتخصصة ئاملقطورات ئملحقمت املمكبمت

 سنوات 10 ارسفر اربحمية
 سنوات 5 ربنمءامل دات اخلفيفة اخلمصة بمهلندسة ئا ئامل دات ائالت

 سنوات 5 امل دات ارطبية 
 سنوات 5 م دات األمر ئارسالمة 
 سنوات 5 م دات اركشم عر األرغمد ئهثارتهم 
 سنوات ٦ عممكر اإل ممة ئم دات ارتربيدم دات  
 سنوات 7 م دات م مجلة امليم  ئتوثيع ارو ور 
 سنوات 7 م دات ارنقل 
 سنة 12 اربنمء ئ  مهلندسةب ارثقيلة اخلمصة امل دات 
 سنة 20 م دات ارطبمعة ئارنشم 

ئارتجهيزات األقأأأأأأأأمة 
 ارثمبتة

 سنوات 3 املوار املمج ية رلمكتبمت

 سنوات 4 م دات املكمتب  
 سنوات 7 ارتجهيزات ارثمبتة ئامللحقمت 
 سنوات 10 األقمة 

 سنوات 7 رة و املبمين املؤ تة ئاملنق املبمين
سأأأأأأأأأأأأأأنة  40سأأأأأأأأأأأأأأنة عئ  25 رنوعاملبمين ارثمبتة، حسب ا 

 سنة 50 عئ
ارسأأأقو ، ئ اخلمرجية ئارداخلية رلخدممت/املنمفع املكونمت ارمميسأأأية  

 هنج املكونمتحيمهلم ينتبع  اريت
 سنة 20-50

املبأمين املسأأأأأأأأأأأأأأأتأ جمة مبوجأب عقأد تأ جري متويلي عئ املبأمين املتربع حب   
 استخدامهم

 ارتأأأ جري/ارتربع مأأأدة تمتيأأأب
 مم ع صمعئ عمم املب ، عيه

االتصأأمالت ارسأألكية ئارالسأألكية، ئارطم ة، ئاحلممية، ئارنقل، ئهرارة  ارتحتيةعصول اربنية 
 ارنفميمت ئامليم ، ئاررتفيه، ئ ندسة املنمظم ارطبي ية

 سنة 50مدة تصل ه  

حتسأأأأأأأأأأأأأأأينأأأمت األمأأأمكر 
 املست جمة

عئ مأأدة  مأأدة عقأأد اإلجيأأمر ارتجهيزات ارثمبتة ئامللحقمت ئععممل اربنمء ارصغرية
همأأأأأأأأم ةس سأأأأأأأأأأأأأأأنوات، عي

 ع صم 
  

ئيف حمالت اسأأأأأتثنممية،  د ختتلم األعممر ارنمف ة املسأأأأأجلة رب ض األصأأأأأول عر األعممر ارنمف ة  - 50
ععال  )ئهن بقيت ضمر ارنطمق على مستوى فئة األصل(،  ةاملقمرة على مستوى ارفئة ارفمعية رألصل املبين

ئفقم رلم ميري احملمسأأأأأأأبية اردئرية رلقطمع  2014تتمحي ر مد ئسأأأأأأأبب ذر   و عنه ردى هعدار ارمصأأأأأأأيد االف
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ار مد، عجمي اسأأأت ماض شأأأممل ملم تبقى مر األعممر اال تصأأأمرية ارنمف ة هل   األصأأأول ئعررجت ارنتيجة يف 
 ارسجل ارمميسي رألصل 

ئهذا كمنت  نمك  يمة ذات عمهية نسأأأأأأأأأأأأأأأبية رتكمريم عصأأأأأأأأأأأأأأأول مسأأأأأأأأأأأأأأأتهلكة بمركممل ال تزال  يد  - 51
تخداد، تدرج ارتسويمت املدخلة على االستهالك املرتاكم ئاملمتلكمت ئاملنش ت ئامل دات يف اربيمنمت االس

على حتليل رفئمت  يف املممة مر ارتكلفة األصأأأأأأأأأألية بنمء 10املمرية كي ت كس حدا عر  رالسأأأأأأأأأأتهالك  در  
 األصول املستهلكة بمركممل ئععممر م ارنمف ة 

د منوذج ارتكلفة رقيما  يمة املمتلكمت ئاملنشأأأأأأأأأأأأأأأ ت ئامل دات ب د ئاختمرت املنظمة اسأأأأأأأأأأأأأأأتخدا - 52
االعرتا  األئل بأأدال مر منوذج هعأأمرة ارتقييم  ئال تملأأل ارتكأأمريم املتكبأأدة ب أأد عمليأأة ارشأأأأأأأأأأأأأأأماء األئ  

 تمل عن تتدف  ه  املنظمة يف املسأأتقبل منمفع ا تصأأمرية عئ همكمنمت خدمة هلم عال ة بمألصأأل عندمم  هال
د ئتقيأأأ  بأأأ رأأأ  األصأأأأأأأأأأأأأأأأأل   األئلعنأأأد االعرتا  ار تبأأأة احملأأأد رة ععلى مر ارتكلفأأأةن ارالحقأأأة كون ه ئتامل 

 مصمئفمت اإلصالحمت ئارصيمنة يف بيمن األراء املميل يف سنة تكبد م 
ارمبح عئ اخلسمرة ارنممجمن عر ارتصم  يف املمتلكمت ئاملنش ت ئامل دات عئ نقلهم حينمم ئينش   - 53

تل  األربم  عئ اخلسأأأأأأأأأممم يف ين رت  بمدات مر ارتصأأأأأأأأأم  عئ ارنقل تتلفًة عر ارقيمة اردفرتية  ئ تكون ار م
 اإليمارات األخمى عئ املصمئفمت األخمى  بنديبيمن األراء املميل يف 

اضأأأمحالل ارقيمة خالل هجماءات ارتحق  املمري ارسأأأنوية ئعند ئ وع عحداة عئ تغريات يف م ئيقي   - 54
عصأأأأأأول يف كل تمريخ هبالغ ه  عن ارقيمة اردفرتية  د ال تكون  مبلة رالسأأأأأأرترار  ئتسأأأأأأت مض ارظمئ  تشأأأأأأري 

رئالر  100 000 كثم مريف هنمية ارسأنة ع صأمفيةاردفرتية تهم ار يمتكون ية اريت بنية ارتحتاألراضأي ئاملبمين ئار
مى مر املمتلكمت عمم األصأأأأأأأأأأأأأنم  األختهم  اضأأأأأأأأأأأأأمحالل  يم مدى مر عجل ارو و  على ارواحدة،رلوحدة 

أأأأأأأأأأأأسَت َجمة(، فتبلغ عتبتهم امل مر رة  ئاملنش ت ئامل دات )بمستثنمء األصول  يد اإلنشمء ئحتسينمت األصول اْرمأأأأأأأأأأأأن
 رئالر  25 000

 
 األصول غري امللموسة  

املرتاكم ئاخلسأأأأأأممم املرتاكمة اإل الك ّيد األصأأأأأأول غري امللموسأأأأأأة بسأأأأأأ م ارتكلفة، تصأأأأأأومم منه تنق - 55
، مبم يف ةرمزيتكلفة ة عر اضأأأأأأأأأمحالل ارقيمة  ئيف حمرة ا تنمء األصأأأأأأأأأل غري امللموا رئن مقمبل عئ بارنمجت

تنممه  ئتبلغ عتبة االعرتا  هب   ذر  األصأأأأول املترب ع هبم، فإن  يمته ار مررة يف تمريخ ا تنممه تن ترب تكلفة ا 
رئالر ركل ئحدة مر  5 000ئ رئالر رألصأأأأول غري امللموسأأأأة املسأأأأتحدقة راخليمً  100 000األصأأأأول 

 األصول غري امللموسة املقتنمة مر مصمرر خمرجية 
ئتنملأل تماخيص اررباجميأأمت احلأمسأأأأأأأأأأأأأأأوبيأأة املقتنأأمة على عسأأأأأأأأأأأأأأأأما ارتكأأمريم املتكبأأدة ال تنأأمء  أ    - 5٦
رالسأأأأأأأأأأأأأأأتخداد  ئتملل تكمريم ارتطويم املمتبطة مبمشأأأأأأأأأأأأأأأمة بمسأأأأأأأأأأأأأأأتحداة اررباجميمت جتهيز م اجميمت ئ اررب 

 تشأأأأملاررباجميمت تطويم بمبمشأأأأمًة ارتكمريم املمتبطة ئ مهم املنظمة بوصأأأأفهم عصأأأأوال غري ملموسأأأأة  رتسأأأأتخد
 ئتكمريم اخلرباء االستشمريني ئغري ذر  مر ارتكمريم ار ممة املنطبقة  اررباجميمت تطويمتكمريم موظفي 

سأأأأأب ه الك األصأأأأأول غري امللموسأأأأأة ذات األعممر ارنمف ة احملدرة بمسأأأأأتخدا - 57 د طميقة ارقسأأأأأط ئ ن
ارثمبت على مدى ععممر م ارنمف ة املقدرة، ابتداء مر شهم اال تنمء عئ عندمم تصبح األصول غري امللموسة 

 رتشغيل  يد ا
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 ئتمر تقديمات ار مم ارنمفع رلفئمت ارمميسية رألصول غري امللموسة يف اجلدئل عرنم   - 58
 

 ل عير الملموسةتقديرات العمر الناف  للفئات الرئيسية من األصو   
 نطمق ار مم ارتقديمي ارنمفع ارفئة
 سنوات 10ه   3 اررباجميمت املقتنمة مر مصمرر خمرجية  

 سنوات 10ه   3 اررباجميمت املستحدقة راخليم
 سنوات )مدة اررتخيص/احل ( ٦سنتمن ه   اررتاخيص ئاحلقوق

 سنوات 10ه   3 حقوق ارت ريم ئارنشم
 ال ختضع رذ الك مارتطوياألصول  يد 

  
كمنت األصأأأأأول  يد   مىتاسأأأأأت ماضأأأأأمت سأأأأأنوية الضأأأأأمحالل  يمة األصأأأأأول غري امللموسأأأأأة مى ئجت - 59

غري حمدر  ئال ختضأأع األصأأول غري امللموسأأة األخمى السأأت ماض اضأأمحالل ارنمفع   معئ كمن عمم  ارتطويم
 اضمحالل ارقيمة تدل على مؤشمات  نمك  هذا كمنتارقيمة هال 

 
 ود املمرية: ارتصنيماخلص  

ئ ي تشأأأأأمل احلسأأأأأمبمت املسأأأأأتحقة “  خصأأأأأومم ممرية عخمى”تنصأأأأأنم اخلصأأأأأود املمرية بوصأأأأأفهم  - ٦0
األخمى   ئاخلصوداردفع، ئارتحويالت املستحقة اردفع، ئاملبمرغ غري املنفقة احملتفظ هبم رمر م يف املستقبل، 

مث تقما الحقم  ،ر مررةا تهمخصود ممرية عخمى بقيمبمخلصود املمرية املصنفة على عهنم  رت  رلممة األئ  ئين 
شأأأأأأأأأهما بقيمتهم االلية   12ئين رت  بمخلصأأأأأأأأأود املمرية اريت تقل مدهتم عر  الك  بمرتكلفة ب د خصأأأأأأأأأم اإل

مخلصود املمرية عند اروفمء ب االعرتا تمريخ هبالغ ئتلغي كل ئت يد املنظمة تقييم تصنيم اخلصود املمرية يف  
  عجلهمهرغممهم عئ انتهمء   م دية عئ ارتنمثل عنهم عئبمرتزاممهتم ارت

 
 اخلصود املمرية: احلسمبمت املستحقة اردفع ئاخلصود املستحقة  

رئن تم استالمهم يخدممت ئ  شماء سلععند تنش  احلسمبمت املستحقة اردفع ئاخلصود املستحقة  - ٦1
قيمة االلية، ة اردفع ئتقما ب د ذر  بمرئين رت  بمملبمرغ املسأأأأأأأأأأتحق  حىت تمريخ اإلبالغعن يسأأأأأأأأأأدر  نهم 

 شهما  12ألن عجل استحقم هم  ل غمربم يف غضون 
 

 املمرية: ارتحويالت املستحقة اردفع اخلصود  
تت ل  ارتحويالت املسأأتحقة اردفع بمملبمرغ املسأأتحقة رلكيمنمت املنف ة/اروكمالت املنف ة ئارشأأمكمء  - ٦2

 ة قمر هعمرهتم رلجهمت املمحناملنف ير ئبمألرصدة املتبقية امل
 

 املبمرغ املقبوضة سلفم ئاخلصود األخمى  
عئ املدفوعمت املقبوضأأأأأأأأأأة مقدمم، ئاألنصأأأأأأأأأأبة املقمرة  بمملسأأأأأأأأأأممهمتتت ل  املبمرغ املقبوضأأأأأأأأأأة سأأأأأأأأأألفم  - ٦3
 مملبمرغ املقبوضأأأأأأأأأة سأأأأأأأأألفمً ب ئين رت مقبلة ئاإليمارات املؤجلة األخمى   سأأأأأأأأأنواتارتربعمت املقبوضأأأأأأأأأة عر  عئ
اريت تتب هم مإليمارات ب االعرتا مارات يف بداية ارسأأأأأأنة املمرية ذات ارصأأأأأألة عئ اسأأأأأأتنمراً ه  سأأأأأأيمسأأأأأأمت كإي

 املنظمة  ئتشمل اخلصود األخمى خصود تمتيبمت ارتمويل املشمئف ئخصود اربنور املتنوعة األخمى 
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م    عقور اإلجيمر: املنظمة كمست ج 

نقل ئامل دات بمعتبمر م عقور هجيمر متويلي حينمم ت نشأأأأأأأأأأأأأ تتنصأأأأأأأأأأأأأنم عقور هجيمر املمتلكمت ئامل - ٦4
لمنظمة ه  حد كبري كمفة املخمطم ئاملكمسأأأأأأأأأأأأأأأب املرتتبة على امللكية  ئتنملل عقور اإلجيمر ارتمويلي يف ر

  ئيقيأأ د ارتزاد ارأأدنيأأم عئ  يمتهأأم احلأأمريأأة، عيهمأأم ع أأل مرقيمأأة ار أأمررأأة ملأأدفوعأأمت اإلجيأأمربأأبأأدايأأة عقأأد اإلجيأأمر 
سب استهالك األصول املقتنمة  ، ب د خصم رسود ارتمويل، بوصفه خصممً يف بيمن املمكز املميل  ئ جيمراإل

يف هطمر عقور اإلجيمر ارتمويلي ئفقم رسأأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأأة املنظمة املت لقة بمملمتلكمت ئاملنشأأأأأأأأأأ ت ئامل دات  ئينقيد 
ئفمت على مدى فرتة عقد اإلجيمر ملصم عنصم ارفممدة املت ل  مببلغ اإلجيمر يف بيمن األراء املميل بوصفه مر ا

 استنمراً ه  طميقة س م ارفممدة ارف لي 
ئتنصأأأأأأنم عقور اإلجيمر بوصأأأأأأفهم عقور هجيمر تشأأأأأأغيلي حينمم ال تنقل مجيع املخمطم ئاملكمسأأأأأأب  - ٦5

 ي يفاملرتتبة على امللكية ه  املنظمة ه  حد كبري  ئتنقيد املدفوعمت املسأدرة مبوجب عقور اإلجيمر ارتشأغيل
 اإلجيمر  ارقسط ارثمبت على مدى فرتة عقد طميقة على عسمامت صمئفمر امل بيمن األراء املميل بوصفه

 
 عقور اإلجيمر: املنظمة كمؤجم  

هجيمر تشأأأأأأغيلي  ئيبلغ عر األصأأأأأأول اخلمضأأأأأ ة  املنظمة  ي املؤجم ألصأأأأأأول م ينة خمضأأأأأأ ة ر قور - ٦٦
بإيمارات اإلجيمر املت تية مر   ئين رتَ  ت ئامل دات  ملنشأأأأأأر قور اإلجيمر ارتشأأأأأأغيلي ضأأأأأأمر فئة املمتلكمت ئا

ارقسأأأأأأأأأأأأأط طميقة عقد اإلجيمر على عسأأأأأأأأأأأأأما  فرتة على مدىعقور اإلجيمر ارتشأأأأأأأأأأأأأغيلي يف بيمن األراء املميل 
 ارثمبت 

 
 حقوق االستخداد املتربَع هبم  

مبوجب مننحت هلم م دات ئ آالت ئ  حتتيةية تشأأأأأأأأأأغل املنظمة عراض ئمبمن ئتسأأأأأأأأأأتخدد عصأأأأأأأأأأول بن - ٦7
ع هبم تربد يف املقمد األئل مع احلكوممت املضأأأأأيفة بدئن تكلفة عئ بتكلفة قوق االسأأأأأتخداد املترَب حلاتفم مت 

ينصأأأأأأأأأنم رمزية  ئاسأأأأأأأأأتنمراً ه  مدة االتفمق ئارشأأأأأأأأأمئف املت لقة بنقل ارسأأأأأأأأأيطمة ئاإلهنمء ارواررة يف االتفمق، 
 د هجيمر تشغيلي عئ متويلي ك قحممسبيمً  اررتتيب املت ل  حب  االستخداد املتربع به 

صأأأأأأأمئ  ئهيمار مقمبل ره ئمسأأأأأأأمئ مبيف اربيمنمت املمرية  ين رت رة عقور اإلجيمر ارتشأأأأأأأغيلي، ئيف حم - ٦8
رلقيمة اإلجيمرية ارسأأأأأأأو ية ارسأأأأأأأنوية ر قمر مممقل  ئيف حمرة عقور ارت جري ارتمويلي )ال سأأأأأأأيمم اريت تبلغ مدة 

على مت ئيتم اسأأأأأتهالكهم ملل ارقيمة ارسأأأأأو ية ار مررة رلممتلكتن عممم(،  35ممكر فيهم عكثم مر األهجيمر 
نقل املمتلكمت ر نمً بشأأأأأأأأأأأأأأمئف  ة، عيهمم ع صأأأأأأأأأأأأأأم  ئيف حمراررتتيبار مم ارنمفع رلممتلكمت عئ مدة  مدى

اريت  )عئ رلحصأأأأأأأأأأة فيهم( مؤجلة ت مرل كممل ارقيمة ارسأأأأأأأأأأو ية ار مررة رلممتلكمت إيماراتب ين رت حمدرة، 
 ةئيف حمرنمظم  االسأأأأأتهالك املكون مقمبلًة خلصأأأأأم ئت كإيماريم  جيارقيمة تدر ين رت  بتل  ة، ئ تشأأأأأغلهم املنظم

ارسأأأأأأأأأأأأأأأيطمة على  انتقأأأملإيمارات بنفس املبلغ فور ين رت  بأأأنقأأأل املمتلكأأأمت مر رئن عي شأأأأأأأأأأأأأأأمف حمأأأدر، 
يف األحوال    ئت ترب تمتيبمت حقوق استخداد األرض املتربع هبم عقور هجيمر تشغيليه  املنظمة املمتلكمت

ملكية األرض سأأأأأأأأأأأأند ارسأأأأأأأأأأأأيطمة احلصأأأأأأأأأأأأمية على األرض ئ/عئ اريت يتم فيهم نقل  متل  فيهم املنظمة اريت ال
 مقيدة  مبوجب صكوك
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هجيمر  قوق اسأأأأأأأأأأأأأأأتخداد املبمين ئاألرض املتربع هبم عقورَ املت لقة حب ارطويلة األجل رتتيبمتارئت ترب  - ٦9
سأأأأأأأند ملكية  هريهمينقل  ملنظمة ارسأأأأأأأيطمة احلصأأأأأأأمية على املب  ئالتشأأأأأأأغيلي يف احلمالت اريت ال متل  فيهم ا

 األرض 
يف فئة األرض  تقّيدئهذا كمن نقل سأأأأأأأأأأأأأأند ملكية األرض ه  اسأأأأأأأأأأأأأأم املنظمة  د جمى رئن  يور،  - 70

 ار مررة يف تمريخ اال تنمء تهم قيمين رت  هبم باملمتلكمت ئاملنش ت ئامل دات املتربع هبم ئ 
 5 000اإلجيمر ارسأأأأأأأأأأأأأنوي اريت ت مرل مبلغ مإليمارات ئاملصأأأأأأأأأأأأأمئفمت  ي  يمة ب ا االعرت ئعتبة  - 71

 رئالر رآلالت ئامل دات  5 000رئالر حلقوق استخداد األممكر املتربع هبم ئمبلغ 
 

 استحقم مت املوظفني  
خدمتهم  على عن مر ميثمق األمم املتحدة 97املمرة ار ير تنص  ينقصأأأأأأأأأأأأأأأد بمملوظفني املوظفون - 72
كتمب ت يني خمضأأأأأأأأأع رألنظمة ارصأأأأأأأأأمررة عر اجلم ية ار ممة عمال م   درمهال تهم ارت م دية مع املنظمة ئع

مسأأأأأأأأأأتحقم مت  صأأأأأأأأأأرية األجل كمر امليثمق  ئتنصأأأأأأأأأأن م اسأأأأأأأأأأتحقم مت املوظفني   101مر املمرة  1بمرفقمة 
  ئاستحقم مت طويلة األجل ئاستحقم مت مم ب د انتهمء اخلدمة ئاستحقم مت ههنمء اخلدمة

 
 ألجلاستحقم مت املوظفني ارقصرية ا  

اسأأأأتحقم مت املوظفني ارقصأأأأرية األجل  ي االسأأأأتحقم مت )غري اسأأأأتحقم مت ههنمء اخلدمة( اريت  - 73
شأأأأأأأأأأأهما ب د هنمية ارسأأأأأأأأأأأنة اريت يؤري فيهم املوظفون اخلدممت  12تصأأأأأأأأأأأبح مسأأأأأأأأأأأتحقة اردفع يف غضأأأأأأأأأأأون 

النتداب(، ا ة)منحاجلدر استحقم مت املوظفني  ارصلة  ئتشمل استحقم مت املوظفني ارقصرية األجل ذات
ئاالسأأتحقم مت اردئرية اريومية/األسأأبوعية/ارشأأهمية )األجور ئاملمتبمت ئاربدالت(، ئفرتات ارغيمب املدفوعة 
األجم )اإلجمثة املمضأأأأأأية املدفوعة األجم، ئهجمثة األمومة/األبوة(، ئغري ذر  مر االسأأأأأأتحقم مت ارقصأأأأأأرية 

ضأأأأأأمامب، ئهجمثة ثيمرة اروطر( املمنوحة رلموظفني ئمنحة ارت ليم، ئاسأأأأأأرترار مبمرغ ار األجل )منحة اروفمة،
  ئين رت  جميع     االسأأأأأتحقم مت، اريت تصأأأأأبح مسأأأأأتحقًة رئن عن املؤراةاحلمريني اسأأأأأتنمرا ه  اخلدممت 

 تندفع، بوصفهم خصوممً متدائرة يف بيمن املمكز املميل 
 

 ةاستحقم مت مم ب د انتهمء اخلدم  
مء اخلدمة خطة ارت مني ارصحي ب د انتهمء اخلدمة، ئاستحقم مت تشمل استحقم مت مم ب د انته - 74

اإلعمرة ه  اروطر عند انتهمء اخلدمة ئ ي اسأأأتحقم مت حتتسأأأب بوصأأأفهم خططم رالسأأأتحقم مت احملدرة، 
 في األمم املتحدة بمإلضمفة ه  امل مش ارتقمعدي عر طمي  ارصندئق املشرتك رلم مشمت ارتقمعدية ملوظ

 
  مت احملدرةخطط االستحقم  

االسأأأتحقم مت ارتمرية خطط اسأأأتحقم مت حمدرة: اسأأأتحقم مت ارت مني ارصأأأحي ب د انتهمء  ت ترب - 75
اخلدمة؛ ئاسأأأأأأأأأأأأأتحقم مت اإلعمرة ه  اروطر )اسأأأأأأأأأأأأأتحقم مت مم ب د انتهمء اخلدمة(؛ ئاإلجمثات ارسأأأأأأأأأأأأأنوية 

سأأتحقم مت األخمى ارطويلة األجل(  عند انتهمء اخلدمة يف املنظمة )االاملرتاكمة اريت حتول ه   يمة نقدية 
ئتن م  خطط االسأأأأأأأأأأأأأأأتحقم مت احملدرة ب هنم خطط تلتزد فيهم املنظمة بتقدمي اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقم مت متف  عليهم 
ئتتحمل املنظمة بمرتميل املخمطم االكتوارية  ئتنقما اخلصأأود املت لقة بمخلطط احملدرة االسأأتحقم مت بمرقيمة 
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بمرتغيريات يف اخلصود املت لقة خبطط االستحقم مت  رت  ت احملدرة  ئين مرية رالرتزاد املتصل بمالستحقم ماحل
احملدرة، بمسأأأأتثنمء األربم  ئاخلسأأأأممم االكتوارية، يف بيمن األراء املميل يف ارسأأأأنة اريت تطمع فيهم  ئ د اختمرت 

لقة خبطط تغيريات اريت تطمع يف اخلصأأأأأأأأأأود املت مرب بيمن ارتغريات يف صأأأأأأأأأأميف األصأأأأأأأأأأولعن ت رت  يف املنظمة 
لمكمسأأأأأب ئاخلسأأأأأممم االكتوارية  ئيف هنمية سأأأأأنة اإلبالغ، مل تكر كنتيجة مبمشأأأأأمة راالسأأأأأتحقم مت احملدرة  

مر امل ميري احملمسأأأأأأبية اردئرية رلقطمع  25ردى املنظمة عية عصأأأأأأول تت ل  خبطة على ارنحو احملدر يف امل يمر 
 ظفني ار مد: استحقم مت املو 

احملدرة االسأأأأأأأأتحقم مت بمسأأأأأأأأتخداد اخلطط ارتزاممت  مسأأأأأأأأتقلون حبسأأأأأأأأمبئيقود خرباء اكتواريون  - 7٦
احملدرة االسأأأأأأأأأأأتحقم مت خبصأأأأأأأأأأأم  اخلطط   ئحتد ر ارقيمة احلمرية الرتزاممتاإلضأأأأأأأأأأأمفية املقدرة طميقة اروحدة

سأأندات ارشأأمكمت ار مرية اجلورة ارتدفقمت ارنقدية اخلمرجية املقدرة يف املسأأتقبل بمسأأتخداد عسأأ مر ارفممدة ر
 تقمرب آجمل استحقم هم تواريخ استحقمق اخلطط ارفمرية  اريت
ئيوفم ارت مني ارصحي ب د انتهمء اخلدمة تغطية رلمصمئفمت ارطبية ارضمئرية رلموظفني ارسمبقني  - 77

 مريهم اختيمر املشأأأأأمركة املسأأأأأتحقني ئمن مريهم يف مجيع عحنمء ار ممل  ف ند انتهمء اخلدمة، جيوث رلموظفني ئمن 
مني صأأحي حمدرة االسأأتحقم مت تمب ة رألمم املتحدة، شأأميطة اسأأتيفممهم شأأمئطمً م ينة رلت  ل يف خطة ت 

سأأأأأأأأنوات مر املشأأأأأأأأمركة يف هحدى خطط ارت مني ارصأأأأأأأأحي ارتمب ة رألمم املتحدة  10ر ر ، منهم هكممل 
رلمسأأأأأأتقدمني  بل ذر  بمرنسأأأأأأبة سأأأأأأنوات  5ئ  2007متوث/يوريه  1لموظفني املسأأأأأأتقدمني ب د رنسأأأأأأبة ربم

احلمرية رنصأأأأأأأأأأيب املنظمة مر  بمرت مني ارصأأأأأأأأأأحي ب د انتهمء اخلدمة ارقيمةَ  ةاملت لقصأأأأأأأأأأود ثل اخلمتارتمريخ  ئ 
تكمريم ارت مني ارطيب رلمتقمعدير ئاسأأأأأأأأأتحقم مت مم ب د ارتقمعد املسأأأأأأأأأتحقة حىت تمرطه رلموظفني ار ير 

حتديد ة بغية طاخليف ني مجيع املشأأأأأأأأأأأأأأأمركاشأأأأأأأأأأأأأأأرتاكمت ييم تقعتبمر عند ارئتؤخ  يف االيزارون يف اخلدمة   ال
صأأم  صأأم عيضأأمً جزء مر اخلصأأوداملتقمعدير مر همجميل  اشأأرتاكمتاالرتزاممت املتبقية على املنظمة  ئختن ، ئطن

املوظفني ار مملني، مر عجل ارتوصأأأأأأأأأأل ه  االرتزاد املتبقي على املنظمة ئفقمً رنسأأأأأأأأأأب تقمسأأأأأأأأأأم  اشأأأأأأأأأأرتاكمت
 هبم اجلم ية ار ممة  مريم اريت ت ذنارتك
اسأأأأأأأأتحقم مت اإلعمرة ه  اروطر: عند انتهمء اخلدمة، خكر رلموظفني ار ير يسأأأأأأأأتوفون شأأأأأأأأمئف  - 78

اسأأأأأأتحقمق م ينة، مر بينهم اإل ممة خمرج اربلدان اريت  ملون جنسأأأأأأيمهتم ئ ت انتهمء اخلدمة، عن  صأأأأأألوا 
، ئعلى تكمريم ارسأأأأأأأأأأأأأأأفم ئنقل األمت ة حسأأأأأأأأأأأأأأأب مدة اخلدمةاروطر، ئ ي تقد ر على منحة اإلعمرة ه  

قما بمرقيمة احلمرية تق املوظم بمملنظمة ئ مرتحذات ارصلة ابتداء مر تمريخ اد و مخلصب ئين رت ارشخصية  
 رتسوية     االستحقم مت  ةد املقدر و رلخص
املرتاكمة ات اإلجمثة ارسأأأأأأأأأأأأنوية: متثل اخلصأأأأأأأأأأأأود املسأأأأأأأأأأأأتحقة عر اإلجمثات ارسأأأأأأأأأأأأنوية عيمد اإلجمث  - 79
املسأأأأأأأأأأأأأأأتخدمة اريت مر املتو ع تسأأأأأأأأأأأأأأأويتهم عر طمي  مدفوعمت نقدية رلموظفني ردى انتهمء خدمتهم  غري

األمم املتحأأأدة يف بنأأأد اخلصأأأأأأأأأأأأأأأود بأأأمرقيمأأأة االكتواريأأأة جملموع اإلجأأأمثات املرتاكمأأأة غري  رت  بأأأمملنظمأأأة  ئت
 املؤ تني( حىت تمريخ بيمن املمكز ظفنييومم رلمو  18يومم ) ٦0 مبم ال يزيد علىاملسأأأأأتخدمة جلميع املوظفني 

يف حتديد اخلصأأأأأأأأأأأأأأأود املت لقة “ اروارر عخرياً يصأأأأأأأأأأأأأأأم  عئالً ”املميل  ئتطب  املنهجية املسأأأأأأأأأأأأأأأتخدمة افرتاض 
بمإلجمثات ارسنوية، ار ي جييز رلموظفني احلصول على استحقم مت اإلجمثات رلفرتة احلمرية  بل احلصول 

املت لقة بفرتات سأأمبقة  ئف ليم، خكر احلصأأول على اسأأتحقم مت  كمةعلى عرصأأدة اإلجمثات ارسأأنوية املرتا 
اريت نشأأأ ت بالغ اإلجمثات ارسأأأنوية املرتاكمة ب د انقضأأأمء فرتة تزيد عر اقه عشأأأم شأأأهما مر هنمية فرتة اإل

فيهم االسأأأأأأأأأأأأأأأتحقم مت، ئبوجه عمد،  ة ثيمرة يف عدر عيمد اإلجمثات ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوية املرتاكمة، تشأأأأأأأأأأأأأأأري ه  عن 
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عر اإلجمثات ارسأأأأأأأأأنوية املرتاكمة بتسأأأأأأأأأوية نقدية يف هنمية اخلدمة  و االرتزاد احلقيقي ار ي ضأأأأأأأأأة االسأأأأأأأأأت م
تتحملأأه املنظمأأة  ئبأأمرتأأميل، فأأإن اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأم أأمت اإلجأأمثات ارسأأأأأأأأأأأأأأأنويأأة املرتاكمأأة اريت ت كس تأأدف  املوارر 

ل، مع مالحظة ألجاال تصمرية مر املنظمة يف هنمية اخلدمة تنصنم يف فئة االستحقم مت األخمى ارطويلة ا
عر طمي  مدفوعمت نقدية يف  متو ع تسأأأأأأأأويتهيت ياإلجمثات ارسأأأأأأأأنوية املرتاكمة ار متاسأأأأأأأأتحقم  حصأأأأأأأأةعن 

مر  25م ضأأأأمر اخلصأأأأود املتدائرة  ئمتشأأأأيم مع امل يمر صأأأأنَ تغضأأأأون اقه عشأأأأم شأأأأهما مر تمريخ اإلبالغ 
على حنو ت األخمى ارطويلة األجل م ماالسأأأأأأأأأأأأأأتحق ال بد عن تقي م، امل ميري احملمسأأأأأأأأأأأأأأبية اردئرية رلقطمع ار مد

مم ب د انتهمء اخلدمة؛ ئر ر  تنقيِّم األمم املتحدة خصأأأأأومهم املت لقة بمسأأأأأتحقم مت  سأأأأأتحقم متال مشأأأأأمبه
 اإلجمثات ارسنوية املرتاكمة على عهنم استحقم مت حمدرة ملم ب د انتهمء اخلدمة يتم تقديم  يمتهم اكتواريم 

 
 ندئق املشرتك رلم مشمت ارتقمعدية ملوظفي األمم املتحدةارتقمعدي: ارصخطة امل مش   

بمنممج األمم املتحدة رلمستوطنمت اربشمية  و هحدى املنظممت األعضمء املشمر كة يف ارصندئق  - 80
املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك رلم مشأأأأأأأأأأأأأأأمت ارتقمعدية ملوظفي األمم املتحدة، ار ي عنشأأأأأأأأأأأأأأأ ته اجلم ية ار ممة مر عجل توفري 

مة ئار جز ئمم يمتبط ب ر  مر اسأأأأأأأأأأأأأتحقم مت عخمى رلموظفني  ئصأأأأأأأأأأأأأندئق ارتقمعد ئاروفاسأأأأأأأأأأأأأتحقم مت 
امل مشأأمت ارتقمعدية  و خطة ممّورة حمدرة االسأأتحقم مت يشأأمرك فيهم عربمب عمل مت درئن  ئكمم يمر يف 

)ب( مر ارنظمد األسأأأأأأمسأأأأأأي رصأأأأأأندئق امل مشأأأأأأمت ارتقمعدية، ينفتح بمب ار ضأأأأأأوية يف ارصأأأأأأندئق  3املمرة 
ة ئرسأأأأأممم املنظممت اردئرية عئ احلكومية اردئرية املشأأأأأرتكة يف ارنظمد املوحد رلممتبمت كمالت املتخصأأأأأصأأأأأرلو 

 ئاربدالت ئغري م مر شمئف اخلدمة يف األمم املتحدة ئاروكمالت املتخصصة 
قني احلمريني ئارسأأأأأمب وظفنيمملاملشأأأأأرتكة فيهم ملخمطم اكتوارية تمتبط ب ئت مِّض     اخلطة املنظممت   - 81

يف ارصأأأأأأأأندئق، ئيرتتب على ذر  عدد ئجور عسأأأأأأأأما متسأأأأأأأأ  ئموقوق ة كرت املنظممت، املشأأأأأأأأمر يف غري م 
رتخصأأأأيص االرتزاد ئعصأأأأول اخلطة ئارتكمريم ركل منظمة مر املنظممت املشأأأأرتكة يف اخلطة  ئريس بوسأأأأع 

املنظممت  نشأأأأأ هنمم شأأأأأ صأأأأأندئق امل مشأأأأأمت ارتقمعدية، ال بمنممج األمم املتحدة رلمسأأأأأتوطنمت اربشأأأأأمية ئ 
عصول يف سأبية رلربنممج يف ارتزاد االسأتحقم مت احملدرة ئ منتكة يف ارصأندئق، حتديد احلصأة اررت  خمى املشأاأل

اخلطة ئارتكمريم املمتبطة بمخلطة بدرجة كمفية مر املوقو ية رألغماض احملمسأأأبية  ئمر مث فقد ت ممل ارربنممج 
مر امل ميري احملمسبية  39طلبمت امل يمر ت متشيم مع متمع     اخلطة كمم رو كمنت خطة حمدرة االشرتاكم

اردئرية رلقطمع ار مد  ئين رت  يف بيمن األراء املميل بمشأأأأأأأأأأأأأأأرتاكمت ارربنممج يف اخلطة خالل كل فرتة ممرية 
 بمعتبمر م مصمئفمت 

 
 استحقم مت ههنمء اخلدمة  

، خكر هقبمتهشأأأأأأكل تزد املنظمة بمسأأأأأأتحقم مت ههنمء اخلدمة كمصأأأأأأمئفمت هال عندمم تلب ين رت ال  - 82
االرتزاد، خبطة رلية مفصأأألة تقضأأأي بإهنمء خدمة املوظم  بل   ا ئرئن ئجور همكمنية ئا  ية رلمجوع عر 

على تمك ار مل طوعمً   هرتشأأأجي  ندِّد عمض  هقمتمريخ تقمعد  ار مري عئ مبنحه اسأأأتحقم مت ههنمء اخلدمة 
موعد كمن شأأأهماً بمملبلغ املتو ع رف ه  ئهذا   12غضأأأون ر تسأأأويتهم يف ئتنقّيد اسأأأتحقم مت ههنمء اخلدمة املقم 

شأأهما مر تمريخ اإلبالغ، فإهنم ختضأأع ر ملية خصأأم  12ب د عكثم مر  ل رفع اسأأتحقم مت ههنمء اخلدمة 
 هذا كمن عقم اخلصم  ممم 
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 طويلة األجلاراستحقم مت املوظفني األخمى   
خمى ارطويلة األجل  ي االسأأأأأتحقم مت، عئ عجزاء املوظفني األ االرتزاممت املت لقة بمسأأأأأتحقم مت - 83

شأأأأأأأهماً مر انقضأأأأأأأمء ارسأأأأأأأنة اريت يقدد فيهم  12االسأأأأأأأتحقم مت، اريت ال  ني موعد تسأأأأأأأويتهم يف غضأأأأأأأون 
 ذات ارصلة ة املوظفون اخلدم

األمم االسأأتحقم مت املنصأأوت عليهم يف ارت ييل رال: ينظم ارت ييل رال رلنظمد اإلراري ملوظفي  - 84
ارت ويض يف حمالت اروفمة عئ اإلصمبة عئ املمض امل زئة ه   يمد املوظم بواجبمته ارملية يف خدمة  املتحدة

 األمم املتحدة 
 

 املخصصمت  
 رت    ئياملبلغ عئ ارتو يت غري حمدرة مقبلة خصأأأود ين رَت  هبم رتغطية نفقمت ي املخصأأأصأأأمت  - 85
، ارتزاد حميل  منوين عئ ضأأأمه خكر تقديم  على املنظمة، نتيجة حلدة سأأأمب مملخصأأأص عندمم يقع على ب

مبلغ املخصأأأص عفضأأأل  لتدفقم خمرجيم ملنمفع ا تصأأأمرية  ئيشأأأكّ ته عن تقتضأأأي تسأأأويئيمجح  حنو موقوق به
زمنية تقديم رلنفقمت املتو  ة املطلوبة رتسأأأأأأأأأأأأأوية االرتزاد احلميل يف تمريخ اإلبالغ  ئعندمم يكون عقم ارقيمة ار

 ، يكون املخصص  و ارقيمة احلمرية رلمبلغ املطلوب رتسوية االرتزاد رلنقور عقماً  مممً 
 

 اخلصود االحتممرية
يقع،  عال  م هال عن يقع، عئتنشأأأأ  عر عحداة سأأأأمبقة ئال يؤكد ئجورَ  اريت رتزاممتاال ح عرفصأأأأَ ين  - 8٦

املنظمة،  ئال طضأأأأأأأأأأأأأأع كليًة رسأأأأأأأأأأأأأأيطمة مسأأأأأأأأأأأأأأتقبال حدٌة ئاحد عئ عكثم ال خكر ارتنبؤ به على ئجه اريقني
مالرتزاممت احلمرية ب االعرتا احتممرية عيضأأأأأأمً هذا ت ّ ر  خصأأأأأأود فصأأأأأأح عرئين بمعتبمر م خصأأأأأأوممً احتممرية  

ارنمشأأأأأأأأأأأئة عر عحداة سأأأأأأأأأأأمبقة ألن مر غري املمجح عن تكون  نمك حمجة ه  تدف  خمرجي مر املوارر يف 
هذا ت ّ ر  يما مبلغ االرتزاممت جل تسأأوية االرتزاممت، عئ مر عهمكمنمت خدمة شأأكل منمفع ا تصأأمرية عئ 

 على حنو موقوق به 
ئختضع املخصصمت ئاخلصود االحتممرية رتقييم مستمم مر عجل حتديد تزايد عئ تماجع احتممل  - 87

نشأأأأأأأأأأوء ئهذا ثار احتممل همكمنمت خدمة  ئ وع تدف  خمرجي مر املوارر يف شأأأأأأأأأأكل منمفع ا تصأأأأأأأأأأمرية عئ 
ذر  على تغري اربمملخصأأأأأأأأأأأأأأأص يف اربيمنمت املمرية رلسأأأأأأأأأأأأأأأنة اريت يطمع فيهم    ا ارتدف ، فين رَتَ  احلمجة ه 

ح عر فصأأأأأأأأأأأأأأأَ ين االحتممل  ئبمملثل، هذا تماجع احتممل نشأأأأأأأأأأأأأأأوء احلمجة ه  تدف  خمرجي مر ذر  ارقبيل، 
 حتمميل يف املالحظمت على اربيمنمت املمرية الصم ااخل
مملخصأأأأصأأأأمت ئ/عئ اإلفصأأأأم  عر ب رتا على االعرئالر  10 000ئتطب   عتبة هرشأأأأمرية  در م  - 88

 اخلصود االحتممرية يف املالحظمت على اربيمنمت املمرية 
 

 األصول االحتممرية  
 م احملتملة اريت تنشأأأأأأأأأأأ  عر عحداة سأأأأأأأأأأأمبقة ئال يؤكد ئجورَ  األصأأأأأأأأأأأول ي األصأأأأأأأأأأأولن االحتممرية  - 89
ه على ئجه اريقني ئال طضأع كليًة يقع، عئ عال يقع، مسأتقبال حدٌة ئاحد عئ عكثم ال خكر ارتنبؤ ب عن هال

ح عر األصأأأأأأأأأول االحتممرية يف املالحظمت على اربيمنمت املمرية عندمم  رلسأأأأأأأأأيطمة ارف مرة رلمنظمة  ئينفصأأأأأأأأأَ
 لمنظمة رمنمفع ا تصمرية  تى منهم يكون مر املمجح عن تت
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 متاالرتزام  

عبممتهم حبلول تكون  د عقور  االرتزاممت  ي مصأأأأمئفمت تتكبد م املنظمة يف املسأأأأتقبل بنمء على - 90
جدت، جتيز هلم جتنبهم يف مسأأأأأأأأأأأأأمر ععممهلم هال صأأأأأأأأأأأأأالحية حمدئرة رلغمية، هن ئن م هل تكون تمريخ اإلبالغ ئال

غ ار قور املت لقة بمملصأأأأأأأأمئفمت ار مري  ئ ي تشأأأأأأأأمل ارتبمطمت رعلمرية نمجتة عر ا تنمء عصأأأأأأأأول قمبتة )مبمر
ة حبلول تمريخ اإلبالغ(، ئعقور توريد ارسأأأأأأألع ئاخلدممت اريت ارمعلمرية اريت مل تسأأأأأأأدر عئ تصأأأأأأأبح مسأأأأأأأتحق

عخمى غري  ارتزاممتئ غري ارقمبلة رذرغمء،  اردنيم مدفوعمت اإلجيمرئ سأأأأأأأأأتتسأأأأأأأأألمهم املنظمة يف فرتات مقبلة، 
  مبلة رذرغمء 

 
 ري ارتبمررية: األنصبة املقمرةهيمارات امل ممالت غ  

ر ئحتد    امليزانية ار مرية  مومل األمم املتحدة مرصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأمت  األنصأأأأأأأأأبة املقمرة رلمنظمة تتشأأأأأأأأأمل  - 91
واحدة مر األنصأبة ارسأأنة ارصأأة حب ئين رت األنصأأبة املقمرة ئت تمد رفرتة ميزانية مدهتم سأأنة ئاحدة عئ عكثم  

 بداية ذر  ار مد  ئتشأأمل األنصأأبة املقمرة املبمرغ املقسأأمة على اردئل األعضأأمءاملقمرة بمعتبمر م هيمارات يف 
رتمويل عنشأأأأطة املنظمة ئفقمً جلدئل األنصأأأأبة املقمرة املتف  عليه  ئتمر اإليمارات املت تية مر األنصأأأأبة املقمرة 

 احملّصلة مر اردئل األعضمء يف بيمن األراء املميل 
 

  مررية: ارتربعمتهيمارات امل ممالت غري ارتب  
 هيمارات بوصفهم ارقمنون بقوة نمف ة م متاتف ه  املستندة األخمى ئارتحويالت مرتربعمتي رت  ب - 92
 رألصأأأأأأأأول  حممزة املنظمة عند م ت ترب اريت ارنقطةيشأأأأأأأأأكل ذر  ئ  ملزمم، االتفمق يصأأأأأأأأأبح ار ي ارو ت يف
 ارشمئع ألغماض صماحة ارتربعمت متنح عندمم عئ م ينة بشمئف مم ونمً  نقدية عموال  بض يكون عندمم عمم
 ئين رَت  ارشأأأمئف      اسأأأتيفمء حني ه  هبم االعرتا  فيؤجل مقبلة، ممرية سأأأنة يف حمدرة عملية تنفي  يف

 رئالر  50 000  در م عتبة حدئر يف املشمئطة اررتتيبمت جلميع بمرنسبة مقدممً  بمإليمارات
 اررتتيب يصأأأأبح عندمم هيمارات بوصأأأأفهم هبم املوعور األخمى اهلبمتئ  ارطوعية بمرت هدات ئين رت  - 93

 رتصأأأأأأأأأأأأأأبح ب د  بوهلم يتم مل اريت االتفم مت ئك ر  ،هبم املوعور ئاهلبمت ارت ّهدات عمم ملزمم  هبم اخلمت
ح رلية، اتفم مت  مالتفم متب مم يت ل في املبلغ كمملب ي رت ئ  حمتملة  عصأأأأأأأأأأأأأأأوال بمعتبمر م عنهم فينفصأأأأأأأأأأأأأأأَ
 ملزمم  االتفمق يصبح عندمم هيماراتبوصفهم  املشمئطة غري ارسنوات املت درة

ص - 94   اإليمارات  صميف مر املمحنة اجلهة ه  ئامل مرة املستخدمة غري األموال مئختن
 تقدمهم متويل تصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأمت املنظممت بني مشأأأأأأأأأأأرتكة تمتيبمت مبوجب احملصأأأأأأأأأأألة اإليمارات ئمتثل - 95

  عنهم  بمرنيمبة عخمى بمامج عئ مشمريع هرارة مر املنظمة مكنيرت اروكمالت
 5 000 مببلغ احملدرة االعرتا  عتبة  يمتهم تفوق اريت ارسأأأأأأأأألع رم ار ينية مملسأأأأأأأأأممهمتب ي رت ئ  - 9٦

تمل عندمم ئهيمارات عصأأأأأأأأأأأوال بوصأأأأأأأأأأأفهم رئالر  يف خدممت عئ ا تصأأأأأأأأأأأمرية منمفع املنظمة على تتدف  عن  ن
  موقو ة  بطميقة رلقيما  مبلة األصول رتل  ار مررة ارقيمة ئتكون املستقبل

د ر تسأأأأأأأأأأألمهم، تمريخ عند ار مررة  يمتهم حسأأأأأأأأأأأب يةاربدا يف ار ينية املسأأأأأأأأأأأممهمت ئتقما - 97      ئحتن
 عدد املنظمة اختمرت ئ د مسأأأأأتقلة  تقييممت ه  اسأأأأأتنمراً  عئ رلمصأأأأأد  مبلة سأأأأأو ية  يم ه  بمرمجوع ارقيمة
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 اخلدممت مر ار ينية املسممهمت عر ذر  عر عوضم ئاإلفصم  اخلدممت، مر ار ينية مملسممهمتب االعرتا 
  املمرية  اربيمنمت على املالحظمت يف رئالر 5 000 مببلغ احملدرة ار تبة هم يمت تفوق اريت
 

  ارتبمررية امل ممالت هيمارات  
     ئتشأأأأأأأأمل خدممت  عئ سأأأأأأأألع ببيع املنظمة فيهم تقود اريت امل ممالت  ي ارتبمررية امل ممالت - 98

 االعرتا  ئيتم ئاخلأأدمأأمت  رسأأأأأأأأأأأأأأألعا بيع نظري املسأأأأأأأأأأأأأأأتح  عئ املقبوض رلمقأأمبأأل ار أأمررأأة ارقيمأأة اإليمارات
 مر جت  موارر تتدف  عن احتممل  نمك كمن  ئهذا موقوق، حنو على  يمسأأأأأأأأأأأهم بمإلمكمن كمن  هذا بمإليمارات

  :ري احملدرة ارتمريةيمامل  تاستنوفي ئهذا مقبلة، ا تصمرية منمفع
 ارتمبع اهلدايم بيع زممك يف ئارطوابع ئاركتب املنشورات بيع مر املت تية مإليماراتب ي رت  )ع( 

  ارغري؛ ه  ئارفمت املخمطم ئانتقمل اربيع عملية حصول عند املتحدة رألمم
لأأة ئارمسأأأأأأأأأأأأأأأود ار موالت مر املتأأ تيأأة بأأمإليمارات ي رت  )ب(   ارتقنيأأة اخلأأدمأأمت نظري احملصأأأأأأأأأأأأأأأ 
 األمم نمتئركيم رلحكوممت تقد د اريت األخمى ئاخلدممت اإلرارية ئاخلدممت ئارتدريب ارشأأأأأأأماء ئخدممت
  امل نية؛ اخلدممت تقدد عندمم ائخمير ئارشمكمء املتحدة

 ئبيع األممكر ت جري مر املت تية اإليمارات عيضأأأأأأأأأأأأأأمً  ارتبمررية امل ممالت هيمارات تشأأأأأأأأأأأأأأمل )ج( 
 املصأأأأأأأأحوبة بمجلوالت يت ل  فيمم ارزئار ه  املقدمة ئاخلدممت احلمجة عر ارزامدة عئ املسأأأأأأأأت ملة املمتلكمت
  ار مالت؛ صم  تسويمت عر ارنمشئة ارصمفية األربم  مر احملصل اردخلئ  مبمشدير
ب )ر(  تسأأأأأأأأَ  رعم تكمريم” ئاملسأأأأأأأأمى املبمشأأأأأأأأمة غري ريمارتكم اسأأأأأأأأرترار مر املت   املبلغ  ن

 ئاألنشطة االرتزاممت ذر  يف مبم املبمشمة، ارتكمريم مر مئوية كنسبة  االستئممنية ارصنمري  على “ارربامج
 مر املمورة األنشأأأأأأأأأأأأطة ردعم اإلضأأأأأأأأأأأأمفية ارتكمريم رفع عدد كفمرة  هبد  “امليزانية عر رجةاخلم” األخمى

 رألممنة ارتمب ة األخمى األسأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأية املوارر مر ئ/عئ املقمرة األموال مر امليزانية عر اخلمرجة االشأأأأأأأأأأأرتاكمت
 4 املالحظأة يف بنيامل ارنحو على املأأمريأأة، اربيأأمنأأمت هعأأدار ألغماض ارربامج رعم تكأأمريم ئحتأأن   ار أأممأأة 
  ارتربعمت  ضمر املمحنة اجلهة مع عليه املتف  ارربامج رعم تكمريم متويل ئيندرَج ارقطمعي  اإلبالغ بش ن

 
 هيمارات االستثممر  

تشأأأأأأأمل هيمارات االسأأأأأأأتثممر هيمارات ارفوامد ئحصأأأأأأأة املنظمة ارصأأأأأأأمفية مر هيمارات اسأأأأأأأتثممرات  - 99
 امل ممالت املمتبطة بتشغيل االستثممرات   صندئ ي ارنقدية املشرتكني ئتكمريم

عّي مكمسأأأأأأأأب ئخسأأأأأأأأممم تنشأأأأأأأأ  عر بيع املشأأأأأأأأرتكني ارنقدية  يئيشأأأأأأأأمل صأأأأأأأأميف هيمارات صأأأأأأأأندئ  - 100
بمعتبمر م ارفمق بني عممدات املبي مت ئارقيمة اردفرتية  ئختصأأأأأأأأأأأم تكمريم  االسأأأأأأأأأأأتثممرات، ئاريت حتسأأأأأأأأأأأب

ر مر اإليمارات ئيوث ع صميف اإليمارات توثي م تنمسبيم على امل ممالت اريت ت زى مبمشمة ه  عنشطة االستثمم
ات على عسأأأأما متوسأأأأط عرصأأأأدهتم اريومية  ئتشأأأأمل هيمار نيارنقدية املشأأأأرتك يمجيع املشأأأأمركني يف صأأأأندئ 

عيضأأأأأم املكمسأأأأأب ئاخلسأأأأأممم غري املتحققة يف األئراق املمرية، ئاريت تنوثع توثي م  نيارنقدية املشأأأأأرتك يصأأأأأندئ 
 مجيع املشمركني على عسما عرصدهتم يف هنمية ارسنة   تنمسبيم على
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  املصمئفمت  
 شكل يف اإلبالغ سنة خالل احملتملة اخلدممت عئ اال تصمرية املنمفع يف اخنفمض  ي املصمئفمت - 101
ي رت  ئ  ،األصأأول صأأميف يف اخنفمض يف تتسأأبب خصأأود تكبد عئ اسأأتهالكهم عئ مرجه  اخل ألصأأولر تدف 
  اردفع  شمئف عر ارنظم بصم  اخلدممت، ئتقد د ارسلع تسل م عندمم االستحقمق اعسم على هبم

 اخلدممت فئة مر املؤ تني ئاملوظفني ئاروطنيني اردئريني املوظفني ممتبمت املوظفني ممتبمتن  ئتشمل - 102
 الستحقم متئا اربدالت ئتشمل املوظفني  ممتبمت مر اإلرزامية ئاال تطمعمت ار مل مقم ئتسويمت ار ممة

 ه  ئاإلعمرة املوظفني، ئانتداب ئارت مني، ارتقمعدية امل مشأأأأأأأأأأأأمت فيهم مبم األخمى، املوظفني اسأأأأأأأأأأأأتحقم مت
 امل يشأأأأأأأأأة بدالت املوظفني غري ئبدالت ت ويضأأأأأأأأأمت ئتشأأأأأأأأأمل األخمى  ئاربدالت املشأأأأأأأأأقة، ئبدل اروطر،
 ئاملت م دير، االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأمريني رباءاخل ئعجور خدمتهم، انتهمء ب د مم ئاسأأأأأأأأتحقم مت املتحدة األمم ملتطوعي
 فماررأل املصأأمئفة ئاربدالت ئارت ويضأأمت اردئرية، ار دل حمكمة  ضأأمة ئبدالت املخصأأصأأني، اخلرباء ئعجور
  ار سكميني  غري

 بأأأمرلواثد املت لقأأأة ئاملصأأأأأأأأأأأأأأأمئفأأأمت املسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدد املخزئن بتكلفأأأةاملسأأأأأأأأأأأأأأأتهلكأأأمت ئ  ارلواثد ئتت ل  - 103
   املستهلكمتئ 

 ئاركيمنمت ئارشأأمكمء اروكمالت ه  ئارتحويالت اخلمرصأأة املنح األخمى ئارتحويالت حاملن ئتشأأمل - 104
 املسأأأأأأأتهلكمت بتكلفةاملسأأأأأأأتهلكمت ئ  ارلواثد ئتت ل  األقم  ارسأأأأأأأمي ة املشأأأأأأأمريع عر فضأأأأأأأال األخمى، املنف ة

 فيهم يقع ريتا ارنقطة عند بمملصأأأأأأأأمئ  ين رت  ،اخلمرصأأأأأأأأة بمملنح يت ل  ئفيمم بمرلواثد  املت لقة ئاملصأأأأأأأأمئفمت
  بمردفع  ارتزاد املنظمة على
 تتو ع اريت األخمى اررتتيبمت عئ ارتجمرية األنشأأأأأأأأأأأأأطة عر ختتلم اريت ارربنمجمية، األنشأأأأأأأأأأأأأطة ئتنف  - 105
 منف ير منف ة/شمكمء كيمنمت  بواسطة احملورة، األموال رقيمة مكمفئة  يمة على فيهم احلصول املتحدة األمم
 األمم ملنظومة ارتمب ة ئاروكمالت احلكومية غري ئاملنظممت احلكوممت مرةع تضأأأأأأأأأأأأأأم مسأأأأأأأأأأأأأأتهدفة فئة خلدمة

 تنَف  ال اريت األرصأأأأأأأدة ئتظل كسأأأأأأألم،  اربداية يف املنفِّ ير ارشأأأأأأأمكمء ه  احملورة األموال ئتنسأأأأأأأج ل املتحدة 
 املنف  ئن مءاملنف  ة/ارشأأأأأأأمك ئاركيمنمت املميل  املمكز بيمن يف ئتندرج ارسأأأأأأأنة هنمية يف مسأأأأأأأتحقة ارسأأأأأأأنة خالل

 تشأأأأأأأأأأّكلئ  رلموارر اسأأأأأأأأأأتخدامهم فيهم يوققون مصأأأأأأأأأأّد ة مصأأأأأأأأأأمئفمت تقمريم املنظمة ه  يقدمونامل كورئن 
 ارنحو على ممرية تقمريم ارشأأأأأأأأأمكمء يقدد ال ئعندمم املميل  األراء بيمن يف املصأأأأأأأأأمئفمت رتسأأأأأأأأأجيل األسأأأأأأأأأما
مي املتو ع،  ارقيمة يف اضأأأأمحالل عد اسأأأأتحقمق جيلتسأأأأ جيب كمن  هذا ملم مسأأأأتنريا تقييمم ارربامج مديمئ جين
 املصأأأمئ  يقيد ،خمرصأأأة منحةً  األموال حتويلن  ي ترب ئعندمم احملمسأأأبية  ارتسأأأوية ئتقدمي ارسأأألفة مبلغ مقمبل
 االتفم مت تمرئ  اململ  صأأأأأم  عند عمرةً  ذر  ئيكون بمردفع، ارتزاد املنظمة على فيهم يقع اريت ارنقطة عند

 ارتزاممت بمعتبمر م اإلبالغ فرتة هنمية عند مبمرغهم تندفع ملاريت  منف ير شمكمء/منف ة كيمنمت  رتمويل امللزمة
  املمرية  اربيمنمت على املالحظمت يف

 عتبمت عر تقل اريت امللموسأأأة غري ئاألصأأأول ارسأأألع ا تنمء األخمى ارتشأأأغيل مصأأأمئفمت ئتشأأأمل - 10٦
 املشأأأأأرتكة، ئاخلدممت األمنية، ئاخلدممت ارتدريب،ئ  عليهم، املت م د ئاخلدممت ئاملماف ، ئارصأأأأأيمنة، ارمللة،
 األخمى املصأأأأأمئفمت ئتت ل  حتصأأأأأيلهم  همكمنية يف املشأأأأأكوك احلسأأأأأمبمت ئتصأأأأأصأأأأأمت ئارت مني، ئاإلجيمر،

 بمألصأأأأول ئارتربع ار ملة، صأأأأم  عر ارنممجة ئاخلسأأأأممم ارملية، ئاملنمسأأأأبمت ئارضأأأأيمفة ار ينية، بمملسأأأأممهمت
 حتويلهم  عئ
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  ارشمكمء املت درة الستئممنيةا ارصنمري   
 مت درير ممريني شأأأأأأأمكمء مر جمم  ة موارر  ي ارشأأأأأأأمكمء املت درة االسأأأأأأأتئممنية ارصأأأأأأأنمري  عنشأأأأأأأطة - 107

ص  ار مملي  عئ اإل ليمي عئ اروطه ارصأأأأ يد على م ينة همنممية عئرويمت ردعم مت درة منفِّ ة ركيمنمت ختصأأأأ 
 عر ارمميسأأأأأأأأأي املسأأأأأأأأأؤئل ت ترب املنظمة كمنت  هذا ئمم عليهم يطمةاملسأأأأأأأأأ اجلهة رتحديد األنشأأأأأأأأأطة     ئتنقّيم

 ئمشأأأأأمورة رلمخمطم م مضأأأأأة ئكمنت املوارر     على سأأأأأيطمة رلمنظمة عن قبت ئهذا ارنشأأأأأمف  عئ ارربنممج
 مر تن ترب األنشأأطة عئ ارربامج     فإن ارشأأمكمء، املت در االسأأتئممين ارصأأندئق ب نشأأطة املمتبطة بمملكمف ت
  املمرية  اربيمنمت يف بمركممل عنهم اإلبالغ بمرتميل ئيتم نظمة،امل عمليمت

 
 4 الم حظة  
  القطاعي اإلب غ  

 على املمرية م لوممهتم عر يبل غ غري م عر املميزة األنشأأأأأأطة مر جمموعة عئ مميز نشأأأأأأمف  و ارقطمع - 108
 ختصأأأأأأأأأيص بشأأأأأأأأأأ ن  مارات مذئالخت ع دافه، حتقي  حيث مر ارسأأأأأأأأأأمب  يف اركيمن عراء تقييم عجل مر حدة
  املستقبل  يف املوارر
  كمرتميل:  ئبيمهنم  طمعمت، ستة عسما على ارقطمعي اإلبالغ م لوممت ئتقدد - 109

  ارغمض؛ املخصص غري املؤسسة صندئق )ع( 
  ار مرية؛ امليزانية )ب( 
  ارغمض؛ املخصص املؤسسة صندئق )ج( 
  ارتقه؛ ارت مئن )ر( 
  ارربامج؛ رعم ) أ( 
  ارتقمعد  ب د ئمم اخلدمة هنمية استحقم مت )ئ( 

 املميل  األراء ئبيمن املميل املمكز بيمن مر كل  عرنم  ئيمر - 110
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 القطام حس،، 2018 األول/ديسمبر كانون  31 في المالي المركز بيان - الصناديق جمي 
 املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 

 املؤسأأأسأأأأة صأأأأندئق
 املأأأخصأأأأأأأأأأأأأأأأأص غأأأري

 )ع(ارغمض
 املؤسأأأأسأأأأة صأأأأندئق
 )ع(ارربامج رعم ارتقه ارت مئن ارغمض املخصص

 هنمية اسأأأأأأأأتحقم مت
 ب أأأأد ئمأأأأم اخلأأأأدمأأأأة
 ارتقمعد

 بني حمأأأأ ئفأأأأمت مأأأأم
  ارقطمعمت

 األئل/ كأأأمنون  31
 2018 ريسمرب

 األئل/ كأأأمنون  31
 2017 ريسمرب

         األصول         
         المتداولة األصول
 904 1٦ ٦13 21 –  941  525 1 285 13 5٦1 5  301 ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية

 ٦45 149 553 184 –  0٦8 8 203 12 473 113 404 47 405 3 االستثممرات
 851 151 377 155  –  –  –  281 104 019 51 77   ارقبض املستحقة ارتربعمت

 122 120 (1٦٦ 5) –  132 3 71٦ 1  438  –   ارقبض املستحقة األخمى املبمرغ
 475 19 379 28  –  –  27 07٦ 20  179 8 97 ارسُّلم حتويالت
 285 12 718 8  –  –  8٦8 322 5 295 2 233  األخمى األصول
 282 350  760 398 (166 5) 009 9 755 17 153 258 896 114  113 4 المتداولة األصول مجموم 

         المتداولة عير األصول
 970 4٦  295 14 –  ٦25  945 789 8  ٦72 3  2٦4 االستثممرات

 17٦ 45 037 29 –  –  –  599 22  438 ٦ –   ارقبض املستحقة ارتربعمت
 223 148  –  –  –  –  148 –   ارقبض املستحقة األخمى املبمرغ

 982 1٦ 250 18  –  –  3٦  048 18  108  58  ئامل دات ئاملنش ت املمتلكمت
 18 12  –  –  –  12  –  –  امللموسة غري األصول
 عااايااار األصاااااااااااااول ماااجاااماااوم 

 369 109 742 61  –  625  981 448 49  366 10  322 المتداولة
 651 459 502 460 (166 5) 634 9  736 18 601 307 262 125 435 4 صولاأل مجموم 

         الخصوم
         المتداولة الخصوم

 ارأأأدفع املسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأة احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأمبأأأمت
04 املستحقة ئاخلصود   2 331 7 144 3 ٦98  –  – 13 213  14 291 
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 املؤسأأأسأأأأة صأأأأندئق
 املأأأخصأأأأأأأأأأأأأأأأأص غأأأري

 )ع(ارغمض
 املؤسأأأأسأأأأة صأأأأندئق
 )ع(ارربامج رعم ارتقه ارت مئن ارغمض املخصص

 هنمية اسأأأأأأأأتحقم مت
 ب أأأأد ئمأأأأم اخلأأأأدمأأأأة
 ارتقمعد

 بني حمأأأأ ئفأأأأمت مأأأأم
  ارقطمعمت

 األئل/ كأأأمنون  31
 2018 ريسمرب

 األئل/ كأأأمنون  31
 2017 ريسمرب

 بمسأأأأأأأأأأأأأتحقم مت املت لقة اخلصأأأأأأأأأأأأأود         
 139 2  ٦39 2 –  433 1  150 722 219 115  املوظفني
 819 80  792 8٦ (1٦٦ 5)  –  1  847 ٦7  110 21  000 3  األخمى اخلصود
021 (166 5)  433 1  849 3 713 75  660 23 155 3 المتداولة الخصوم مجموم   644  97 249 

         المتداولة عير الخصوم
 بمسأأأأأأأأأأأأأتحقم مت املت لقة اخلصأأأأأأأأأأأأأود
 4٦2 4٦  ٦08 42  –  ٦08 42  –  –  –  –   املوظفني
 عااياار الااخصاااااااااااااوم مااجاامااوم 

 462 46  608 42  –  608 42  –  –  –  –  المتداولة
 711 143  252 145 (166 5)  041 44 849 3 713 75 660 23 155 3 الخصوم مجموم 
 األصاااااول مجموم بين الفرق 

 940 315 250 315 –  (407 34) 887 14 888 231  602 101  280 1 والخصوم
                 صولاأل صافي

 019 295  ٦32 295 –  (407 34) 955 11 528 220  579 97  (23) ارفممض/)ار جز( املرتاكم
 921 20  ٦18 19 –  –  932 2  3٦0 11  023 4  303 1 االحتيمطمت

 940 315 250 315 –  (407 34) 887 14 888 231 602 101 280 1 المتداولة األصول مجموم 
 

 املنمسب  رقطمعا مع ارصندئق   ا عنشطة مواءمة عجل مر ارربامج رعم  طمع ه  ارغمض املخصص غري املؤسسةصندئق   طمع مر ارتكمريم مسرترارب امل ه املتحدة األمم موملصندئق  نقل )ع( 
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 القطام حس، ،2018 األول/ديسمبر كانون  31 في المنتهية للفترة المالي المركز بيان - الصناديق جمي 

 املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 
 املؤسسة صندئق

 املخصأأأأأأأأأأأأأص غري
 ار مرية امليزانية )ع(ارغمض

 صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأأأأأدئق
 املأأؤسأأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة
 املأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأص

 ارربامج رعم ارتقه ارت مئن ارغمض
  أأمتاسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأم

 ئمم اخلدمة هنمية
 ارتقمعد ب د

 بني حمأأ ئفأأمت مأأم
 ارقطمعمت

 31 يف اجملأأأأأأأأمأأأأأأأأوع
 األئل/ كأأأأأأأأأأمنأأأأأأأأأأون
 2018 ريسمرب

 كمنون  31 يف اجملموع
 األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأرب

 )ب(،ع()2007
          اإليرادات          

 5٦3 13  430 14  –  –  – –  –  430 14  – املقمرة األنصبة
 9٦2 123  ٦84 143  –  –  (142) 791 100  441 39  –  594 3  ارتربعمت

 ٦10 20  030 14  (81)  –  –  994 7  117 ٦  –  –  ارتحويالت ئاملخصصمت األخمى
   590 2 304 4  –  1٦8  3٦7 ٦٦5 2  091 1  –  13 االستثممر هيمارات

 083 8 29٦ 2  (٦44 12)  35٦ 1  318 11 318 1   85٦  –  92 األخمى اإليمارات
 808 168  744 178  (725 12)  524 1  543 11 768 112  505 47  430 14  699 3 اإليرادات مجموم 

                  المصروفات
 ئبأأأأأأأأدالهتأأأم املأأأوظأأأفأأأني مأأأمتأأأبأأأأأأأأمت

 ٦1٦ 44  8٦8 45 (979 1) ٦73 2  740 ٦ 239 11  011 10  7٦5 12  419 4 ئاستحقم مهتم
72 ئبدالهتم املوظفني غري ت ويضمت   907 9 542 24 833 4٦4  –  –  35 773  33 979 

 3٦5 ٦2  5٦٦ 3٦  –  –  184 1  872 31  953 3  (443)  –  األخمى ئارتحويالت املنح
 321 1  19٦ 1  –  –  32  034 1 103  27  –  املستهلكمتئ  ارلواثد

 498  491  –  –  5  450  22  2  12  االستهالك
 5  5 –  –  –  5 –  –  –  اإل الك
 972 7  930 11  – –  311 851 2  315 8  410  43 ارسفم

 2٦4 45  879 52 (74٦ 10) 2 778 3 853 48 212 10  7٦2 18 األخمى ارتشغيل مصمئفمت
 4٦2 1  040 1 – –  –  739 301  –  –  األخمى املصمئفمت

756 2 514 12  876 121  459 42 430 14  519 4 المصروفات مجموم   (12 725) 185 748  197 482 
 (674 28)  (004 7)  –  (151 1) (971) (108 9) 046 5 –  (820)  للفترة الفائض/)العجز( 

 
 املنمسب  ارقطمع مع ارصندئق ا   عنشطة مواءمة عجل مر ارربامج رعم  طمع ه  ارغمض املخصص غري املؤسسةصندئق   طمع مر ارتكمريم مسرترارب امل ه املتحدة األمم مومل صندئق نقل )ع( 
 عنعيد بيمن املقمرنمت كي تتطمب  مع طميقة ار مض احلمرية  )ب( 



 

 للمستوطنات البشرية برنامج األمم المتحدة
)تمبع( 2018م حظات على البيانات المالية لعام   
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 5 الم حظة  
 بالميزانية المقارنة  

 امل مول اركممل االستحقمق ألسما خالفمً  امل ّدل، ارنقدي رألسما ئفقمً  امليزانيمت املنظمة تن  دّ  - 111
 يتم حيث املميل، األراء بيمن يف امل مئض ارنحو على ار مد، رلقطمع ريةاردئ  احملمسأأأأأأأأأأأأأأأبية رلم ميري ئفقمً  به

 ارف لية ئاملبمرغ امليزانية يف املدرجة املبمرغ بني املقمرنة بيمن ئخثل طبي تهم  حسأأأأأأأأأأأأأأأب املصأأأأأأأأأأأأأأأمئفمت هظهمر
  مرنة رلمق  مبل عسما على ارف لية ئارنفقمت امليزانية يف املدرجة املبمرغ بني ارفمق اخلممس( )اربيمن
 اإلرارة  جملس عليهم ئيواف  املصأأأأأأأأأأأمئفمت بتكبد تسأأأأأأأأأأأمح اريت امليزانيمت  ي امل تمدة ئامليزانيمت - 112

 االعتممرات  ي امل تمدة امليزانيمت فإن ار مد، رلقطمع اردئرية احملمسأأأأأأأأأأأأأأأبية رلم ميري ئفقمً  اإلبالغ ئألغماض
  رة اإلرا جملس  مارات مبقتضى ارفئمت مر فئة ركل هبم امل ذئن
 عليهم ئاف  اريت 2018 ر مد املمصأأأأأأأأأورة االعتممرات مبمرغ نسأأأأأأأأأب  ي األصأأأأأأأأألية امليزانية ئمبمرغ - 113
   2019-2018 ارسنتني رفرتة اإلرارة جملس
  ارتنفي ي  املديم ع م م ت ديالت عي مع األصلية امليزانية اعتممرات رنهمميةا امليزانية ئتبني - 114
  اخلممس  اربيمن يف ارنهممية امليزانية ئمبمرغ األصلية امليزانية غمبمر بني ارفمئق ئتمر - 115
 بني املممة، يف 10 على نسأأأأأأأأأأأأأأأبتهم تزيد اريت ارفمئق عي اجلو مية، ارفمئق شأأأأأأأأأأأأأأأم  يف عرنم  ئيننظم - 11٦

  امل دل  االستحقمق عسما على ارف لية ئارنفقمت ارنهممية امليزانية اعتممرات
 

 النهائية السنوية الميزانية ومبالل األصلية السنوية نيةالميزا مبالل بين الفروق  
 املممة يف 10 عر تزيد اريت اجلو مية ارفمئق امليزانية جممل
  املممة يف 90 بنسبة ارنهممي االعتممر عر تقل مصمئفمت  احلضمية املنمط  يف ئاحلوكمة ئاألراضي ارتشمي مت  

  املممة يف 90  3 بنسبة ارنهممي االعتممر رع تقل مصمئفمت  احلضميمن ئارتصميم ارتخطيط
  املممة يف 11.٦ بنسبة ارنهممي االعتممر عر تقل مصمئفمت  احلضمي اال تصمر

  املممة يف 70.2 بنسبة ارنهممي االعتممر عر تقل مصمئفمت  ئاإلصال  األخطمر مر احلد
  املممة يف 50.4 بنسبة ارنهممي االعتممر عر تقل مصمئفمت  ارقدرات ئتنمية اربحوة

  املممة يف 48.3 بنسبة ارنهممي االعتممر عر تقل مصمئفمت  ارربامج رعم
  املممة يف 14.5 بنسبة ارنهممي االعتممر عر تقل مصمئفمت  ارتقه رلت مئن ار مري ارربنممج - 23 اربمب

  
 فم م خثل ممم ،يف فرتة اإلبالغ املممة يف 90.2 املتحدة األمم مومل يف امليزانية تنفي  نسأأأأأأبة ئبلغت - 117
 ارفمئق شم  ئيمر ارنهممية  ارسنوية امليزانية ئجمموع ارف لية ارنفقمت جمموع بني املممة يف 9.8 نسبته همجمريم
 عرنم   ارفقمات يف ارمميسية

 
 الغرض المخصص عير الم سسة صندوق  

 بسأأأأأأبب امليزانية يف مدرجمً  كمن  ممم عكرب احلضأأأأأأميني ئارتصأأأأأأميم رلتخطيط ارف لية ارنفقمت جمءت - 118
 ئاإلصال   األخطمر مر احلد هطمر يف يزانيةامل هرراج



 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
)تمبع( 2018بيانات المالية لعام م حظات على ال  

 

 

89/124 19-10318 

 

 ع ل ارغمض املخصأأأأص غري املؤسأأأأسأأأأة صأأأأندئق هطمر يف ارفمعية رلربامج ارف لية ارنفقمت ئجمءت - 119
  نقدية ار بمرتدفقمت صلة ذات تقشم تدابري مر ارسنة خالل خت ا مم بسبب امليزانية يف مدرجمً  كمن ممم

هعمرة  بسببع ل ممم كمن مدرجم يف امليزانية  23 اربمب هطمر يف املدرجة ارف لية ارنفقمت جمءتئ  - 120
  2019 عمد يف ارربامج ب ضبمجمة تنفي  

 
  ارنقدية ارتدفقمت ئبيمن رلمقمرنة  مبل عسما على ارف لية املبمرغ بني ارتسوية  

 بني املقمرنة بيمن يف رلمقمرنة  مبل عسأأأأأأأأأأأأأأما على ارف لية بمرغامل بني تسأأأأأأأأأأأأأأوية عرنم  اجلدئل يف تمر - 121
 ارنقدية  ارتدفقمت بيمن يف ارف لية ئاملبمرغ ارف لية ئاملبمرغ امليزانية

 
  النقدية التدفقات وبيان للمقارنة قابل أساس على الفعلية المبالل بين التسوية  

 املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 ارتسوية
 األنشطة

  ارتمويل االستثممر  رتشغيليةا
 اجملموع
  2018 ر مد

 (522 19) – – (522 19) اخلممس( )اربيمن رلمقمرنة  مبل عسما على ارف لية املبمرغ     
 215 10 – (758 1) 973 11 )ع(احملمسيب األسما اختال  عر ارنمشئة ارفمئق
 (799 1٦٦) – – (799 1٦٦)  )ب(اركيمن اختال  عر ارنمشئة ارفمئق
 815 180 – 071 2  744 178  )ج(ار مض طميقة اختال  عر ارنمشئة ارفمئق

 )البيان النقدية التدفقات بيان في الوارد الفعلي المبلل 
 709 4 – 313 396 4  الراب (

 
 م دل  نقدي عسما على امليزانية هعدار عر ارنممجة ارفمئق احملمسيب األسما اختال  عر ارنمشئة ارفمئق تبني )ع( 

 غري االرتزاممت مثل ،ارنقدية غري ار نمصأأأأأأأأأأأأأأم تقي د ارنقدية، ارتدفقمت بيمن مع امليزانية نتممج تسأأأأأأأأأأأأأأوية عجل ئمر
 غري املقمرة ئاألنصأأأأأأبة ئامل دات، ئاملنشأأأأأأ ت ئاملمتلكمت، ارسأأأأأأمبقة، ارسأأأأأأنة ارتزاممت عر ئاملدفوعمت املصأأأأأأّفمة،
  احملمسيب  األسما نمشئة عر اختال  فمئ مً  بوصفهم املسدرة،

 يف عنهم يبّلغ اريت املنظمة خبال  ارصأأأأنمري  رفئمت ارنقدية ارتدفقمت اركيمن اختال  عر ارنمشأأأأئة ارفمئق متثل )ب( 
  ارصنمري   فئمت جميع اخلمصة ارنتممج املمرية اربيمنمت ئتشمل املمرية  اربيمنمت

 ارتدفقمت بيمن يف ارتصأأأأأنيم ئمنمذج ارشأأأأأكل يف االختالفمت ار مض طميقة اختال  عر ارنمشأأأأأئة ارفمئق متثل  )ج( 
 تسأأأأأأأأأأأأأأأجيل ب دد األئل املقمد يف املتصأأأأأأأأأأأأأأألة ارف لية، ئاملبمرغ امليزانية يف املدرجة املبمرغ بني املقمرنة ئبيمن ارنقدية

  املشرتكني  ارنقدية صندئ ي عرصدة يف ارتغريات ئصميف اإليمارات
 

 6 الم حظة  
 النقدية ومكافئات النقدية  

 املتحدة( ارواليمت رئالرات  )ب ال

 
 األئل/ كأمنون  31 يف اجملموع
 2018 ريسمرب

 األئل/ كأأمنون  31 يف اجملموع
 2017 ريسمرب

 1٦ 804 21 521 ارمميسي املشرتك ارنقدية صندئق   
 100 92 األخمى ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية

 16 904 21 613 النقدية ومكافئات النقدية مجموم 
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 ركل احملدرة رألغماض املخصأأصأأة االسأأتئممنية ارصأأنمري  عموال ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية لتشأأم - 122
 االستئممنية  ارصنمري  مر صندئق

  
 7 الم حظة  
 االستثمارات  

 املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 
 األئل/ كأأأأأمنون  31 يف اجملموع
 2018 ريسمرب

 األئل/ كأأمنون  31 يف اجملموع
 2017 ريسمرب

   المتداولة   
 149 ٦45 184 553 ارمميسي املشرتك ارنقدية صندئق
 149 645 184 553 الفرعي المجموم 
   المتداولة عير

 4٦ 970 14 295  ارمميسي املشرتك ارنقدية صندئق
 46 970 14 295 الفرعي المجموم 
 196 615 198 848 المجموم 
  

 االستئممنية  بمرصنمري  املتصلة املبمرغ االستثممرات تشمل - 123
 

  8 الم حظة  
 التبرعات التبادلية: عير المعام ت من القبض المستحقة المبالل  

 املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 املتدائرة غري املتدائرة 
 األئل/ كمنون  31

 2018 ريسمرب
 األئل/ كأأأأأأمنون  31

 2017 ريسمرب
 970 3٦ 0٦9 40 485 ٦ 584 33 األعضمء اردئل     

 311 90 197 94 998 11 199 82 األخمى احلكومية املنظممت
 7٦9 19 923 10 81 842 10 املتحدة األمم منظممت
 851 81 4٦5 81 473 10 992 70 اخلمصة املمحنة اجلهمت

 القبض المساااااااااااتحقااة التبرعااات مجموم 
 901 228 654 226 037 29 617 197  البدل رصد قبل

 ارقبض املستحقة لمبمرغر املمصورة املخصصمت
 (874 31) (240 42)  - (240 42) )املتدائرة( حتصيلهم همكمنية يف املشكوك

 027 197 414 184 037 29 377 155 القبض المستحقة التبرعات مجموم 
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 9 الم حظة  
 القبض المستحقة األ رم المبالل  

 املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 
 كأأأأأأأأمنأأأأون  31 يف اجملأأأأمأأأأوع

 2018 األئل/ريسمرب
 كأأأأأأأأمنأأأأأأون  31 يف اجملأأأأأأمأأأأأأوع

 2017 األئل/ريسمرب
   )المتداولة( القبض المستحقة األ رم المبالل   

 7٦  92 ارقبض املستحقة األخمى احلسمبمت
 831  573 ارقبض املستحقة ارقمئض
 907  665 الفرعي المجموم 

 (750) (500) حتصيلهم همكمنية يف املشكوك رلقمئض املمصورة املخصصمت
 يف املشأأأأكوك ارقبض املسأأأأتحقة رلمبمرغ املمصأأأأورة املخصأأأأصأأأأمت

 (35) (45) حتصيلهم همكمنية
 122  120 )المتداولة( القبض المستحقة األ رم المبالل 

   المتداولة( )عير القبض المستحقة األ رم المبالل
 223  148 ارقبض املستحقة ارقمئض
 )عير القبض المساااااااااااتحقااااااة األ رم المبااااااالل مجموم 

 223  148 المتداولة(
 345  268 القبض المستحقة األ رم المبالل صافي 
  

 10 الم حظة  
 السُّلف تحوي ت  

  املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 
 األئل/ كأأأأأمنون  31 يف اجملموع
 2018 ريسمرب

 األئل/ كأأأأأمنون  31 يف اجملموع
 2017 ريسمرب

 19 475 28 379 ارسنلم حتويالت   
 19 475 28 379 السُّلف تحوي ت مجموم 
  

 11 الم حظة  
  األ رم األصول  

  املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 
 األئل/ كأمنون  31 يف اجملموع
 2018 ريسمرب

 األئل/ كأأأأأمنون  31 يف اجملموع
 2017 ريسمرب

لم     اإلمنأأأأممي املتحأأأأدة األمم بمنأأأأممج ه  املقأأأأّدمأأأأة ارسأأأأأأأأأأأأأأأُّ
٦ 845 )ع(املتحدة األمم ملنظومة ارتمب ة خمىاأل ئاروكمالت  088 10  

 582  372 رلبمم ني املقَدمة ارسنلم
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 األئل/ كأمنون  31 يف اجملموع
 2018 ريسمرب

 األئل/ كأأأأأمنون  31 يف اجملموع
 2017 ريسمرب

 757  924 رلموظفني املقدمة ارسلم   

 7٦1  391 آخمئن موظفون

 88  184 املؤجلة ارتكمريم

 9  2 ذر غري  - األخمى األصول

8 718 )المتداولة( األ رم األصول   285 12  

 
 تقدمي رقمء عخمى كيمنمت  ه  املقدمة ئارسأألم اإلمنممي املتحدة األمم بمنممج خلدممت املقمصأأة حسأأمب يشأأمل )ع( 

 هرارية  خدممت
  

  12 الم حظة  
 التراثية األصول  

 ئ د ارتمرطية  عئ ارت ليمية عئ ارثقمفية عمهيتهم حبكم تماقية عصأأأأأوال بوصأأأأأفهم م ينة عصأأأأأول تصأأأأأنم - 124
 ئاإلرة ئاهلبمت ارشأأأأماء منهم شأأأأىت، بوسأأأأممل عديدة سأأأأنوات مدى على اقيةاررت  عصأأأأوهلم املنظمة اكتسأأأأبت
 يف خدممت تورد عن املتو ع غري ئمر مسأأأتقبلية ا تصأأأمرية منمفع عي اررتاقية األصأأأول     تدرّ  ئال بوصأأأية 
  املميل  املمكز بيمن يف اررتاقية األصول  يد عدد املنظمة اختمرت عليه، ئبنمء املستقبل 

  عنهم  تبلِّغ  مّمة تماقية عصول املنظمة ردى يكر مل اإلبالغ، تمريخ ئيف - 125
 

  13 الم حظة  
  والمعدات والمنشآت الممتلكات  

 االفتتمحية مألرصأأأأأدةب مبدميم ي رت  ار مد، رلقطمع اردئرية احملمسأأأأأبية امل ميري مر 17 رلم يمر ئفقم - 12٦
 ،2014 ارثأمين/ينميم كمنون  1 مر اعتبأمرا ار أمررة مةارقي عئ بمرتكلفأة ئامل أدات ئاملنشأأأأأأأأأأأأأأأأ ت رلممتلكأمت

 على 2014 ارثمين/ينميم كمنون  1 يف رلمبمين االفتتمحي ارمصأأأأأأأأأأأأأأأيد حنّدر ئ د ذر   ب د بمرتكلفة ئتنقما
 ائالت  يمة ئتقد ر خمرجيون  مهنيون عليه ئصأأأأأد ق االسأأأأأتهالك، خصأأأأأم ب د االسأأأأأتبدال تكلفة عسأأأأأما

  تكلفة ار طميقة بمستخداد ئامل دات
 بسأأأأأأأأأأأأبب ئامل دات ئاملنشأأأأأأأأأأأأ ت املمتلكمت رقيمة ختفيضأأأأأأأأأأأأمت املنظمة جتم مل ار مد،   ا ئخالل - 127

 اضأأأأأأأأأأأأأمحالل عي املنظمة حتد ر مل ارتقميم،   ا كتمبة  تمريخ ئحىت األخمى  ئاخلسأأأأأأأأأأأأأممم ئاألعطمل احلوارة
 مجمعمت عر نيمبة املنظمة استهلتهم رعلميل طمبع ذات مشمريع ارتشييد  يد األصول ئمتثل رلقيمة  هضميف

   2018 األئل/ريسمرب كمنون  31 حىت تسليمهم عئ منهم االنتهمء ص  د يكر ئمل ارنهمميني املست ملني
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  والمعدات والمنشآت الممتلكات  
  املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 املبمين 
  يد األصأأأأأأأول
 )ع(ارتشييد

 ائالت
 املمكبمت ئامل دات

 مأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأدات
 تاالتصأأأأأأأأأأأمال

 ئتكنوروجيأأأأأأأأم
 امل لوممت

 األقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمة
 ئارأأتأأجأأهأأيأأزات

  اجملموع ارثمبتة
 الثااااااني/ كاااااانون  1 في التكلفاااااة        
14 620 82 2018 يناير   505 844 6   820  148 019 23  

1 3٦4 –  املضمفة األصول   9  345  4٦  – 7٦4 1  
 (348)  (10)  –  (2٦2)  (7٦)  –  –  فيهم املتصم  األصول

 – – (٦) – ٦ – – ئامل دات  تاملنش نقل
 ٦  –  ٦  –  –  –  –  األخمى ارتغريات

 كااااااانااون  31 فااي الااتااكاالاافااااااة 
15 984 82  2018 ديسمبر األول/   444 927 6   866  138 441 24  

ته     في المتراكم االساااااااااااا
 الاااثاااااااناااي/يااانااااااايااار كاااااااناااون 1

2018  73  –  342  4 950   548  124 037 6  
 490  12  81  344  53  –  –  )ب(االستهالك
 (33٦)  (11)  –  (255)  (70)  –  –  فيهم املتصم  األصول

 – – (٦) – ٦ – – ئامل دات املنش تنقل 
 –  –  –  –   – –  –  األخمى ارتغريات
ته     في المتراكم االساااااااااااا

 األول/ديسااااااااااامبر كانون 31
2018  73  –  331 039 5   623  125 191 6  

 في الدفترية القيمة صااااااااااااافي 
 األول/ديسااااااااااامبر كانون 31

2018  9 984 15   113 888 1   243  13 250 18  
 

  انتهممهم  عند املشمريع مر املنتف ني على ارتشييد  يد األصول توثع )ع( 
 مع ط هبم عسأأأهم اريت ئاالتصأأأمالت امل لوممت تكنوروجيم م دات يف األصأأأول اسأأأتهالك قيمةر مثلامل رئالر عرفي مبلغ احتسأأأمب رئن )ب( 

 ار مرية  امليزانية
  

  14 الم حظة  
  الملموسة عير األصول  

 ارتكمريم عدا مم ،2014 ارثمين/ينميم كمنون  1  بل املقتنمة امللموسأأأأة غري األصأأأأول مجيع ختضأأأأع - 128
   ي رت  هبم مل ئهل ا اردئرية، احملمسبية امل ميري ه  االنتقمل الستثنمء عئموجم، مبشمئع املمتبطة اململلة
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 الملموسة عير األصول  
  املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 خمرجية مصمرر مر املقتنمة اررباجميمت 
 32 2018 الثاني/يناير كانون  1 في التكلفة  

 - املضمفة األصول
 32 2018 األول/ديسمبر كانون  31 في التكلفة 

 14 2018 نايرالثاني/ي كانون  1 في القيمة واضمح ل المتراكم اإله  
 ٦ اإل الك
 األول/ديسااااااااااامبر كااانون  31 في القيمااة واضااااااااااامح ل المتراكم اإله   

2018 20 
 12 2018 األول/ديسمبر كانون  31 في الدفترية القيمة صافي 
  

  15 الم حظة  
 المستحقة والخصوم الدف  المستحقة الحسابات  

 املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 
 كأأأأأأأأمنون  31 يف اجملموع

 2018 األئل/ريسمرب
 كأأأأأأأأمنأأأأأون  31 يف اجملأأأأأمأأأأأوع

 2017 األئل/ريسمرب
2 5٦5 اردفع( املستحقة )احلسمبمت رلبمم ني اردفع املستحقة املبمرغ     974 2  

 15  ٦ اردفع املستحقة ارتحويالت
1 1٦٦ األخمى املتحدة األمم ركيمنمت اردفع املستحقة املبمرغ  425 1  

4 108 ئاخلدممت عارسل مقمبل املستحقمت  234 4  
5 3٦8 غري ذر  - اردفع املستحقة احلسمبمت  ٦43 5  

13 213 المستحقة والخصوم الدف  المستحقة الحسابات مجموم   291 14  
  

  16 الم حظة  
  الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم  

  املتحدة( ارواليمت رئالرات )ب ال 

 املتدائرة غري املتدائرة 
 كأأأأأمنون  31 يف اجملموع

 2018 األئل/ريسمرب
 كأأأأأأمنون  31 يف اجملموع

 2017 األئل/ريسمرب
 780 37 707 34 239 34 4٦8 اخلدمة انتهمء ب د ارصحي ارت مني     

 91٦ 3 ٦3٦ 3 275 3 3٦1 ارسنوية اإلجمثة
 108 ٦ ٦99 5 094 5 ٦05 اروطر ه  اإلعمرة استحقم مت

 الااخصااااااااااااوم الاافاارعااي، الاامااجاامااوم 
 االساااااااااااتحقااااقاااات عنالنااااشااااااااااائاااة 
 804 47 042 44 608 42 434 1 المحددة
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 املتدائرة غري املتدائرة 
 كأأأأأمنون  31 يف اجملموع

 2018 األئل/ريسمرب
 كأأأأأأمنون  31 يف اجملموع

 2017 األئل/ريسمرب
 ٦85 ٦87 – ٦87 املستحقة ئاربدالت املمتبمت     

 يف بأأأمالشأأأأأأأأأأأأأأأرتاكأأأمت املت لقأأأة اخلصأأأأأأأأأأأأأأأود
 112 518 – 518 ارتقمعدية امل مشمت صندئق

 الاامااتااعاالااقااااااة الااخصااااااااااااوممااجاامااوم  
 601 48 247 45 608 42  639 2 الموظفين باستحقاقات

  
 ب د اخلدمة/مم انتهمء اسأأأأأتحقم مت عر ارنمشأأأأأئة اخلصأأأأأود حتديد مسأأأأأتقلون اكتواريون خرباء يتو  - 129
 األمم ملوظفي اإلراري بمرنظمد امللح  رال ارت ييل هطمر يف ار مملني ت ويضأأأأأأأأأأأأأأأمت ئبمنممج اخلدمة انتهمء

مى املتحدة  األمم ملوظفي ئاألسأأمسأأي اإلراري رلنظممني ئفقم ه مار م ئجيمي املتحدة،  االكتواري يمارتقي ئجين
  2018 األئل/ريسمرب كمنون  31 يف ملشم اكتواري تقييم آخم عنجمي ئ د سنتني  كل  عمرةً 
 

  االفرتاضمت االكتواري: ارتقييم  
 تقييم يف االكتواريون اخلرباء يسأأأأأأتخدمهم اريت ئاألسأأأأأأمريب االفرتاضأأأأأأمت ئختتمر املنظمة تسأأأأأأت مض - 130
 يلي فيمم ئتمر املوظفني  اسأأأأتحقم مت رتغطية املطلوبة شأأأأرتاكمتئاال املصأأأأمئفمت حجم رتحديد ار مد هنمية

 يف املوظفني بمسأأأأأأأأأأأأأتحقم مت املت لقة االرتزاممت رتحديد املسأأأأأأأأأأأأأتخدمة ارمميسأأأأأأأأأأأأأية االكتوارية االفرتاضأأأأأأأأأأأأأمت
  2018 األئل/ريسمرب كمنون 31
 

 االكتوارية االفتراضات  
 املئوية( )ارنسبة

 االفرتاضمت
 ارصأأأأأأأأأأأأأأأحي ارتأأأأأ مني

 خلدمةا انتهمء ب د
 اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأحأأأقأأأأأأأأم أأأأأأأأمت

 ارسنوية اإلجمثة اروطر ه  اإلعمرة
 4,19 4,14 4,٦8 2018 األئل/ريسمرب كمنون  31 يف اخلصم م دالت    

 3,51 3,45  3,9٦ 2017 األئل/ريسمرب كمنون  31 يف اخلصم م دالت
 – 2,20 3,89-5,57 2018 األئل/ريسمرب كمنون  31 يف ارتضخم
 – 2,20 4,00-5,70 2017 يسمرباألئل/ر كمنون  31 يف ارتضخم

  
 ارواليمت بدئالرات يت ل  فيمم اخلصأأأأأأأأأأأأأأم م دالت حسأأأأأأأأأأأأأأمب يف املسأأأأأأأأأأأأأأتخدمة ار ممد منحنيمت - 131

 فم ة مو م مع متمشأأأأأأيم  ويت، عئن شأأأأأأمكة ئضأأأأأأ تهم اريت تل   ي ارسأأأأأأويسأأأأأأمي ئارفمن  ئاريورئ املتحدة،
 منظومة صأأأأ يد على االكتوارية االفرتاضأأأأمت واءمةم عجل مر املتحدة رألمم احملمسأأأأبية بممل ميري امل نية ار مل
 يف عنجمي ار ي رلتقييم املسأأأتخدمة األخمى ئاردخغمافية املمرية بمالفرتاضأأأمت األخ  ئاسأأأتمم املتحدة  األمم
 ملوظفي املمتبمت ثيمرة افرتاضأأأأأأأأأمتحدرت ئ   ألغماض تمحيل اربيمنمت 2017 األئل/ريسأأأأأأأأأمرب كمنون  31
 بمرنسأأأأبة املممة يف 4 ه  تدرجييم مع اخنفمضأأأأهم سأأأأنة، 23 رلموظم اربمرغ املممة يف 8.5 بنسأأأأبة ارفنية ارفئة

ضَ   سأأأأأأنة 70 رلموظم اربمرغ  يف ٦.8 بنسأأأأأأبة تزرار عن ار ممة اخلدممت فئة مر املوظفني ممتبمت يف ئافرتن
 اربمرغبمرنسأأأأأأأأبة رلموظم  املممة يف 4 ه  تدرجييم مع اخنفمضأأأأأأأأهم سأأأأأأأأنة، 19 رلموظم اربمرغ بمرنسأأأأأأأأبة املممة
   سنة ٦5
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د ة تكمريم املطمربمت رلفمر  - 132 طط ارت مني ارصأأأأأأأأأأأأأأحي ب د انتهمء اخلدمة رت كس فيمم يت ل  خبئحتن
تكلفأأة ارمعأأميأأة اجتأأم  املطأأمربأأمت األخرية ئعمنأأمف االشأأأأأأأأأأأأأأرتاك يف  أأ   اخلطط  ئيننّقح االفرتاض املت ل  مب أأدل 

يم خطط ارت مني ارصأأأحي زيمرات احلمصأأألة يف تكمرارصأأأحية ري كس ارتو  مت احلمرية على املدى ارقصأأأري رل
ب د انتهمء اخلدمة ئاملنم  اال تصأأأمري ارسأأأممد  ئ د حنّدقت افرتاضأأأمت اجتم مت ارتكمريم ارطبية املسأأأتخدمة 

رتشأأأأمل م دالت ارتفمع ارتكمريم على مدى ارسأأأأنوات املقبلة   2018كمنون األئل/ريسأأأأمرب   31يف تقييم 
: 2017يف املأأأأممأأأأة ) 3.91 رتفأأأأمع تلأأأأ م أأأأدالت اال بلغأأأأت، 2018 كأأأأمنون األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأمرب 31ئيف 
يف املممة(  5.7: 2017يف املممة ) 5.57يف املممة(، ئ  4.0: 2017يف املممة ) 3.89املممة(، ئ  يف 4.0

خلطة ارت مني ارصأأأأأأحي يف منطقة اريورئ ئخطة ارت مني ارصأأأأأأحي يف سأأأأأأويسأأأأأأما ئمجيع خطط ارت مني بمرنسأأأأأأبة 
“ مديكري”طة خل بمرنسأأأأأأأأأأأأأأبةيف املممة(  5.5: 2017ممة )يف امل 5.38ارتوايل، ئ ارصأأأأأأأأأأأأأأحي األخمى على 

(Medicare رلت مني )بمرنسأأأأأأأأأأأأبة  يف املممة( 4.8: 2017يف املممة ) 4.73 ئ يف ارواليمت املتحدة ارصأأأأأأأأأأأأحي
ئاخنفض امل دل تدرجييم حىت ئصأأأأل ه  ، طة ارت مني ارصأأأأحي اخلمصأأأأة بطب األسأأأأنمن يف ارواليمت املتحدةخل

ه   4 على مدى يف املممة( 3.05: 2017يف املممة ) 3.05ئ  يف املممة( 3.٦5: 2017يف املممة ) ٦5.3
: 2017يف املممة ) 3.85سأأأنوات بمرنسأأأبة رتكمريم ارمعمية ارصأأأحية يف منطقة اريورئ ئيف سأأأويسأأأما، ئه   9

  مت املتحدةسنة بمرنسبة رتكمريم ارمعمية ارصحية يف اروالي 14يف املممة( على مدى  3.85
 ،2018 األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب كمنون  31 يف اروطر ه  اإلعمرة اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقم مت بتقييم يت ل  فيممئ  - 133
ض  اسأأتنمرا املممة(، يف 2.20 :2017) املممة يف 2.20 سأأيبلغ ارسأأفم تكمريم يف ارتضأأخم م ّدل عن افرتن

 املقبلة  يرار شم  ارسنوات مدى على املتحدة ارواليمت يف املتو ع ارتضخم م دل ه 
ض - 134  سأأأأأأنوات خالل ارتمرية ارسأأأأأأنوية بممل دالت ثيمرة ارسأأأأأأنوية اإلجمثات رصأأأأأأيد ينسأأأأأأّجل عن ئافرتن
 ؛املممة يف 1 سأأأأنوات، 8 ه  4 ئمر ؛املممة يف 10.9 سأأأأنوات، 3 ه  سأأأأنة مر رلموظم: املتو  ة اخلدمة
 ارتقييم يف اإلسأأأأأنمر سأأأأألوبع ئينسأأأأأتخدد يوممً  ٦0 ع صأأأأأم  حد ه  املممة، يف 0.5 ،سأأأأأنوات 8 مر ئعكثم

 ارسنوية  رذجمثات االكتواري
 ه  املسأأأتقبل يف بمروفيمت املت لقة االفرتاضأأأمت تسأأأتند االسأأأتحقم مت، احملدرة رلخطط ئبمرنسأأأبة - 135

 ئاالنسأأأأأأحمب ئبمرتقمعد املمتبمت بزيمرة املت لقة االفرتاضأأأأأأمت عمم املنشأأأأأأورة  اروفيمت ئجدائل اإلحصأأأأأأمءات
 األمم ملوظفي ارتقمعدية رلم مشأأأأأأمت املشأأأأأأرتك ارصأأأأأأندئق يسأأأأأأتخدمهم اريت تل  مع قةمتسأأأأأأ فهي ئاروفمة،
  به  اخلمت االكتواري ارتقييم إلجماء املتحدة

 
 ستحقم مت االحمدرة  مستحقم مت املوظفني املقيّدة كخططب املت لقة اخلصودارتغريات يف   
 المحددة االستحقاقات عنئة الناش والختامية االفتتاحية الخصوم مجموم بين التسوية  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
ارت مني ارصأأأأأأأأأأحي 
 ب د انتهمء اخلدمة

اسأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأحأأقأأأأأأأأم أأأأأأأأمت 
 اإلعمرة ه  اروطر

اإلجأأأأأأأأأأأأأمثات 
 اجملموع ارسنوية

 كمنون ارثمين/  1 االسأأأأأأتحقم مت احملدرة يف ارنمشأأأأأأئة عرصأأأأأأميف اخلصأأأأأأود      
 804 47 91٦ 3 108 ٦ 780 37 2018ينميم 

 121 2  178 354 589 1 خلدمة احلمريةتكلفة ا
 820 1 131 201 488 1 تكلفة ارفممدة
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ارت مني ارصأأأأأأأأأأحي 
 ب د انتهمء اخلدمة

اسأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأحأأقأأأأأأأأم أأأأأأأأمت 
 اإلعمرة ه  اروطر

اإلجأأأأأأأأأأأأأمثات 
 اجملموع ارسنوية

 (391 1) (3٦0) (٦34) (397) االستحقم مت ارف لية املدفوعة     
في بيااااان األداء المااااالي لعااااام  المعترا بهااااامجموم التكاااااليف  

2018 2 680 (79) (51) 2 550 
 354 50 865 3 029 6 460 40 المجموم الفرعي 
 (313 ٦) (229) (331) (753 5) كمسب(/اخلسممم االكتوارية)امل
 31في  الناشااااائة عن االساااااتحقاقات المحددةصاااااافي الخصاااااوم  

 041 44 636 3 698 5 707 34 2018كانون األول/ديسمبر 
  

 حتليل ررجة حسمسية م دالت اخلصم  
 سأأأندات عسأأأما على سأأأب ن بت قري مر منح  اخلصأأأم ار ي  اخلصأأأم م دالت يف ارتغرياتتطمع  - 13٦

 يف ت قري األراء ئرتقّلب بمرتقميم، املشأأأأأأأأأأأمورة ارفرتة خالل ارسأأأأأأأأأأأندات عسأأأأأأأأأأأواق عراء تبمير ئ د ارشأأأأأأأأأأأمكمت 
 عقم  كمن  املممة، يف 1 بنسأأأأأبة اخلصأأأأأم مب دالت املت ل  االفرتاض تغرّي  فإذا اخلصأأأأأم  مب دل املت ل  االفرتاض

 عرنم   املبنّي  ارنحو على االرتزاممت على
 

 السنة نهاية في الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم الخصم: معّدل حساسية درجة حليلت  
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
ارت مني ارصأأأأأأأأأأأأحي 
 ب د انتهمء اخلدمة

اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأأأأأم أأأأأأأمت 
 اإلجمثات ارسنوية اإلعمرة ه  اروطر

 (313) (450) (٦15 ٦) يف املممة 1اخلصم بنسبة ثيمرة م دل     
 (9) (8) (19) سبة مئوية مر اخلصود يف هنمية ارسنةكن

 3٦2 520  893 8  يف املممة 1اخنفمض م دل اخلصم بنسبة 
 10 9 2٦ كنسبة مئوية مر اخلصود يف هنمية ارسنة

  
 حتليل ررجة حسمسية ارتكمريم ارطبية  

 الثريمر املتو ع  دلامل  و اخلدمة انتهمء ب د ارصأأأأأأأأأأأأحي ارت مني تقييم يف األسأأأأأأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأي االفرتاض - 137
 بسأأأأبب اخلصأأأأود يف احلمصأأأأل ارتغري ه  احلسأأأأمسأأأأية ررجة حتليل عند ئيننظم املسأأأأتقبل  يف ارطبية ارتكمريم
 على اخلصأأأأأأأأأم، سأأأأأأأأأ م مثل األخمى، االفرتاضأأأأأأأأأمت على اإلبقمء مع ارطبية ارتكمريم م دالت يف ارتغريات
 يف ارت قري شأأأأأأأأ نه مر فه ا املممة، يف 1 بنسأأأأأأأأبة طبيةار ارتكمريم بمجتم  املت ل  االفرتاض تغري مم ئهذا حمهلم 
 عرنم   موضح  و كمم  ،احملدرة االستحقم مت ارنمشئة عر االرتزاممت  يما
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 التجاه المفترضة المعدالت في المائة في 1 بنسبة تغير الطبية: التكاليف حساسية درجة تحليل  
 الطبية التكاليف

 مرنسبة املئوية()ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة ئب

 ارنقصمن  ارزيمرة 2018
 (778 ٦) (19.53) 9٦٦ 8 25.83 احملدرة االستحقم مت ارنمشئة عراألقم يف االرتزاممت      

 (٦33) (1.82) 8٦5 2.49 ارفممدةاألقم يف جمموع تكلفة اخلدمة احلمرية ئتكلفة 
 (411 7)  831 9  األثر اإلجمالي 

  
 ارنقصمن  ارزيمرة 2017

 االسأأأأأأأأأأأأأأأتحقم مت ارنمشأأأأأأأأأأأأأأأئة عراألقم يف االرتزاممت      
 (3٦2 7) (19,49) 735 9 25,77 احملدرة

 (٦83) (1,81) 934 2,47 األقم يف جمموع تكلفة اخلدمة احلمرية ئتكلفة ارفممدة
 (045 8)  669 10  األثر اإلجمالي 

  
 م لوممت عخمى عر اخلطط احملدرة االستحقم مت  

 انتهت ار ير رلموظفني سأأأأأأأأأأأأأأأيندفع كمن  ملم تقديمات  ي 2018 ر مد املدفوعة متاالسأأأأأأأأأأأأأأأتحقم  - 138
 ارتمرية: اخلطط مر كل  هطمر يف احلقوق اكتسأأأأأأأأأمب منط على بنمء ارسأأأأأأأأأنة خالل املتقمعدير ئ/عئ خدمتهم
 لاجلدئ  ئيبني   ارسأأنوية  اإلجمثة رصأأيد ئاسأأتبدال اروطر، ه  ئاإلعمرة اخلدمة، انتهمء ب د ارصأأحي ارت مني
 املدفوعة االشرتاكمت خصم ب د ارصمفية )ارقيمة احملدرة مالستحقم متب اخلمصة دفوعمتامل تقديمات عرنم 
 اخلطط(      يف املستفيدير مر
 

 اشااااااتراكات  صاااااام بعد صااااااافية كقيمة  المحّددة االسااااااتحقاقاتب الخاصااااااة مدفوعاتال تقديرات  
 المستفيدين

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
ني ارصأأأأأأأأأأحي ارت م

 ب د انتهمء اخلدمة
اسأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأحأأقأأأأأأأأم أأأأأأأأمت 
 اإلعمرة ه  اروطر

اإلجأأأأأأأأأأأأمثات 
 اجملموع ارسنوية

السأأأأتحقم مت خلمصأأأأة بملمدفوعمت ارارقيمة املقّدرة      
، تصأأأأأأأأأأأأأأأومم منهم اشأأأأأأأأأأأأأأأرتاكمت 2018 احملدرة ر مد
 1 391 3٦0 ٦34 397 املستفيدير

السأأأأتحقم مت خلمصأأأأة بملمدفوعمت ارارقيمة املقّدرة 
، تصأأأأأأأأأأأأأأأومم منهم اشأأأأأأأأأأأأأأأرتاكمت 2017 ر مد احملدرة

 1 ٦8٦ 528 710 448 املستفيدير
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 الخدمة انتهاء بعد الصاااحي بالتأمين المتعلقة الخصاااوم مجموم الساااابقة: السااانوات عن معلومات  
  األول/ديسمبر كانون  31 في السنوية واإلجازة الوطن إلى اإلعادة واستحقاقات

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 2017 201٦ 2015 2014 2013 
 ارنأأأأأأمشأأأأأأأأأأأأأأأئأأأأأأة عرارقيمأأأأأأة احلأأأأأمريأأأأأأة رالرتزامأأأأأمت       

 24 ٦88 34 953 37 123 40 255 47 804 احملدرة االستحقم مت
  

 الخصوم األ رم المتعلقة باستحقاقات الموظفين  
 املمتبمت ئاربدالت املستحقة  

 ثيمرة هجمثة بمسأأأأتحقم مت يتصأأأأل رئالر مليون 0.44 مبلغ املسأأأأتحقة ئاربدالت املمتبمت تشأأأأمل - 139
 ملمتبمتتت ل  بم اردفع مسأأتحقة مببمرغ فيتصأأل رئالر مليون 0.41  يمته اربمرغة املتبقي ارمصأأيد عمم اروطر 

 األخمى  ئاالستحقم مت
 

 ارصندئق املشرتك رلم مشمت ارتقمعدية ملوظفي األمم املتحدة  
 عن على املتحدة األمم ملوظفي ارتقمعدية م مشأأأمترل املشأأأرتك رلصأأأندئق األسأأأمسأأأي ارنظمد ينص - 140
 كل  ممة رلصأأأأأندئق اكتواري تقييم بإجماء االسأأأأأتشأأأأأمري االكتواري اخلبري ارصأأأأأندئق املشأأأأأرتك جملس يكلم
 اكتواري تقييم هجماء يف املشأأأأرتك صأأأأندئقار جملس يتب هم اريت املممرسأأأأة ئتتمثل األ ل  على سأأأأنوات قالة
 حتديد  و االكتواري ارتقييم مر ارمميسأأأي ئارغمض املفتوحة  اجملموعة حمصأأأل طميقة بمسأأأتخداد عممني كل
 بمرتزاممته  رلوفمء كمفية  املستقبلية ارتقديمية ئاألصول احلمرية صندئقار عصول كمنت  هذا مم

 املقمرة مسأأأأأأأأأأأأأممهتهم مر ارتقمعدية امل مشأأأأأأأأأأأأأمت صأأأأأأأأأأأأأندئق جتم  رلمنظمة املمرية االرتزاممت ئتتكون - 141
 املممة يف 15.8 ئ رلمشأأأأأأأأأأأأأأرتكني املممة يف 7.9 حمريم )يبلغ ار ممة اجلم ية حتدر  ار ي دلبممل  املسأأأأأأأأأأأأأأّدرة
 مبوجب االكتواري ار جز رتغطية تلزد  د مدفوعمت عي يف حصة عي ه  بمإلضمفة األعضمء(، رلمنظممت

 ار ممة  يةاجلم جل ت هذا هالّ      ار جز مدفوعمت تسأأأد ر ئال رلصأأأندئق  األسأأأمسأأأي ارنظمد مر 2٦ املمرة
 اركفأأميأأة تقييم على بنأأمءً  ار جز رسأأأأأأأأأأأأأأأأد مأأدفوعأأمت ه  حأأمجأأة ئجور تقمر مأأم هذا ،2٦ املأأمرة تطبي  ه 

 مع يتنمسأأأأأب مببلغ ار جز   ا سأأأأأد يف عضأأأأأو منظمة كل  ئتسأأأأأم م ارتقييم  تمريخ يف رلصأأأأأندئق االكتوارية
 ،2017 عمد يفئ  ارتقييم  مريخرت ارسمبقة ارثالة ارسنوات خالل منهم كلٌ   رف هم اريت االشرتاكمت جمموع
 يف عنجمي ار ي االكتواري ارتقييم يف املسأأأأأتخدمة ارت دار بيمنمت يف شأأأأأمذة حمالت  ة عن ارصأأأأأندئق ئجد
 بيمنمت ارصأأأأأندئق رّحل ار مرية، ارسأأأأأنتني رئرة مر كمسأأأأأتثنمء  ر ر ،  2015 األئل/ريسأأأأأمرب كمنون  31

 األئل/ريسأأأأأأأأمرب كمنون  31 ه  2013 ئل/ريسأأأأأأأأمرباأل كمنون  31 مر املمتدة بمرفرتة اخلمصأأأأأأأأة املشأأأأأأأأمركة
   201٦ ر مد املمرية بيمنمتار يف ئاستخدمهم 201٦
 نسأأأأأأأأأبة متويل عر 2017 األئل/ريسأأأأأأأأأمرب كمنون  31 ارتقييم االكتواري ار ي عجمي يف ئعسأأأأأأأأأفم - 142

 ويمتتسأأأأأأأأأأأأأ هجماء عدد افرتاضمع  املممة يف 139.2 در م  االكتوارية اخلصأأأأأأأأأأأأأود ه  االكتوارية ألصأأأأأأأأأأأأأولر
 ارتمويل نسبة ئبلغت ( 201٦ عمد تمحيل يف املممة يف 150.1 )مقمبل املستقبل يف ارتقمعدية رلم مشمت
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ع عندمم (201٦ عمد تمحيل يف املممة يف 101.4 )مقمبل املممة يف 102.7  رتسأأأأأأأأأأأأوية احلميل ارنظمد ئنضأأأأأأأأأأأأ 
 احلسبمن  يف ارتقمعدية امل مشمت

 يوجد ال عنه ه  االسأأأأأتشأأأأأمري االكتواري اخلبري خلص رلصأأأأأندئق، االكتوارية اركفمية تقييم ئب د - 143
 2٦ املمرة مبقتضأأأأى ار جز رتغطية مدفوعمت تسأأأأديد يسأأأأتوجب مم 2017 األئل/ريسأأأأمرب كمنون  31 يف
 جلميع االكتوارية ارقيمة جتمئثت رألصأأأأأأأول االكتوارية ارقيمة هن حيث رلصأأأأأأأندئق، األسأأأأأأأمسأأأأأأأي ارنظمد مر

 ارقيمة ك ر   جتمئثت رألصول ارسو ية ارقيمة عن ذر  ه  ئيضم  صندئق ار على املستحقة االرتزاممت
 اجلم ية تلج  مل ارتقميم،   ا هعدار ئ ت ئحىت ارتقييم  تمريخ يف املسأأأأأأأأأأأأأأتحقة اخلصأأأأأأأأأأأأأأود جلميع االكتوارية

 عحكممهم  رتطبي  2٦ املمرة ه  ار ممة
قنمء ار ملية اجلمرية عئ بسأأأبب ههنمء ، سأأأواء عبسأأأبب عجز اكتواري 2٦ئيف حمل ارلجوء ه  املمرة  - 144

املدفوعمت رتغطية ار جز املطلوبة مر كل منظمة  يف تسأأديد سأأتنديصأأندئق، سأأخطة امل مشأأمت ارتقمعدية رل
املدفوعة ه   االشأأأأأأأرتاكمتجمموع  ه تل  املنظمة ار ضأأأأأأأو  اشأأأأأأأرتاكمتمر املنظممت األعضأأأأأأأمء ه  نسأأأأأأأبة 

املدفوعة ه  صأأأندئق  االشأأأرتاكمتئبلغ جمموع  ريخ ارتقييم مبقة رتمارسأأأنوات ارثالة ارسأأأ خاللارصأأأندئق 
 ٦ 931.39( مم  در  2017ئ  201٦ئ  2015امل مشأأأأأأأمت ارتقمعدية خالل األعواد ارثالقة ارسأأأأأأأمبقة )

  مليون رئالر
 ارتقمعدية  امل مشمت صندئق ه  املنظمة اشرتاكمت كممل  سنّدرت ،2018 عمد يفئ  - 145
ة يف ارصأأأأندئق بقمار مر اجلم ية ار ممة، بنمء على توصأأأأية بمإلهنمء مر جملس ههنمء ار ضأأأأويئجيوث  - 14٦

ئتندفع ه  املنظمة ار ضأأأأو سأأأأمبقمً حصأأأأة   املتحدة األمم ملوظفي ارتقمعدية رلم مشأأأأمت ارصأأأأندئق املشأأأأرتك
رتكم يف صندئق يف تمريخ اإلهنمء ختصص حصما رصمحل مر كمن مر موظفيهم مشارنسبية مر جمموع عصول 

ئ دِّر جملس ارصأأأندئق املبلَغ   دئق يف ذر  ارتمريخ، ئفقم ررتتيب متف  عليه بني املنظمة ئارصأأأندئقارصأأأن
اسأأأأتنمرا ه  تقييم اكتواري ألصأأأأول صأأأأندئق امل مشأأأأمت ارتقمعدية ئخصأأأأومه يف تمريخ اإلهنمء؛ ئال يضأأأأمر 

مي  املبلغ عي جزء مر األصول ارزامدة عر اخلصود ماج ة سنوية حلسمبمت سمبمت ماحلي جملس مماج  ئجين
صأأأندئق تقمريم فصأأألية عر ارئيمفع ه  جملس ارصأأأندئق تقميما بشأأأ ن املماج ة كل سأأأنة  ئينشأأأم  ارصأأأندئق

   www.unjspf.orgاملو ع ارشبكي:  علىاستثممراته، ئخكر االطالع عليهم 
 

 املوظفنير اجمللد األئل: ارت ييل رال/ت ويضمت فظ به يف هطمصندئق رفع ارت ويضمت احملت  
 املمض عئ اإلصأأأأأأأمبة عئ اروفمة حمالت عر ت ويضأأأأأأأمت بتسأأأأأأأديد ارت ويضأأأأأأأمت رفع صأأأأأأأندئق ي   - 147
 ارنظمد مر رال ارت ييل يف ارت ويضأأأأأأأأأأأأأأأمت رفع تنظم اريت ارقواعد ئتمر ارملية  ارواجبمت عراء عر ارنممجة
 حمالت عر ت ويضأأأمت بتسأأأديد بمرتزامهم اروفمء مواصأأألة مر املنظمةَ  ارصأأأندئق ئخكِّر رلموظفني  اإلراري
 األجم صأأأأأأميف مر املممة يف 1،0 يبلغ رسأأأأأأم مر هيماراته ارصأأأأأأندئق ئيسأأأأأأتمد املمض  عئ اإلصأأأأأأمبة عئ اروفمة

 املوظفني مر املقد مة املطمربمت يغطي ئ و  املؤ لني رلموظفني ار مل مقم تسأأأأوية ذر  يف مبم األسأأأأمسأأأأي،
 عر اإلمجمرية املبمرغ ئرفع ئار جز اروفمة حمالت عر ارشأأأأهمية االسأأأأتحقم مت رسأأأأدار رال ارت ييل هطمر يف

 ارطبية  املصمئفمت عر فضالً  املمض عئ اإلصمبة حمالت
 

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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 عقم  مارات اجلم ية ار ممة على استحقم مت املوظفني  
 ئافقت ار ي 70/244 ارقمار ار ممة اجلم ية اخت ت ،2015 األئل/ريسأأأأأأأأأأأأأأأمرب كمنون  23 يف - 148
 يف ار أمملني املوظفني جلميع ئاالسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأم أمت اخلأدمأة شأأأأأأأأأأأأأأأمئف على م ينأة تغيريات هرخأمل على مبوجبأه

 ئتؤقم اردئرية  املدنية اخلدمة جلنة توصأأأأيمت على بنمء املتحدة رألمم املوحد بمرنظمد املشأأأأمورة املؤسأأأأسأأأأمت
 األجأأأل ارطويلأأأة األخمى املوظفني بأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأم أأأمت املت لقأأأة اخلصأأأأأأأأأأأأأأأود حسأأأأأأأأأأأأأأأأأمب على ارتغيريات ب ض

 على يؤقم ممم ارت ليم، ملنحة منقح نظمد تنفي  ص ذر ، ه  ئبمإلضأأأأأأأأأأأأأأأمفة اخلدمة  هنمية ئبمسأأأأأأأأأأأأأأأتحقم مت
 ات ارتغيري      عر ارنممجة رلنتممج عمض عرنم  اجلدئل يف ئيمر األجل  ارقصري االستحقمق  ا  حسمب

 
 ارتفمصيل ارتغيري 

ثيأأأأأأأأمرة ارسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر   
هأأأمء تناإلرزاميأأأة ال

 اخلدمة

عممم؛ عمم  ٦5عئ ب د   2014 كمنون ارثمين/ينميم  1تبلغ سأأأأر ارتقمعد اإلرزامي رلموظفني ار ير ارتحقوا بمألمم املتحدة يف 
اجلم ية ار ممة عن تمفع ارسأأأأأأأأأأأر عممم  ئ مرت  ٦2عئ  ٦0فهي  2014كمنون ارثمين/ينميم   1ارتحقوا  بل بمرنسأأأأأأأأأأأبة ه  َمر 

كمنون ارثمين/ينميم   1املنظممت املشأأمورة بمرنظمد املوحد رألمم املتحدة  بل مر  بل  همء خدمة املوظفني امل يننيتناإلرزامية ال
 ، مع مماعمة حقوق املوظفني املكتسبة  ئننف    ا ارتغيري2018ينميم كمنون ارثمين/  1سنة يف موعد ع صم   ٦5ه   2014

  ئيؤقم على حسمب اخلصود املت لقة بمستحقم مت املوظفني يف املستقبل 2018كمنون ارثمين/ينميم   1يف 
 يكأأأأأل املمتبأأأأأمت 

 املوحد
 201٦كمنون األئل/ريسأأأأأأأأمرب  31ة( يف جدائل ممتبمت املوظفني امل ينني رئريمً )ارفئة ارفنية ئفئة اخلدمة امليداني كمنت

اال تطمعمت اإلرزامية مر  مر على مبمرغ كلتؤقم     امل دالت  كمنتغري امل يلني  ئ ه  م دالت ممتبمت امل يلني عئ 
ممتبمت املوظفني ئتسأأأأأأأأأأأأأأأوية مقم ار مل  ئع مت اجلم ية ار ممة جدئل ممتبمت موحدا عرى ه  هرغمء م دالت ممتبمت 

  ئاسأأأأأأأأأأأأأأأتن يض عر 2017لول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب ئص تنفي   يف عي 2017كمنون ارثمين/ينميم   1امل يلني ئغري امل يلني اعتبمراً مر 
م دل ممتبمت امل يلني ببدالت رلموظفني ار ير رديهم م مرون م رت  هبم ئفقم رلنظممني اإلراري ئاألسأأأأأأأأمسأأأأأأأأي ملوظفي 

املوحد جدئٌل منق ح رال تطمعمت اإلرزامية مر ممتبمت املوظفني ئجدئل األمم املتحدة  ئطنّبَ  ه  جمنب  يكل املمتبمت 
حسأأأأأأأأمب امل مش ارتقمعدي  ئمل يكر ارقصأأأأأأأأد مر تطبي  جدئل املمتبمت املوحد عن يؤري ه  خفض  ل يفاألجم ارداخ

قم مت اإلعمرة املدفوعمت املسأدرة رلموظفني  بيد عنه مر املتو ع عن يؤقم   ا اجلدئل على طميقة حسأمب ئتقييم اسأتح
سأأأأب اسأأأأتحقمق اإلعمرة ه  اروطر ه  اروطر، ئعلى اسأأأأتحقم مت اإلجمثة ارسأأأأنوية املسأأأأتبدرة  ئيف ارو ت  احلمضأأأأم،  ن

َسب اإلجمثة  على عسما املمتب اإلمجميل ئاال تطمعمت اإلرزامية مر ممتبمت املوظفني يف تمريخ انتهمء اخلدمة، يف حني حتن
تمريخ املمتب اإلمجميل ئتسأأأوية مقم ار مل ئاال تطمعمت اإلرزامية مر ممتبمت املوظفني يف ارسأأأنوية املسأأأتبدرة على عسأأأما 

 انتهمء اخلدمة 
اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأأم أأأأأمت 
اإلعأأأأأأأأأأأأأأأأأمرة ه  

 اروطر

   رلموظفني احلصأأأأأأأأول على منحة هعمرة ه  اروطر عند انتهمء اخلدمة شأأأأأأأأميطة عن يكون املوظم  د عمل ملدة سأأأأأأأأنة 
عمل خمرج بلد جنسأأأأأأأأأأأيته  ئ د نقحت اجلم ية ار ممة من  ذر  ارو ت شأأأأأأأأأأأمف املدة املؤ ِّلة ئاحدة على األ ل يف ممكز 

قي منحة اإلعمرة ه  اروطر مر سأأنة ه  ةس سأأنوات رلموظفني ار ير سأأيلتحقون بمخلدمة يف املسأأتقبل، بينمم ظل رتل
 م ميري األ لية بمرف ل يف عيلول/سأأأبتمرب شأأأمف مدة ارسأأأنة ارواحدة سأأأمريم على املوظفني احلمريني  ئ د ننف    ا ارتغيري يف

، ئينتو ع عن يؤقم على حسأأمب اخلصأأود املت لقة بمسأأتحقم مت 2017يم ريدخل حيز ارنفمذ من  كمنون ارثمين/ينم 2017
 املوظفني يف املستقبل 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
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 ارتفمصيل ارتغيري 
سأأأأأأأأأمب منحة ارت ليم املقدمة ه  ، ينسأأأأأأأأأتخدد يف ح2018كمنون ارثمين/ينميم   1اعتبمراً مر ارسأأأأأأأأأنة اردراسأأأأأأأأأية اجلمرية يف  منحة ارت ليم  

حلأأد ااملنحأأة  يطب  علىئالر ارواليأأمت املتحأأدة(، حبيأأث مقيأأما متأأدرج عأأمد حمأأدر ب ملأأة موحأأدة )ر املؤ لنياملوظفني 
مر   ا ارنظمد املنقح ملنحة ارت ليم مم تقدمه املنظمة  يغرياأل صأأأأأأأأأأأأأأى نفسأأأأأأأأأأأأأأه يف مجيع اربلدان  ئبمإلضأأأأأأأأأأأأأأمفة ه  ذر ، 

راسأأأأأأأية ئارسأأأأأأأفم املت ل  مبنحة ارت ليم  ئخكر مالحظة ائقمر يف هنمية ارسأأأأأأأنة ارد ئامل كل ملبيتمبفيمم يتصأأأأأأأل مسأأأأأأأمعدة 
 ارتسويمت ئعند هجماء  2017/2018

  
 االكتواري ارتقييم يف ارت ليم، مبنحة منهم اتصل مم بمستثنمء بمركممل، ارتغيريات     ت قري ئيظهم 

  2017 عمد يف يجم ع ار ي
 

 17 الم حظة  
 المخصصات  

 وجأأأأأبتسأأأأأأأأأأأأأأأت  أأأأأمنونيأأأأأة مطأأأأأمربأأأأأمت عي املنظمأأأأأة رأأأأأدى يكر مل ارتقميم،  أأأأأ ا هعأأأأأدار ئ أأأأأت يف - 149
 خصصمت مب االعرتا 

 
 18 الم حظة  
 األ رم الخصوم  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 818 80 792 8٦ اخلصود املت لقة برتتيبمت مشمئطة   

 1 - خصود عخمى/متنوعة
 819 80 792 86 ممجموم الخصوم األ ر  
  

 19 الم حظة  
 األصول صافي  
 ارفممض/ار جز املرتاكم  

 املوظفني، بمسأأأأأأأأأتحقم مت املت لقة رلخصأأأأأأأأأود املرتاكم ار جزَ  املقيد غري اررتاكمي ارفممضن  يشأأأأأأأأأمل - 150
 راروط ه  اإلعمرة ئاسأأأأأأتحقم مت اخلدمة انتهمء ب د ارصأأأأأأحي بمرت مني املت لقة رلخصأأأأأأود ارصأأأأأأمفية ئاملماكز
 ارسنوية  ئاإلجمثة
 املنظمة  عصول صميف ئتغريات عرصدة حمرة عرنم  اجلدئل ئيبني - 151
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 )ع(األصول صافي وتغيرات أرصدة  
 رئالرات ارواليمت املتحدة()ب ال  

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 ارفممض/)ار جز( 2017األئل/ريسمرب 
 ارأأأأأتأأأأأحأأأأأويأأأأأالت ه /

 االحتيمطيمت )مر(
عرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 

 )ب(عخمى
كأأأأأمنون   31يف اجملموع 

 2018األئل/ريسمرب 
      الفائض التراكمي عير المقّيد

 (23)  303 1 (820) (50٦) )ج(املؤسسة غري املخصص ارغمض صندئق
 579 97 - - 04٦ 5 533 92 ارغمض املخصصاملؤسسة  صندئق

 528 220 - - (108 9) ٦3٦ 229 ارت مئن ارتقه
595 11  - (971) 92٦ 12 )ج(رعم ارربامج  

 (407 34) 314 ٦ - (151 1) (570 39) ارتزاممت هنمية اخلدمة
الاامااجاامااوم الاافاارعااي، األمااوال عااياار  

 632 295 314 6 303 1 (004 7) 019 295 المقيدة
      االحتياطيات

 303 1 - (303 1) - ٦0٦ 2 املؤسسة غري املخصصة ارغمض صندئق
 023 4 - - - 023 4 ارغمض املخصصاملؤسسة  صندئق

 3٦0 11 - - - 3٦0 11 رت مئن ارتقها
 932 2 - - - 932 2 رعم ارربامج

 - - - - - ارتزاممت هنمية اخلدمة
 618 19 - (303 1) - 921 20 الفرعي ل حتياطياتالمجموم  

      مجموم صافي األصول
 280 1 - - (820) 100 2 املؤسسة غري املخصص ارغمض صندئق
 ٦02 101 - - 04٦ 5 55٦ 9٦ مضارغ املخصصاملؤسسة  صندئق

 888 231 - - (108 9) 99٦ 240 ارت مئن ارتقه
 887 14 - - (971) 858 15 رعم ارربامج

 (407 34) - - (151 1) (570 39) ارتزاممت هنمية اخلدمة
مجموم االحتياااااطيااااات وأرصاااااااااااااادة  

 250 315 314 6 - (004 7) 940 315 الصناديق
 

  رلقطمع ار مد اردئرية احملمسبية امل ميري ه  تستند  ،يرمارصن عرصدة ذر  يف مبم ،األصول صميف تغيريات )ع( 
 رئالر  ماليني ٦،3  يمتهم اكتوارية مكمسب متثل )ب( 
 ارربامج رعم  طمع ه  ارغمض املخصص غري املؤسسةصندئق   طمع مر املتحدة األمم مبومل اخلمت ارتكمريم اسرترار صندئق ننقل (ج) 

  املنمسب ارقطمع مع ارصندئق   ا عنشطة مواءمة عجل مر
  



 

 للمستوطنات البشرية برنامج األمم المتحدة
)تمبع( 2018م حظات على البيانات المالية لعام   

 

19-10318 104/124 

 

 20 الم حظة  
 التبادلية عير المعام ت من المتأتية اإليرادات  
 األنصبة املقمرة  

 ضأأمر مدرجة املخصأأصأأمت ئ    ار مرية، امليزانية مر تصأأصأأمت سأأنتني فرتة كل  املنظمة تتلقى - 152
 رغمض املمرية اربيمنمت     يف ئتندرج األئل اجمللد هطمر يف األنصأأأأأأأأأأأأأأأبة     عر ئيبل غ املقمرة  األنصأأأأأأأأأأأأأأأبة
 رئالر  مليون 14،0 مبلغ املنظمة تلقت بمرتقميم، املشمورة ارفرتة ئيف االكتممل 

 
 التبرعات  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
   األنصبة المقررة   

 5٦3 13 430 14 املخصصمت مر امليزانية ار مرية
 563 13 430 14 المبلل المقيد في البيان الثاني: األنصبة المقررة 

   التبرعات
 351 124 249 144 ارتربعمت ارنقدية

 125٦ 920 ب راض ئعممكر ار ينية ارتربعمت
 57 181 ملموسة ئبسلع عخمىارتربعمت ار ينية مبنش ت ئم دات ئعصول غري 

 664 125 350 145 مجموم التبرعات الواردة 
 (702 1) (٦٦٦ 1) املبمرغ املمرئرة رلجهمت املمحنة

 962 123 684 143 صافي التبرعات الواردة 
   التحوي ت والمخصصات األ رم

 ٦10 20 030 14 اررتتيبمت املشرتكة بني املنظممت
 610 20 030 14 صات األ رممجموم التحوي ت والمخص 
  

 ئاملخصصمت   ارتحويالت   ارتبمررية غري امل ممالت مر املت تية اإليماراتن  تشمل - 153
 

 اخلدممت ار ينية  
 ال فهي ئعليه هيمارات، بمعتبمر م ارسأأأأأأأأأأأأأأأنة خالل عينية كخدممت  املقدمة بمرتربعمت ي رت  ال - 154
 تقدخهم ملؤكدا ار ينية اخلدممت عرنم  اجلدئل يف ئتمر ععال   كورةامل   ار ينية ارتربعمت هيمارات ضأأأمر تندرج
 ارسنة  خالل
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 العينية الخدمات  
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
  339 91 املسمعدة ارتقنية/خدممت اخلرباء   

 9 - اإلرارياردعم 
  348 91 مجمومال 
  

 21 الم حظة  
 األ رم اإليرادات  

 رئالر  مليون 2،3 متنوعة هيمارات مصمرر مر املت تية اإليمارات تبلغ - 155
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 083 8 29٦ 2 رات عخمى/متنوعةهيما   
 083 8 296 2 مجموم إيرادات المعام ت التبادلية األ رم 
  

 22 الم حظة  
 المصروفات  
 ممتبمت املوظفني ئبدالهتم ئاستحقم مهتم  

 اخلدممت فئة مر املؤ تني ئاملوظفني ئاروطنيني اردئريني املوظفني ممتبمت تشأأأأمل املوظفني ممتبمتن  - 15٦
 تشمل ئاالستحقم متن  ئاربدالتن  املوظفني؛ ممتبمت مر اإلرزامية ئاال تطمعمت ار مل مقم ئتسويمت ار ممة

 املوظفني، انتداب ئاسأأأأأأأأأأتحقم مت ئارت مني، ارتقمعدية امل مشأأأأأأأأأأمت فيهم مبم األخمى، املوظفني مسأأأأأأأأأأتحقمت
 عرنم   اجلدئل يف املبني ارنحو على األخمى، ئاربدالت املشقة ئبدل اروطر، ه  ئاإلعمرة

 
 واستحقاقاتهم وبدالتهم الموظفين مرتبات  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 703 35 550 3٦ املمتبمت ئاألجور   

 ٦٦4 8 981 8 امل مشمت ارتقمعدية ئاستحقم مت ارت مني
 249 337 ت األخمىاالستحقم م

 616 44 868 45 مجموم مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم 
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 ت ويضمت غري املوظفني ئبدالهتم  
 ئاسأأأأتحقم مت املتحدة األمم ملتطوعي امل يشأأأأة بدالت ئبدالهتم املوظفني غري ت ويضأأأأمت تشأأأأمل - 157

  ضمة ئبدالت املخصصني، اخلرباء عجورئ  دير،ئاملت م  االستشمريني اخلرباء عجورئ  خدمتهم، انتهمء ب د مم
 ئبدالهتم  ار سكميني غري األفمار ئت ويضمت اردئرية، ار دل حمكمة

 
 وبدالتهم الموظفين عير تعويطات  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 247 ٦28 و األمم املتحدةمتطوع   

 732 33 145 35 اخلرباء االستشمريون ئاملت م دئن
 979 33 773 35 مجموم تعويطات عير الموظفين وبدالتهم 
  

 املنح ئارتحويالت األخمى  
 ئاركيمنمت ئارشأأأمكمء اروكمالت ه  ئارتحويالت اخلمرصأأأة املنحَ  األخمى ئارتحويالت املنح تشأأأمل - 158
 عرنم   اجلدئل يف املبني ارنحو على ألخمى،ا املنفِّ ة

 
 األ رم والتحوي ت المنح  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 ٦24 33 728 15 املستفيدير ارنهممينياملنح املقدمة ه     

 741 28 838 20 مء املنف يرارتحويالت ه  ارشمك
 365 62 566 36 مجموم المنح والتحوي ت األ رم 
  

 ارلواثد ئاملستهلكمت  
 على ارغيمر ئ طع ارتشأأأأأأحيم ئموار ئارو ور املسأأأأأأتهلكمت عصأأأأأأنم َ  ئاملسأأأأأأتهلكمت ارلواثد تشأأأأأأمل - 159
 عرنم   اجلدئل يف املبني ارنحو
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 والمستهلكات اللوازم  
 يمت املتحدة()ب ال  رئالرات اروال

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 195 17٦ ارو ور ئموار ارتشحيم   

 1٦9 211  طع ارغيمر
 957 809 املستهلكمت

 321 1 196 1 والمستهلكاتمجموم اللوازم  
  

 ارسفم  
 عرنم   اجلدئل يف املبني ارنحو على ئاملمثلني املوظفني سفم يشمل ارسفمن  - 1٦0

 
 السفر  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 1٦7 4 534 4 سفم املوظفني   

 805 3 39٦ 7 سفم املمثلني
 972 7 930 11 مجموم السفر 
  

 ل األخمىمصمئفمت ارتشغي  
 ئارتدريب، ارت م دية، ئاخلدممت ئاملماف ، ارصأأأأيمنة، نفقمت األخمى ارتشأأأأغيل مصأأأأمئفمت تشأأأأمل - 1٦1

 همكمنية يف املشأأأأأأأأأأأكوك ارديونمصأأأأأأأأأأأمئفمت ئ  ئارت مني، ئاإلجيمر، املشأأأأأأأأأأأرتكة، ئاخلدممت األمنية، ئاخلدممت
 عرنم   اجلدئل يف املبني ارنحو على ارديون، شطب ئمصمئفمت (املخصصمت)مبم فيهم  حتصيلهم

 
 األ رم التشغيل مصروفات  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 274 44٦ اجلويارنقل    

 114 1 3٦0 1 ارنقل ارربي
 320 3 ٦20 3 تكنوروجيم امل لوممت ئاالتصمالت

 7٦3 15 ٦٦3 2٦ ارت م دية األخمىاخلدممت 
 179 449 ا تنمء اربضممع
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كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 108 171 ا تنمء األصول غري امللموسة   

 528 2 197 3 هجيمر املكمتب ئعممكر ار مل
 4٦ 151 استئجمر امل دات
 ٦00 400 ارصيمنة ئارتصليح

 54٦ 18 570 10 مصمئفمت ارديون املشكوك يف همكمنية حتصيلهم
 912 589 4  مالت األجنبيةصميف خسممم صم  ار

 874 1 2٦3 1 مصمئفمت تشغيل عخمى/متنوعة
 264 45 879 52 مجموم مصروفات التشغيل األ رم 
  

 املصمئفمت األخمى  
 على األصأأأأأول ئمنح ار ينية ئارتربعمت ارملية املنمسأأأأأبمتئ  بمرضأأأأأيمفة األخمى املصأأأأأمئفمت تتصأأأأأل - 1٦2
 تحويل اراهلبة/ سبيل

 
 ارواليمت املتحدة( )ب ال  رئالرات

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
 25٦ 1 920 ارتربعمت ار ينية   

 20٦ 120 مصمئفمت عخمى/متنوعة
 462 1 040 1 مجموم المصروفات األ رم 
  

 23 الم حظة  
 المالية المخاطر وإدارة المالية األدوات  

   رئالرات ارواليمت املتحدة()ب ال

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
   األصول المالية

   القيمة العادلة بفائض أو عجز
 009 149 ٦81 183 االستثممرات ارقصرية األجل، صندئ م ارنقدية املشرتكمن

 ٦3٦ 872 ممرات عخمىاالستثممرات ارقصرية األجل، استث
 645 149 553 184 مجموم االستثمارات القصيرة األجل 

 970 4٦ 295 14 املشرتكمناالستثممرات ارطويلة األجل، صندئ م ارنقدية 
 970 46 295 14 مجموم االستثمارات الطويلة األجل 
 615 196 848 198 مجموم القيمة العادلة بفائض أو عجز 



 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
)تمبع( 2018بيانات المالية لعام م حظات على ال  

 

 

109/124 19-10318 

 

 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
كأأأأمنون   31اجملموع يف 

 2017األئل/ريسمرب 
   المستحقة القبض مباللالالنقدية والقروض و 

 804 1٦ 521 21 ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية، صندئ م ارنقدية املشرتكمن
 100 92 غري مارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية، 

 027 197 540 183 ارتربعمت
 345 2٦7 املبمرغ األخمى املستحقة ارقبض

627 214 420 205 مجموم النقدية والقروض والمبالل المستحقة القبض   
 891 410 268 404 مجموم القيمة الدفترية لألصول المالية 

 المالية المحتفظ بها في صااااااندوقي النقديةما يتصاااااال منها باألصااااااول 
 420 213 369 220 المشتركين

   الخصوم المالية
 291 14 991 11 احلسمبمت املستحقة اردفع ئاخلصود املستحقة

 1 – شمئطة(اخلصود األخمى )بمستثنمء االرتزاممت امل
 292 14 991 11 مجموم القيمة الدفترية للخصوم المالية 

   اإليمارات مر صندئ ي ارنقدية املشرتكنيموجز صميف 
 ٦٦4 2 23٦ 4 هيمارات االستثممر

 (8٦) 33 عربم /)خسممم( صم  ار مالت األجنبية
 578 2 269 4 صافي إيرادات صندوقي النقدية المشتركين 

 12 35 ثممر األخمىهيمارات االست
 590 2 304 4 مجموم صافي اإليرادات المتأتية من األدوات المالية 
  

 هرارة املخمطم املمرية: نظمة عممة  
 ارسوق  ئتمطم ارسيورة، ئتمطم االمتممن، تمطم ارتمرية: املمرية رلمخمطم م مضة املنظمة - 1٦3
 عر م لوممت املشأأأرتكمن، ارنقدية صأأأندئ م املمرية: األرئات ،24 ئاملالحظة املالحظة     ئتقدد - 1٦4
يمسأأأأأأأأأأأأأأأأمت املتوخمة ئاأل دا  املخمطم؛ رتل  املنظمة ت مُّض  املخمطم رقيما امل تمدة ئار مليمت ئارسأأأأأأأأأأأأأأأ

 اململ  رمعا هرارهتم ئكيفية ئهرارهتم؛
 

 هرارة املخمطم املمرية: هطمر هرارة املخمطم  
 ئمبمرمهم املمرية ئ واعد م املميل نظممهم مع املخمطم هرارة جممل يف املنظمة مممرسأأأأأأأأأأأأأأمت تتممشأأأأأأأأأأأأأأى - 1٦5

 جمموع بأ نأه تأديم  ارأ ي املأمل رعا املنظمأة ئت مِّ  ارتوجيهيأة(  )املبأمرئ االسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأمرات إلرارة ارتوجيهيأة
 احلفمظ يف ع دافهم ئتتمثل املرتاكمة  ئاالحتيمطيمت ارصأأأأأنمري  عرصأأأأأدة مر يت رم ار ي ارصأأأأأمفية عصأأأأأوهلم

 رعا املنظمة ئتديم ع دافهم  ئحتقي  عصأأأأأوهلم  معدة متويل ئعلى مسأأأأأتممة كمنشأأأأأ ة  اربقمء على م درهت على
 احلمرية ئاحتيمجمهتم فيهم، املسأأأتثَمم األصأأأول تمطم ئخصأأأممص ار مملية، اال تصأأأمرية ارظمئ  ضأأأوء يف ممهلم

 املتدائل  اململ رعا مر ئاملستقبلية
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 منهرارة املخمطم املمرية: تمطم االمتم  
 عراة يف املنمظم ارطم  يم   مل هذا تكبد م خكر اريت املمرية اخلسأأأأأأأأأأأأأأأمرة تمطم  ي االمتممن تمطم - 1٦٦
 ئارورامع ئاالسأأأأأأتثممرات ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية مر االمتممن تمطم ئتنشأأأأأأ  ارت م دية  بمرتزاممته مم ممرية
 ئارقيمة املسأدرة  غري ارقبض املسأتحقة املبمرغ عر ارنممجة االمتممنية املخمطمة ئمر املمرية، املؤسأسأمت ردى

صأأمت منهم مطمئحمً  املمرية، رألصأأول اردفرتية  يف املشأأكوك ارقبض املسأأتحقة املبمرغ مقمبل املمصأأورة املخصأأّ
 االمتممن  ملخمطم رلت مض األ صى املستوى متثل حتصيلهم، همكمنية

 
 هرارة تمطم االمتممن  

 رلكيمنمت ار مرية ارظمئ  يف ينسأأأمح ئال املتحدة، األمم مقم يف سأأأتثممراتاال هرارة ئظيفة ترتكز - 1٦7
 ارظمئ  تسوّغ عندمم استثنممية موافقة على  صل عن كيمن  ألي ئجيوث االستثممر  عنشطة مبزائرة األخمى

 ارتوجيهية  ئاملبمرئ تتواف  حمدرة م ميري هطمر يف احمللي ارص يد على االستثممر
 

 ئاملبمرغ األخمى املستحقة ارقبضن: املسممهمت املستحقة ارقبض تمطم االمتمم  
هن جزءاً كبرياً مر املسممهمت املستحقة ارقبض  و مستَحٌ  مر احلكوممت ذات ارسيمرة ئاروكمالت  - 1٦8

ار فوق اروطنية، مبم فيهم كيمنمت األمم املتحدة األخمى اريت ال تمتبط هبم تمطمة امتممنية كبرية  ئيف ئ ت هعد
 مة حتتفظ ب ي عصول على سبيل ضممن حتصيل مبمرغ مستحقة ارقبض   ا ارتقميم، مل تكر املنظ

 
 تمطم االمتممن: تصصمت املبمرغ املستحقة ارقبض املشكوك يف همكمنية حتصيلهم  

 حتصيلهم همكمنية يف املشكوك ارقبض املستحقة املبمرغ مقمبل املمصورة املخصصمت املنظمة تقيِّم - 1٦9
ص ئينمصأأأد هبالغ  تمريخ كل  عند  كممل  على حتصأأأل رر املنظمة عن على موضأأأوعي رريل ئجور ردى تصأأأّ
 املبمرغ رتغطية املمصورة املخّصصمت حلسمب  يد م جمى اريت األرصدة استخداد ئجيوث هلم  املستح  املبلغ

 املميل ارنظمد مبوجب مرغاملب شأطب على اإلرارة ئافقت هذا حتصأيلهم همكمنية يف املشأكوك ارقبض املسأتحقة
 كمنت  اريت ارقبض املسأأأأأأتحقة املبمرغ حتصأأأأأأيل هقم على هلم م مكسأأأأأأة  يورات عنجميت هذا عئ املمرية، ئارقواعد

     حسمب يف احلمصل ارتغري عرنم  اجلدئل يف ئيمر سمبقمً  ارقيمة اضمحالل تسويمت عليهم طنّبقت  د
 ارسنة  خالل املخصصمت

 
 للمبالل المستحقة القبض المشكو  في إمكانية تحصيلهاالمرصودة  التغير في المخصصات  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(
 ٦59 32 2018كمنون ارثمين/ينميم   1حىت   

 581 9 تصصمت هضمفية ممصورة رلمبمرغ املستحقة ارقبض املشكوك يف همكمنية حتصيلهم

 – بمعتبمر م غري  مبلة رلتحصيل املبمرغ املستحقة ارقبض املشطوبة خالل ارفرتة 

 – املبمرغ غري املستخدمة اريت ص عكسهم 

 240 42 2018كانون األول/ديسمبر   31في  
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ريسأأأأأت ردى املنظمة عنصأأأأأبة مقّمرة مسأأأأأتحقة ارقبض، ئمر مث فليس  نمك تقمرد رألنصأأأأأبة املقّمرة  - 170
  املستحقة ارقبض ئملم يتصل هبم مر تصصمت 

 اجلدئل عرنم  بيمن رتقمرند املبمرغ املسأأأأأأأأتحقة ارقبض خال  األنصأأأأأأأأبة املقمرة، مبم يف ذر  ئيمر يف - 171
 ارنسب املئوية رلمخصصمت املمتبطة هبم 

 
 تقادالم المبالل المستحقة بالنسبة للتبرعات  

 املتحدة()ب ال  رئالرات ارواليمت 

 اربدالت ارقبضهمجميل املبمرغ املستحقة  
 – 479 137 حدةع ل مر سنة ئا   

 870 2 482 11 مر سنة ه  سنتني

 930 13 215 23 مر سنتني ه  قالة سنوات

 440 25 441 25 عكثم مر قالة سنوات

 240 42 617 197 المجموم 

  
 المستحقة القبض األ رم المباللتقادم   

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 اربدالت ارقبضهمجميل املبمرغ املستحقة  
 - 120 ع ل مر سنة ئاحدة   

 545 545 عكثم مر قالة سنوات

 545 665 المجموم 

  
 تمطم االمتممن: ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية  

 كأأأأمنون  31مليون رئالر يف  21.٦ئمكأأأأمفئأأأأمت نقأأأأديأأأأة  أأأأدر أأأأم كأأأأمن رأأأأدى املنظمأأأأة نقأأأأديأأأأة  - 172
تفظ ، ئ و مم خثل احلد األ صأأى ردرجة ت مِّض  2018األئل/ريسأأمرب     األصأأول ملخمطم االمتممن  ئ ن

“ A-”بمرنقدية ئمكمفئمت ارنقدية ردى األطما  املنمظمة مر املصأأمر  ئاملؤسأأسأأمت املمرية املصأأنفة بمرمتبة 
 رتقديم اجلدارة املمرية  Fitchه  تصنيم ئكمرة  ئمم فوق، استنمراً 

 
 هرارة املخمطم املمرية: تمطم ارسيورة  

يورأأة يف احتمأأمل عال تكون رأأدى املنظمأأة عموال كأأمفيأأة رلوفأأمء بأأمرتزامأأمهتأم عنأأد تكمر تأأمطم ارسأأأأأأأأأأأأأأأ - 173
ممم سأأأأأأيورة كمفية اسأأأأأأتحقم هم  ئارنهج ار ي تتب ه املنظمة يف هرارة ارسأأأأأأيورة  و ضأأأأأأممن عن تكون رديهم را

رلوفمء بمرتزاممهتم عند اسأأأأأأتحقم هم، سأأأأأأواء يف ظل ظمئ  طبي ية عئ ئ ت ارشأأأأأأدة، مر رئن تكبد خسأأأأأأممم 
 مقبورة عئ املخمطمة بمملسما بسم ة املنظمة  غري

صأأأأأأم  األموال هال ب د تلّقيهم االرتزاد بئيقضأأأأأأي ارنظمد املميل ئارقواعد املمرية رألمم املتحدة ب دد  - 174
همت املمحنة، ممم طفض بدرجة كبرية مر تمطم ارسأأأأيورة يف مم يت ل  بمملسأأأأممهمت، اريت  ي ه  حد مر اجل
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مرصأأم   بل تلّقي االرتزاد بة سأأنوية مسأأتقمة  ئال ينسأأمح بمالسأأتثنمءات مر  معدة عدد كبري تدفقمت نقدي
 ملبمرغ املستحقة ارقبض األموال هال يف حمرة ارتقيُّد مب ميري حمدرة إلرارة املخمطم فيمم يت ل  بم

مبتطلبمت  ئتضأأأأأأأأأأأأأأطلع املنظمة مبهمة ارتنبؤ بمرتدفقمت ارنقدية ئتمصأأأأأأأأأأأأأأد ارتنبؤات املنتظمة املت لقة - 175
 ارسيورة رلت كد مر عن رديهم ارنقدية اركمفية رتلبية االحتيمجمت ارتشغيلية 

دية ألغماض ارتشغيل بنمء على ئتنو  يف عمليمت االستثممر ار نمية ارواجبة رالحتيمجمت مر ارنق - 17٦
ت نقدية ئاسأتثممرات ارتنبؤ بمرتدفقمت ارنقدية  ئحتتفظ املنظمة جزء كبري مر اسأتثممراهتم يف شأكل مكمفئم

  صرية األجل تكفي رتغطية ارتزاممهتم عند استحقم هم 
 

 تمطم ارسيورة: اخلصود املمرية  
يسأأتند ارت مض ملخمطم ارسأأيورة ه  فكمة عن اركيمن  د يواجه صأأ وبة يف اروفمء بمرتزاممته املمتبطة  - 177

بمرغ املسأأأتحقة ارقبض ئارنقدية ئاالسأأأتثممرات بمخلصأأأود املمرية  ئ  ا األمم مسأأأتب ٌد ه  حد كبري بسأأأبب امل
ر موارر كمفية رلوفمء بمرتزاممته املتمحة رلكيمن ئارسأأأأأأأأأيمسأأأأأأأأأمت ئاإلجماءات ارداخلية املتب ة اريت تضأأأأأأأأأمر ئجو 

 خصود عيعي عصول على سبيل ضممن   دمتاملمرية  ئحىت ئ ت هعدار   ا ارتقميم، مل تكر املنظمة  د 
الل ارسنة عي هعفمءات مر جمنب عطما  قمرثة حلسمبمت مستحقة اردفع حمتملة، ئمل حتدة خ خصودعئ 

املمرية اسأأأأأأتنمراً ه  ع مب موعد  اخلصأأأأأأوداسأأأأأأتحقمق عئ خصأأأأأأود عخمى  ئيمر يف اجلدئل عرنم  بيمن ئجمل 
  عليهم ة املستحقةمريامل مر اخلصودخكر عن تنطمَرب فيه املنظمة بتسوية كل 

 
 2018كانون األول/ديسمبر   31في  آجال استحقاق الخصوم المالية  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 اجملموع ر سنة ئاحدةعكثم م شهماً  12عشهم ه   3مر  عشهم 3ع ل مر  
 213 13  - 737 3   47٦ 9  احلسمبمت املستحقة اردفع ئاخلصود املستحقة     

  
 هرارة املخمطم املمرية: تمطم ارسوق  

وق  ي احتممل عن تؤقم ارتغريات احلمصأأأأألة يف عسأأأأأ مر ارسأأأأأوق، مثل عسأأأأأ مر صأأأأأم  تمطم ارسأأأأأ - 178
ار مالت األجنبية ئم دالت ارفممدة ئعسأأأأأأأأأأأ مر األئراق املمرية االسأأأأأأأأأأأتثممرية، على هيمارات املنظمة عئ  يمة 

خمطم عصأأأأأوهلم ئخصأأأأأومهم املمرية  ئاهلد  مر هرارة تمطم ارسأأأأأوق  و هرارة ئضأأأأأبط مسأأأأأتويمت ارت مض مل
 وق ضمر امل ميري املقبورة مع احلفمظ يف ارو ت نفسه على اروضع املميل األمثل رلمنظمة  ارس
 

 تمطم ارسوق: تمطم عس مر ارفممدة  
ارفأأممأأدة  ي تأأمطم تقلأأب ارقيمأأة ار أأمررأأة رألرئات املأأمريأأة عئ ارتأأدفقأأمت ارنقأديأة  عسأأأأأأأأأأأأأأأ أأمرتأأمطم  - 179

صأأأأأأأألة يف عسأأأأأأأأ مر ارفممدة  ئعلى ئجه ار مود، عندمم يمتفع ريات احلماملتوّردة عنهم يف املسأأأأأأأأتقبل نتيجة رلتغ
ارثمبت ئار كس صأحيح  ئتقما تمطم عسأ مر سأ م ارفممدة تنخفض  يمة ارور ة املمرية ذات م دل ار ممد 

    املدة بمرسأأأأأأأأنوات  ئكلمم طمرت ارفممدة عموممً مبدة ارور ة املمرية ذات م دل ار ممد ارثمبت، ئين رب  عر 
ر ارفممدة يف مسأأأأأأأأأأأأأ عر ارفممدة  ئيتمثل مكمر ارت مض ارمميسأأأأأأأأأأأأأي ملخمطم مسأأأأأأأأأأأأأ عاثرارت تمطم      املدة

  ، األرئات املمرية: صندئ م ارنقدية املشرتكمن24صندئ ي ارنقدية املشرتكني، ئ و مم تتنمئره املالحظة 
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 تمطم ارسوق: تمطم ار مالت  

ار مررة رألرئات املمرية عئ ارتدفقمت ارنقدية احتممل تقّلب ارقيمة تشأأأأأأأأأأأأأأأري تمطم ار مالت ه   - 180
املتوّردة عنهم يف املسأأأأأأأأأتقبل بسأأأأأأأأأبب ارتغريات يف عسأأأأأأأأأ مر صأأأأأأأأأم  ار مالت األجنبية  ئرلمنظمة م ممالت 
ئعصول ئخصود ب مالت عخمى غري عملتهم اروظيفية، ئ ي م مضة ملخمطم ار مالت ارنممجة عر ارتقلبمت 

سأأأأأمت اإلرارية ئاملبمرئ ارتوجيهية ب ن تديم املنظمة مسأأأأأتوى ار مالت  ئتقضأأأأأي ارسأأأأأيميف عسأأأأأ مر صأأأأأم  
 ت مضهم ملخمطم ار مالت 

ئتنقو د األصأأأول ئاخلصأأأود املمرية رلمنظمة عسأأأمسأأأمً بدئالرات ارواليمت املتحدة  عمم األصأأأول املمرية  - 181
قّومة ب مالت غري رئالر ارواليمت املتحدة، فتكون متصأألة ع هضأأمفة ه  ارنقدية سأأمسأأمً بمالسأأتثممرات، املأأأأأأأأأأأأأأأأأن

املسأأتحقة ارقبض احملتفظ هبم مر عجل رعم األنشأأطة ارتشأأغيلية احمللية اريت جتمى  ئاملبمرغئمكمفئمت ارنقدية 
م ممالهتم بمر مالت احمللية  ئحتتفظ املنظمة حبد عر  مر األصأأأأأأأأأأأأأأأول بمر مالت احمللية، كمم حتتفظ، كلمم 

فِّم املنظمة مر مسأأأأأأأأأأأتوى ارت مض ملخمطم دئالرات ارواليمت املعمكر، حبسأأأأأأأأأأأمبمت مصأأأأأأأأأأأمفية ب تحدة  ئختن
ار مالت عر طمي   يكلة املسممهمت املقد مة مر اجلهمت املمحنة بمر ملة األجنبية رتتواف  مع االحتيمجمت 

 مر ار مالت األجنبية رألغماض ارتشغيلية 
حملتفظ هبأأم يف ة ئمكأأمفئأأمت ارنقأأديأأة ائيت ل  عشأأأأأأأأأأأأأأأأد مكأأممر ارت مض ملخأأمطم ار مالت بأأمرنقأأديأأ - 182

قّومة ب مالت غري رئالر  صندئ ي ارنقدية املشرتكني  ئحىت ئ ت هعدار   ا ارتقميم، كمنت األرصدة املأأأأأأأأأأأأأأأأن
ارواليمت املتحدة مر     األصأأول املمرية منقّومة عسأأمسأأمً بمريورئ ئارفمن  ارسأأويسأأمي، فضأأالً عر عكثم مر 

 اجلدئل عرنم  عملة عخمى، كمم  و مبنّي يف  30
 

 2018كانون األول/ديسمبر   31ض صندوقي النقدية المشتركين لمخاطر العم ت في تعرُّ   
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 اجملموع عمالت عخمى ارفمن  ارسويسمي اريورئ رئالرات ارواليمت املتحدة 
  3٦9 220 878 481 ٦12 3 398 215 صندئق ارنقدية املشرتك ارمميسي      

  
 ر مالت: حتليل احلسمسيةتمطم ا  

يؤقم عي ارتفمع عئ تماجع يشأأأأهد  سأأأأ م صأأأأم  اريورئ ئارفمن  ارسأأأأويسأأأأمي امل مول به يف األمم  - 183
قّومة ب ملة عجنبية، ئيفضأأأي ه    31املتحدة يف  كمنون األئل/ريسأأأمرب على  يما  يم االسأأأتثممرات املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن

ل عرنم   ئيسأأأأأأأتند قدار املبمرغ املبينة يف اجلدئ ارتفمع عئ اخنفمض يف صأأأأأأأميف األصأأأأأأأول ئارفممض عئ ار جز، مب
األجنبية اريت اعتنربت ممكنة يف حدئر امل قول يف تمريخ   ا ارتحليل ه  تغريات عسأأأأأأأ مر صأأأأأأأم  ار مالت 

   ا ارتحليل بقمء مجيع املتغريات األخمى على حمهلم، ئال سيمم عس مر ارفممدة  اإلبالغ  ئيفرتض 
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 صول أو الفائض أو العجزالتأثير على صافي األ  
   رئالرات ارواليمت املتحدة()ب ال

 

 2017 كمنون األئل/ريسمرب  31يف   2018 كمنون األئل/ريسمرب  31يف 
 ار جز ارت قري على صميف األصول عئ ارفممض عئ  ار جز ارت قري على صميف األصول عئ ارفممض عئ

 ار ملةاخنفمض س م  م ار ملةارتفمع س   اخنفمض س م ار ملة ارتفمع س م ار ملة
(3٦1) 3٦1 يف املممة(  10اريورئ )تغري بنسبة         1 297 (297 1)  

(48) 48 يف املممة( 10بنسبة ارفمن  ارسويسمي )تغري    8 445 (445 8)  

 
 تمطم ارسوق األخمى  

در حمدئر مر تمطم املنظمة ريست م م ضة ملخمطم عخمى مهمة تت ل  بمألس مر، فهي م ّمضة رق - 184
األس مر املمتبطة بمملشرتيمت املتو  ة مر سلع م ّينة تنستخدد بمنتظمد يف ار مليمت  ئ د يتسبب تغري تل  

 األس مر يف تغري تدفقمت ارنقدية مبقدار غري مهم  
 

 ارقيمة ار مررةارتصنيفمت احملمسبية ئ   
قدية، مبم يف ذر  ارورامع املصأأأأأأأأأأأأأأأمفية ألجل نظماً رلطمبع ارقصأأأأأأأأأأأأأأأري األجل رلنقدية ئمكمفئمت ارن - 185

رصأأأأندئ ي ارنقدية املشأأأأرتكني اريت ال تزيد آجمل اسأأأأتحقم هم األصأأأألية على قالقة عشأأأأهم، ئاملبمرغ املسأأأأتحقة 
 تقديم تقمييب م قول رلقيمة ار مررة  ارقبض ئاملبمرغ املستحقة اردفع، تقّيد ارقيمة اردفرتية ك

 
 ةارتسلسل اهلممي رلقيمة ار مرر  

 لِّل اجلدئل عرنم  األرئات املمرية احملتَفظ هبم بمرقيمة ار مررة مر خالل مسأأأأأأأأأتويمت ارتسأأأأأأأأألسأأأأأأأأأل  - 18٦
 اهلممي رلقيمة ار مررة  ئت م       املستويمت على ارنحو ارتميل:

)غري امل د رة( يف األسأأأأواق ارنشأأأأطة رألصأأأأول عئ اخلصأأأأود  نةامل ل: األسأأأأ مر 1املسأأأأتوى  )ع( 
 ؛املتطمبقة
، ئ ي 1: املدخالت خال  األسأأأأأأأأأأأأأأأ مر امل لنة املندرجة يف املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى 2املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى  ب() 

مدخالت  مبلة رلمصأأد فيمم يت ل  بمألصأأل عئ اخلصأأم، سأأواء بصأأورة مبمشأأمة )عي ك سأأ مر( عئ غري مبمشأمة 
  مر(؛)عي بمعتبمر م مشتقة مر األس

منمت سو ية  مبلة : مدخالت خمصة بمألصل عئ اخلصم غري مستندة ه  بي3املستوى  )ج( 
 رلمصد )عي مدخالت غري  مبلة رلمصد( 

ئ َت  امل لنةئتستند ارقيمة ار مررة رألرئات املمرية املتدائرة يف األسواق ارنشطة ه  عس مر ارسوق  - 187
عطما  قمرثة  ئتن ترب   ي جتميهاألئراق املمرية ار تقييمقلة على عسأأأما اإلبالغ، ئحتدر م اجلهة اروري ة املسأأأت

ارسأأأأأأوق نشأأأأأأطة هذا كمنت األسأأأأأأ مر امل لنة متمحة بينسأأأأأأم ئانتظمد مر ئكمرة رلتدائل عئ تمجم عئ لسأأأأأأمر عئ 
جمموعة صأأأأأأأأنمعية عئ خدمة تسأأأأأأأأ ري عئ ئكمرة تنظيمية، ئهذا كمنت تل  األسأأأأأأأأ مر متثل م ممالت ارسأأأأأأأأوق 

ينسأأأتخدد رألصأأأول  ريت جتمي بمنتظمد على عسأأأما اسأأأتقالرية األطما   ئسأأأ م ارسأأأوق امل لر ار يارف لية ا
  ض احلميلئ  م املمرية اريت  تفظ هبم صندئ م ارنقدية املشرتكمن  و س م ارشماء امل
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د ر ارقيمة ار مررة رألرئات املمرية اريت ال تنتدائل يف سأأأأوق نشأأأأطة بمسأأأأتخداد تقنيمت ارتقي - 188 يم  ئحتن
رسأأأأأأأأأوق ارقمبلة رلمصأأأأأأأأأد حيثمم ئتسأأأأأأأأأمعد تقنيمت ارتقييم     على حتقي  عكرب اسأأأأأأأأأتخداد ممكر ربيمنمت ا

توافمت  ئهذا كمنت كل املدخالت اهلممة املطلوبة رتحديد ارقيمة ار مررة رألراة  مبلة رلمصأأأأأأأأأأأأأد، تدرَج     
  2األراة يف املستوى 

ئ عي خصأأأأأأأود حمتَفظ هبم بمرقيمة ار مررة، عئ عي ، ع3ئمل تكر  نمك عصأأأأأأأول ممرية مر املسأأأأأأأتوى  - 189
 مرية بني مستويمت ارتسلسل اهلممي رلقيمة ار مررة حتويالت كبرية رألصول امل

 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 2017 كمنون األئل/ريسمرب  31يف   2018 كمنون األئل/ريسمرب  31يف  
 اجملموع 2املستوى  1املستوى   اجملموع 2املستوى  1املستوى  
لية المحتفظ بها بالقيمة العادلة بفائض األصاااول الما       
        عجز أو

 407 9  -  407 9   9٦1 5 -  9٦1 5 صمررة عر شمكمت -سندات 

 510 31  -  510 31   9٦٦ 22 - 9٦٦ 22 صمررة عر ئكمالت غري تمب ة رلواليمت املتحدة -سندات 

تمب ة  صأأأأأأأأأأأأأمررة عر جهمت سأأأأأأأأأأأأأيمرية غري -سأأأأأأأأأأأأأندات 
 307 3  -  307 3 - - - رلواليمت املتحدة

 588 4  -  588 4   0٦3 5  - 0٦3 5 ئطنيةفوق صمررة عر جهمت  -سندات 

 158 1٦  -  158 1٦   712 17 -  712 17 صمررة عر خزانة ارواليمت املتحدة -سندات 

 792 17  -  792 17   3٦2 ٦  -  3٦2 ٦ األئراق ارتجمرية -ارنقدية املشرتك ارمميسي صندئق 

 854 113   854 113 - - - - ارورامع ألجل -ارنقدية املشرتك ارمميسي  صندئق

  616 196  854 113   762 82   064 58  -  064 58 مجموم صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 

  
 24م حظة ال  
 األدوات المالية: صندوقا النقدية المشتركان  

مة مر ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية ئمم توظفه مر هضأأأأأأأأأأأأأأأمفًة ه  مم حتوث  املنظمة بصأأأأأأأأأأأأأأأورة مبمشأأأأأأأأأأأأأأأ - 190
استثممرات، فإهنم تشمرك يف صندئق ارنقدية املشرتك ارمميسي ارتمبع خلزانة األمم املتحدة  ئيت ّرم صندئق 

عرصأأأأأدة احلسأأأأأمبمت املصأأأأأمفية ارتشأأأأأغيلية احملتَفظ هبم ب در مر ار مالت ئمر ارنقدية املشأأأأأرتك ارمميسأأأأأي مر 
 ارواليمت املتحدة استثممرات بدئالرات 

ئرتجميع األموال تأأ قري هجيأأميب على عراء االسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأمر ئتأأمطم  بوجأأه عأأمد، نظما رتحق  ئفورات  - 191
عدر مر آجمل االسأأأأأأأتحقمق  ئينسأأأأأأأتند احلجم، ئارقدرة على توثيع املخمطم املمتبطة مبنح  ار ممدات على 
رنقدية، ئاالسأأتثممرات ارقصأأرية األجل، يف ختصأأيص عصأأول صأأندئق ارنقدية املشأأرتك )ارنقدية ئمكمفئمت ا

 ئاالستثممرات ارطويلة األجل( ئهيماراته ه  عصل ارمصيد املورع مر كل كيمن مشمرك  
صأأأندئق ارنقدية املشأأأرتك ارمميسأأأي، ، شأأأمركت املنظمة يف 2018كمنون األئل/ريسأأأمرب   31ئيف  - 192

 8،08٦.5: 2017ماليني رئالر ) 7،504.8ار ي بلغت  يمة األصأأأأأأأأأأأأأأأول املوجورة حبوثته مم جمموعه 



 

 للمستوطنات البشرية برنامج األمم المتحدة
)تمبع( 2018م حظات على البيانات المالية لعام   

 

19-10318 116/124 

 

مليون رئالر(،  213.4: 2017مليون رئالر ) 220.4 منهملمنظمة ر يسأأأأأأأأأأأأأأأتح ماليني رئالر(، ئكمن 
رئالر  ماليني 4.3ئبلغت حصأأأأأأأأأتهم مر اإليمارات املت تية مر صأأأأأأأأأندئق ارنقدية املشأأأأأأأأأرتك ارمميسأأأأأأأأأي مبلغ 

 ( مليون رئالر ٦.2: 2017)
 

 2018كانون األول/ديسمبر   31قدية المشتر  الرئيسي في موجز ألصول و صوم صندوق الن  
 رواليمت املتحدة()ب ال  رئالرات ا

 صندئق ارنقدية املشرتك ارمميسي 
  القيمة العادلة بفائض أو عجز  

  379 255 ٦ االستثممرات ارقصرية األجل

  813 48٦ االستثممرات ارطويلة األجل

  192 742 6 بفائض أو عجز ل ستثماراتمجموم القيمة العادلة  

  مستحقة القبض للامبقروض و 

  92٦ 732 ئمكمفئمت ارنقديةارنقدية 

  ٦9٦ 29 هيمارات االستثممر املستحقة

  622 762 القبض المستحقة المباللمجموم القروض و  

  814 504 7 مجموم القيمة الدفترية لألصول المالية 

   صوم صندوق النقدية المشتر 

 3٦9 220 مستحقة اردفع ملومل األمم املتحدةخصود 

 445 284 7 اردفع جلهمت مشمركة عخمى يف صندئق ارنقدية املشرتكخصود مستحقة 

  814 504 7 مجموم الخصوم 

 - األصولصافي  

  
كانون   31موجز إيرادات ومصااروفات صااندوق النقدية المشااتر  الرئيسااي عن الساانة المنتهية في   

 2018األول/ديسمبر 
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 ارنقدية املشرتك ارمميسيصندئق  
 805 152 هيمارات االستثممر  

 852 3 املكمسب/)اخلسممم( غري املتحققة

 657 156 إيرادات االستثمار من صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 

 854 مكمسب/)خسممم( صم  ار مالت األجنبية

(058) ارمسود املصمفية  

 49 النقدية المشتر  الرئيسيالمصروفات التشغيلية من صندوق  

 706 156 اإليرادات والمصروفات من صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 
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 هرارة املخمطم املمرية  
هن خزانة األمم املتحدة مسأأأأأأأأأأأؤئرة عر االسأأأأأأأأأأأتثممر ئهرارة املخمطم فيمم طص صأأأأأأأأأأأندئق ارنقدية  - 193

 االستثممر ئفقمً رلمبمرئ ارتوجيهية مبم يف ذر  تنفي  عنشطة  املشرتك ارمميسي،
ئاهلد  مر هرارة االسأأأأأأأأأأأأأأأتثممرات  و حفظ رعا اململ ئت مني ارسأأأأأأأأأأأأأأأيورة ارنقدية اركمفية رتلبية  - 194

اسأأأأتثممري  ئينصأأأأّب  جممعاالحتيمجمت ارنقدية ارتشأأأأغيلية مع حتقي  م دل عممد سأأأأو ي تنمفسأأأأي مر كل 
ئارسأأأيورة يف االسأأأتثممر عكثم ممم ينصأأأّب على ار نصأأأم املت ل  عتبمرات اجلورة ئارسأأأالمة اررتكيزن على حتّق  ا

  مب دل ار ممد ارسو ي يف األ دا  االستثممرية
ئتقود جلنأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأأمرات بتقييم رئري رألراء االسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأأمري، ئتقيِّم مأأأدى االمتثأأأمل رلمبأأأمرئ  - 195

 ارتوجيهية، ئتقدد توصيمت رتحديث تل  املبمرئ 
 

 تمطم االمتممن هرارة املخمطم املمرية:  
رلجهمت املْصأأأأد رة ئاألطما   ةاالمتممني متتقتضي املبمرئ ارتوجيهية هجماء رصد مستمم رلتصنيف - 19٦

املنمظمة  ئجيوث عن تشمل االستثممرات املسمو  هبم، على سبيل املثمل ال احلصم، ارورامع املصمفية ئاألئراق 
اق املأأمريأأة ارصأأأأأأأأأأأأأأأأمررة عر  يئأأمت حكوميأأة، ئاألئراق املأأمريأأة مريأأة فوق اروطنيأأة، ئاألئر ارتجأأمريأأة ئاألئراق املأأ

احلكومية اريت حتل آجمل اسأتحقم هم ب د ةس سأنوات عئ ع ل  ئال يسأتثمم صأندئ م ارنقدية املشأرتكمن يف 
  نتجمت ارسهميةاألرئات املمرية املشتّقة مثل األئراق املمرية املضمونة ب صول عئ بم ون عقمرية عئ يف امل

تضأأأأأأأأي املبمرئ ارتوجيهية عدد االسأأأأأأأأتثممر يف جهمت هصأأأأأأأأدار تقل تصأأأأأأأأنيفمهتم االمتممنية عر ئتق - 197
املواصأأأفمت، ئتشأأأرتف حدئراً  صأأأوى رنسأأأب تمكُّز االسأأأتثممرات يف جهمت هصأأأدار م ينة  ئ د اسأأأتنوفيت 

 تل  ارشمئف ئ ت ارقيمد بمالستثممرات 
اريت حتدر م كربى  ارتصنيفمتة املشرتكني  ي ملستخَدمة رصندئ ي ارنقدياالمتممنية ا ارتصنيفمتئ  - 198

(، S&P Standard & Poor’sآند بورث )ئكمرة ستمندرر تصنيفمت االمتممين؛ ئتنستخدد  ارتصنيمئكمالت 
( يف تصأنيم ارسأندات ئاألرئات املشأرتاة خبصأم، يف حني Fitch( ئئكمرة فيتش )Moody’sئئكمرة موريز )

اجلدارة املمرية يف تصأنيم ارورامع املصأمفية ألَجل  ئحىت هنمية ارسأنة،  تصأنيم ئكمرة فيتش رتقديم ينسأتخدد
  كمنت ارتصنيفمت االمتممنية على ارنحو املبنّي يف اجلدئل عرنم 

 
 2018كانون األول/ديسمبر   31 االئتماني في التصنيفس، حاستثمارات صندوق النقدية المشتر  الرئيسي   

 املئوية()ارنسبة 

ارنقدية صندئق 
 املشرتك ارمميسي

كمنون األئل/ريسمرب   31االمتممنية يف  ارتصنيفمت
 2017كمنون األئل/ريسمرب   31االمتممنية يف ارتصنيفمت  2018

  الطويلة األجل( التصنيفاتالسندات )          

 AAA AA+/AA/AA- A+ 
عااااااااياااااااار 
 +AAA AA+/AA/AA- A   مصنفة

عااااااااياااااااار 
 مصنفة

تمندرر ئكمرة سأأأأأأأأأأ
 آند بورث

ئكمرة ستمندرر  -  ٦،5  79،0  15،4
 - 4،0 ٦5،5 30،5 آند بورث

 8،1 - 30،٦ ٦1،3 ئكمرة فيتش  5،٦ -  39،3  55،1 ئكمرة فيتش
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ارنقدية صندئق 
 املشرتك ارمميسي

كمنون األئل/ريسمرب   31االمتممنية يف  ارتصنيفمت
 2017كمنون األئل/ريسمرب   31االمتممنية يف ارتصنيفمت  2018

           Aaa Aa1/Aa2/Aa3 A1    Aaa Aa1/Aa2/Aa3   
    44،7  55،3 ئكمرة موريز   0،3  50،0 49،7 ئكمرة موريز
  قصيرة األجل( تصنيفاتالتجارية )األوراق 

 A-1+     A-1+/A-1    
ئكمرة سأأأأأأأأأأتمندرر 

     100،0 آند بورث
ئكمرة ستمندرر 

     100،0 آند بورث
 F1+     F1    

     100،0 ئكمرة فيتش     100،0 ئكمرة فيتش
 P-1     P-1    

     100،0 ئكمرة موريز     100،0 ئكمرة موريز
  قصيرة األجل( تصنيفاتإعادة الشراء العكسي ) اتاتفاق

 A-1+     A-1+    
ئكمرة سأأأأأأأأأأتمندرر 

     100،0 آند بورث
ئكمرة ستمندرر 

    100،0 آند بورث
 F1+     F1+    

     100،0 ئكمرة فيتش     100،0 ئكمرة فيتش
 P-1     P-1    

     100،0 ئكمرة موريز     100،0 ئكمرة موريز
  لوكالة فيتش(المالية ارة الودائ  ألجل )تقديرات الجد

 aaa aa/aa- a+/a/a-   aaa aa/aa- a+/a  
   55،8  44،2 - ئكمرة فيتش   4٦،5  53،5 - ئكمرة فيتش

  
االمتممنية بصأأورة نشأأطة، ئنظماً ه  عن املنظمة مل تسأأتثمم  ارتصأأنيفمتتمصأأد خزانة األمم املتحدة  - 199

المتممنية ار مرية، فإن اإلرارة ال تتو ع هخالل عي طم  منمظم ا ارتصأأأأأأأأأأأأأأأنيفمتهال يف األئراق املمرية ذات 
  بمرتزاممته، بمستثنمء مم يت ل  ب ي استثممرات مضمحلة ارقيمة

 
 ارسيورةهرارة املخمطم املمرية: تمطم   

اجلهمت املشمركة فيه ه   حبمجةيت مض صندئق ارنقدية املشرتك ارمميسي ملخمطم ارسيورة املمتبطة  - 200
ب مبمرغ خالل مهلة  صرية  ئ تفظ ارصندئق بقدر كم  مر ارنقدية ئاألئراق املمرية ارقمبلة رلتدائل سح

اجلزء األكرب مر ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية ئيتوافم رلوفمء بمرتزاممت اجلهمت املشأأأأأأأأأأأأأأأمركة مىت حمن عجلهم  
ية  ئر ر  تن ترب تمطم ارسيورة  در م يود ئاحد ردعم االحتيمجمت ارتشغيلئاالستثممرات يف غضون مهلة 

   رصندئق ارنقدية املشرتك منخفضة
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 هرارة املخمطم املمرية: تمطم عس مر ارفممدة  
ارمميسي املصدر ارمميسي رت ّمض املنظمة ملخمطم عس مر ارفممدة، يشكل صندئق ارنقدية املشرتك  - 201

م دل ار ممد ارثمبت  ي عرئات ممرية تدر نظما ه  عن ارنقدية ئمكمفئمت ارنقدية ئاالسأأأأأأأأأأأأأأأتثممرات ذات 
فوامد  ئيف تمريخ اإلبالغ، كمن ارصأأأأأأأأندئق املشأأأأأأأأرتك ارمميسأأأأأأأأي يسأأأأأأأأتثمم بشأأأأأأأأكل رميسأأأأأأأأي يف عئراق ممرية 

: عربع سنوات(  2017ع صم، حيث كمن األجل األ صى يقل عر قالة سنوات )آجمل استحقمق  ذات
سأأأنة(، ئ و مم ين ترب  0.٦1: 2017سأأأنة ) 0.33ئكمن متوسأأأط مدة صأأأندئق ارنقدية املشأأأرتك ارمميسأأأي 

 مؤشماً على اخنفمض املخمطم  
 

 حتليل حسمسية صندئق ارنقدية املشرتك ارمميسي ملخمطم عس مر ارفممدة  
 ارتحليل اروارر عرنم  كيم عن ارقيمة ار مررة رصأأأأأأأأندئق ارنقدية املشأأأأأأأأرتك ارمميسأأأأأأأأي يف تمريخ يبنيِّ  - 202

ر مسأأأأ عحدة تغري يف منح  ار ممد اركلّي اسأأأأتجمبًة رلتغريات احلمصأأأألة يف  اإلبالغ تزرار عئ تنقص هذا مم
عئ عجز، فإن ارتغري  بنمء على ارقيمة ار مررة بفممض تقيدارفممدة  ئملم كمنت  يمة     االسأأأأأأأأأأأأأأأتثممرات 

رنم  احلمصل يف ارقيمة ار مررة خثل ثيمرة/نقصمنمً يف ارفممض عئ ار جز ئيف صميف األصول  ئيبني اجلدئل ع
 1نقطة عسأأأما ت مرل  100نقطة عسأأأما، صأأأ ورا عئ  بوطم، يف منح  ار ممد ) 200ت قري ارتغري مبقدار 

   سبيل ارتوضيح يف املممة(  ئ    ارتغريات يف نقمف األسما  ي على
 

 2018األول/ديسمبر  كانون  31 فيتحليل حساسية صندوق النقدية المشتر  الرئيسي لمخاطر أسعار الفائدة 
 200+ 150+ 100+ 50+ صفم 50- 100- 150- 200- تغرّي يف منح  ار ممد )نقمف األسما(ار
 الاازيااااااادة/)الاانااقصااااااااااااااااان( فااي الااقااياامااااااة الااعااااااادلااااااة          

          رئالرات ارواليمت املتحدة( )مباليني
(14.89) - 12,11 24,23 36,34 48,46 مجموم صندوق النقدية المشتر  الرئيسي   (24.22)  (36.33)  (48.44)  

  
 2017كانون األول/ديسمبر   31 فيتحليل حساسية صندوق النقدية المشتر  الرئيسي لمخاطر أسعار الفائدة 

 200+ 150+ 100+ 50+ صفم 50- 100- 150- 200- ارتغرّي يف منح  ار ممد )نقمف األسما(
 الاازيااااااادة/)الاانااقصااااااااااااااااان( فااي الااقااياامااااااة الااعااااااادلااااااة          

          املتحدة(يمت رئالرات اروال )مباليني
(23.86) – 23,86 47,73 71,60 95,47 مجموم صندوق النقدية المشتر  الرئيسي   (47.72)  (71.57)  (95.42)  

  
 املخمطم األخمى ألس مر ارسوق  

هن صأأندئق ارنقدية املشأأرتك ارمميسأأي غري م ّمض ملخمطم عسأأ مر عخمى مهمة هذ عنه ال يبيع على  - 203
قرتض عئرا م ممرية ئال يشأأأأرتي عئرا م ممرية ب سأأأألوب ارشأأأأماء اهلممشأأأأي، ئكلهم عمور حتد مر املكشأأأأو  ئال ي

 احتممل خسمرة رعا اململ  
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 رةارتصنيفمت احملمسبية ئارتسلسل اهلممي رلقيمة ار مر  
تنسأأأأأأأأأج ل مجيع االسأأأأأأأأأتثممرات بمرقيمة ار مررة بفممض عئ ب جز  عمم بمرنسأأأأأأأأأبة رلنقدية ئمكمفئمت  - 204
 دية احملتَفظ هبم بقيمتهم االلية، فإن     ارقيمة تن ترب  يمة تقميبية رلقيمة ار مررة  ارنق

 ئتن م   املستويمت على ارنحو ارتميل:  - 205
)غري امل د رة( يف األسأأأأواق ارنشأأأأطة رألصأأأأول عئ اخلصأأأأود  لنةاألسأأأأ مر امل : 1املسأأأأتوى  )ع( 
 ؛ املتطمبقة
، ئ ي 1املندرجة يف املسأأأأأأأأأتوى لنة األسأأأأأأأأأ مر امل املدخالت خال  : 2املسأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوى  )ب( 

مبمشأمة  غري مدخالت  مبلة رلمصأأد فيمم يت ل  بمألصأأل عئ اخلصأأم، سأأواء بصأأورة مبمشأأمة )عي ك سأأ مر( عئ
 (؛ مشتقة مر األس مرم )عي بمعتبمر 

: مدخالت خمصة بمألصل عئ اخلصم غري مستندة ه  بيمنمت سو ية  مبلة 3املستوى  )ج( 
 عي مدخالت غري  مبلة رلمصد(  رلمصد )
ئ َت  لنةئتستند ارقيمة ار مررة رألرئات املمرية املتدائرة يف األسواق ارنشطة ه  عس مر ارسوق امل  - 20٦

عطما  قمرثة  ئتن ترب   ي جتميهاألئراق املمرية ار تقييماجلهة اروري ة املسأأأتقلة على عسأأأما  اإلبالغ، ئحتدر م
سأأأأأأ مر امل لنة متمحة بينسأأأأأأم ئانتظمد مر ئكمرة رلتدائل عئ تمجم عئ لسأأأأأأمر عئ ارسأأأأأأوق نشأأأأأأطة هذا كمنت األ

مالت ارسأأأأأأأأوق جمموعة صأأأأأأأأنمعية عئ خدمة تسأأأأأأأأ ري عئ ئكمرة تنظيمية، ئهذا كمنت تل  األسأأأأأأأأ مر متثل م م
ارف لية اريت جتمي بمنتظمد على عسأأأما اسأأأتقالرية األطما   ئسأأأ م ارسأأأوق امل لر ار ي ينسأأأتخدد رألصأأأول 

  ض احلميلئ  م اريت  تفظ هبم صندئ م ارنقدية املشرتكمن  و س م ارشماء امل املمرية
د ر ارقيمة ار مررة رألرئات املمرية اريت ال تنتدائل يف سأأأأأأوق نشأأأأأأطة ب - 207 مسأأأأأأتخداد تقنيمت ارتقييم ئحتن

ملطلوبة اريت حتق  عكرب اسأأأأأتخداد ممكر ربيمنمت ارسأأأأأوق ارقمبلة رلمصأأأأأد  ئهذا كمنت كل املدخالت اهلممة ا
  2رتحديد ارقيمة ار مررة رألراة  مبلة رلمصد، تدرَج     األراة يف املستوى 

قدية املشأأرتك ارمميسأأي احملسأأوبة ئي مض ارتسأألسأألن اهلممي ارتميل رلقيمة ار مررة عصأأوَل صأأندئق ارن - 208
حمتَفظ هبم ئ خصأأأأأأأأأأأأود ع، 3بمرقيمة ار مررة يف تمريخ اإلبالغ  ئمل تكر  نمك عصأأأأأأأأأأأأول ممرية مر املسأأأأأأأأأأأأتوى 

  بمرقيمة ار مررة، عئ حتويالت كبرية رألصول املمرية بني مستويمت ارتسلسل اهلممي رلقيمة ار مررة
 

 كانون األول/ديسمبر: صندوق النقدية المشتر  الرئيسي  31 فيت التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ل ستثمارا  
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 2017 كمنون األئل/ريسمرب  31يف   2018 ريسمربكمنون األئل/  31يف  
 اجملموع 2املستوى  1املستوى  اجملموع 2املستوى  1املستوى  
بالقيمة العادلة بفائض أو عجزاألصول المالية المحتفظ بها               

 2٦2 355 – 2٦2 355 5٦٦ 205 – 5٦٦ 205 صمررة عر شمكمت -سندات 

تأمب ة  غريصأأأأأأأأأأأأأأأأمررة عر ئكأمالت  -سأأأأأأأأأأأأأأأنأدات 
 050 190 1 – 050 190 1 922 791 – 922 791 رلواليمت املتحدة
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 2017 كمنون األئل/ريسمرب  31يف   2018 ريسمربكمنون األئل/  31يف  
 اجملموع 2املستوى  1املستوى  اجملموع 2املستوى  1املستوى  
تمب ة  صمررة عر جهمت سيمرية غري -سندات        

 892 124 – 892 124 – – – رلواليمت املتحدة

 275 173 – 275 173 592 174 – 592 174 طنيةفوق ئ صمررة عر جهمت  -سندات 

 2٦7 ٦10 – 2٦7 ٦10 74٦ ٦10 – 74٦ ٦10 ة صمررة عر خزانة ارواليمت املتحد -سندات 

 945 ٦71 – 945 ٦71 3٦٦ 219 – 3٦٦ 219 األئراق ارتجمرية -صندئق ارنقدية املشرتك ارمميسي 

 000 300 4 000 300 4 - 000 740 4 000 740 4 – ارورامع ألجل -صندئق ارنقدية املشرتك ارمميسي 

مجموم صااااااااااانااادوق النقااادياااة المشاااااااااااتر   
020 2 الرئيسي  192 4 740 000 6 742 192 3 125 691 4 300 000 7 425 691 

  
 25م حظة ال  
 األطراا ذات الصلة  

 
 ارمميسيونموظفو اإلرارة   

هن موظفي اإلرارة ارمميسأأأيني  م املوظفون ار ير بإمكمهنم مممرسأأأة ت قري كبري على ارقمارات املمرية  - 209
، تضم فئة موظفي اإلرارة ارمميسيني املديم ارتنفي ي  ألمم املتحدةا موملئارتشغيلية رلمنظمة  ئفيمم طص 

   ئنممب املديم ارتنفي ي
مرية املدفوعة ملوظفي اإلرارة ارمميسيني صميف املمتبمت ئتسويمت مقم ار مل، ئتشمل األجورن اإلمج - 210

ندئق امل مشأأأأأأأأأأمت ئاملسأأأأأأأأأأتحقمت األخمى مثل املنح ئاإلعمنمت ئاملسأأأأأأأأأأممهمت اريت يدف هم رب ار مل رصأأأأأأأأأأ
 ارتقمعدية ئرلت مني ارصحي 

 املنظمة خالل ارسأأأأأنة مليون رئالر ملوظفي اإلرارة ارمميسأأأأأيني يف 0.7ئ د ص تسأأأأأديد مم جمموعه  - 211
املمرية؛ ئ    املدفوعمت متوافقة مع ارنظممني األسأأمسأأي ئاإلراري ملوظفي األمم املتحدة، ئجدائل املمتبمت 

 تحدة ئاروقمم  األخمى املتمحة ر ممة ارنما  املنشورة ملوظفي األمم امل
 

 تعويطات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 عفمار عسم م األ مبون موظفو اإلرارة ارمميسيون 
كأأأأأأأأمنأأون   31اجملأأمأأوع يف 

 2018األئل/ريسمرب 
  2 -  2 عدر اروظممم )مكمفئمت اردئاد اركممل(    

    ر:همجميل األجو 

 453 - 453 املمتب ئتسوية مقم ار مل 

  297 -  297 ت ويضمت/استحقم مت عخمى 

  750 -  750 مجموم األجور في السنة 
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 مل تكر االستحقم مت غري ارنقدية ئغري املبمشمة املدفوعة ملوظفي اإلرارة ارمميسيني ذات عمهية  - 212
ع مبمء ي ملون يف املنظمة على مسأأأأأأأأأأأأأأأتوى  مميسأأأأأأأأأأأأأأأينيارئمل يكر ألي موظم مر موظفي اإلرارة  - 213

لم املقد مة ه  موظفي اإلرارة ارمميسأأأأأأأيني  ي مبمرغ مدفوعة تقتطع مر اسأأأأأأأتحقم مهتم ئفقمً  اإلرارة  ئارسأأأأأأأُّ
لم املقد مة حتت حسأأأمب االسأأأتحقم مت  رلنظممني األسأأأمسأأأي ئاإلراري ملوظفي األمم املتحدة؛ ئ    ارسأأأُّ

  في املنظمةميع موظمتمحة على نطمق ئاسع جل
 

 م ممالت اركيمنمت ذات ارصلة  
يف سأأأأأأأأيمق سأأأأأأأأري ار مل امل تمر، ئرتحقي  ئفورات يف تنفي  امل ممالت، غمربمً مم يتو  كيمن ئحيد  - 214

مكلم بإعدار ارتقمريم املمرية تنفي  امل ممالت املمرية رلمنظمة نيمبًة عر كيمن آخم  ئ بل بدء ار مل بنظمد 
يت ني متمب ة تل  امل ممالت ئتسأأأأويتهم يدئيم  ئحتدة ارتسأأأأوية يف نظمد عئموجم حينمم يندَفع  عئموجم، كمن

 ه  مقدِّد اخلدمة عجم  
 

 26م حظة ال  
 عقود اإليجار وااللتزامات  

 
 عقور اإلجيمر ارتمويلي  

 مل تنربد املنظمة عي عقور رذجيمر ارتمويلي  - 215
 

 ارتشغيليعقور اإلجيمر   
تربد املنظمة عقور اإلجيمر ارتشأأأأأغيلي السأأأأأتخداد األراضأأأأأي ئاملبمين ئامل دات ارداممة ئاملؤ تة  ئ د  - 21٦

 رئالر  نييمال 3.2يف بند املصأأأأأمئفمت خالل ارسأأأأأنة  امل رت  هبمبلغ جمموع مدفوعمت اإلجيمر ارتشأأأأأغيلي 
سأأأأأأأأأتخداد املتربع به اريت مت احل  يف االمليون رئالر ررتتيب 0.9ئتشأأأأأأأأأمل املصأأأأأأأأأمئفمت األخمى مبلغم  در  

مإليمارات املقمبلة هلم يف بيمن األراء املميل، ئتمر ضأأأأأأأأأأأأأأأمر اإليمارات املت تية مر ارتربعمت  ئتمر يف ب ي رت 
  اجلدئل عرنم  احلدئر اردنيم ملدفوعمت اإلجيمر املستقبلية يف هطمر تمتيبمت غري  مبلة رذرغمء

 
 شغيلي المستقبليةود اإليجار التالحدود الدنيا اللتزامات عق
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 ارتزاممت عقور اإلجيمر ارتشغيلي
احلأأد األر  ملأأدفوعأأمت عقور اإلجيأأمر 

 2018كمنون األئل/ريسمرب   31يف 
احلد األر  ملدفوعمت عقور اإلجيمر يف 

 (ع)2017كمنون األئل/ريسمرب   31
148 1 مر سنة ئاحدةمستحقة اردفع خالل ع ل      2 350 

مسأأتحقة اردفع خالل فرتة ترتائ  بني سأأنة 
 509 4  125 5 سنوات 5ئاحدة ئ 

مسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأأأأة ارأأأأأأأدفع خالل فرتة تتجأأأأأأأمئث 
 - 0٦3 4 سنوات 5

مجموم الحااادود الااادنياااا اللتزاماااات  
 859 6 669 10 عقود اإليجار التشغيلي
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 طميقة ار مض احلمرية عنعيد بيمن املقمرنمت كي تتطمب  مع  )ع( 
  

ئيف ار مرة، تنربَد عقور اإلجيمر امل كورة ملدة ترتائ  بني سأأأأأأأأنة ئاحدة ئسأأأأأأأأبع سأأأأأأأأنوات، ئيتضأأأأأأأأمر  - 217
يومم  ئتبنيِّ املبمرغن  90عئ  ٦0عئ  30ب ضأأأأأأأأأأأأأهم بنورا تسأأأأأأأأأأأأأمح بمرتمديد ئ/عئ اإلهنمء املبكم يف غضأأأأأأأأأأأأأون 

 املدفوعمت ئفقم ر قور مماعمة ارزيمرات ارسأأأأأأأأأأأأأأأنوية يفاالرتزاممت املسأأأأأأأأأأأأأأأتقبلية رلمدة ارت م دية اردنيم، مع 
 اإلجيمر  ئال يتضمر عي مر عقور اإلجيمر خيمرات رلشماء  

 
نؤجِّم    تمتيبمت عقور اإلجيمر اريت تكون فيهم املنظمة  ي ارطمَ  امل

نؤجِّم   - 218
 مل تربد املنظمة عي عقور هجيمر تكون فيهم ارطم  امل

 
 االرتزاممت ارت م دية  

  بيمن االرتزاممت املت لقة بمملمتلكمت ئاملنشأأأأأأأأأأأأأ ت ئامل دات؛ ئاألصأأأأأأأأأأأأأول غري يمر يف اجلدئل عرنم - 219
سأأأأأليمهم حىت تمريخ امللموسأأأأأة؛ ئاجلهمت ارشأأأأأميكة املنف ة؛ ئارسأأأأألع ئاخلدممت املت مَ د عليهم ئاريت مل يتم ت

 اإلبالغ 
 

 االلتزامات التعاقدية حس، الفئات  
 )ب ال  رئالرات ارواليمت املتحدة(

 
كأأأأأأأأمنأأأأأون   31اجملأأأأأمأأأأأوع يف 
 2018األئل/ريسمرب 

كأأأأأأأأمنون   31اجملموع يف 
 2017األئل/ريسمرب 

 8٦7 21  737 39 ارسلع ئاخلدممت   

 539 42 221 34 اجلهمت ارشميكة املنف ة

 406 64  958 73 المجموم 

  
 27م حظة ال  
 المحتملة واألصول المحتملة الخصوم  

 
 اخلصود احملتملة  

طمربمت تتلفة تنشأأأ  مر حني ئخم يف سأأأيمق ارسأأأري امل تمر ر مليمهتم  ئتنقسأأأم تت مض املنظمة مل - 220
ئاملطمربمت املتصأأأأأأأأأأألة بمرقمنون اإلراري  ئحىت تل  املطمربمت ه  فئتني رميسأأأأأأأأأأأيتني مهم: املطمربمت ارتجمرية 

 ئ ت هعدار ارتقميم، مل يكر ردى املنظمة عية حمالت جيب اإلبالغ عنهم 

مفة مم سأأأأأأأأتؤئل هريه تل  املطمربمت على ئجه ارد ة، مل تسأأأأأأأأج ل عية تصأأأأأأأأصأأأأأأأأمت ئنظماً ر دد م  - 221
مبلغهم عئ تو يتهم بشأأأأأأأأأأأأأأأكل  مصأأأأأأأأأأأأأأأمئفمت ألنه ال خكر تقديم احتممالت حدئة تدفقمت خمرجة ئال عئ

موقوق  ئمتمشيم مع امل ميري احملمسبية اردئرية رلقطمع ار مد، يتم اإلفصم  عر االرتزاممت احملتملة رلمطمربمت 
اريت مل تتم تسأأأأأأأأأأأأأأأويتهم عندمم ال خكر م مفة احتممالت نتممجهم ئال خكر تقديم حجم اخلسأأأأأأأأأأأأأأأممم تقديماً 

 م قوال 
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 األصول احملتملة  
احملتملة  خلصأأأأأأأأودمر امل ميري احملمسأأأأأأأأبية اردئرية رلقطمع ار مد: املخصأأأأأأأأصأأأأأأأأمت ئا 19م رلم يمر ئفق - 222

عندمم يقع حدة م ني ينشأأأأأأ  عنه احتممل رخول  ئاألصأأأأأأول احملتملة، تفصأأأأأأح املنظمة عر عصأأأأأأول حمتملة
تممالت موارر ه  املنظمة يف صأأأأورة منمفع ا تصأأأأمرية عئ همكمنمت خدمة، ئتوجد م لوممت كمفية رتقييم اح

، مل توجد عي عصول حمتملة ذات عمهية تورّدت 2018كمنون األئل/ريسمرب   31رخول تل  املوارر  ئيف 
تمل عن تنسفم عر عر هجماءات  منونية اخت هتم املن حصوهلم على ظمة عئ عر حصتهم يف مشمريع مشرتكة  ن

  ا تصمرية كبرية موارر
 

 28م حظة ال  
 المنح والتحوي ت األ رم  

 فيمم يلي املنمط  اريت عننفقت فيهم األموال اريت عنعطيت رلجهمت ارشميكة املنف ة   - 223
 

 المنح والتحوي ت األ رم حس، المناطق  
 رئالرات ارواليمت املتحدة( )ب ال 

 2017اجملموع ر مد  2018اجملموع ر مد  
 278 3 9٦٦ 4 عفميقيم   

 2٦9 14 594 8 اردئل ار مبية

 187 3 877 2 ئاحمليط اهلمرئآسيم 

 313 7 229 3 على ص يد ار ممل

 ٦94 913 عمميكم ارالتينية ئمنطقة اربحم اركمرييب

 - 259 عئرئبم

883 20 المجموم   28 741 

  
مليون رئالر ئرر يف بيمن األراء املميل بوصأأأأأأأفه  3٦.٦ئيشأأأأأأأكل   ا املبلغ جزءاً مر مبلغ مقدار   - 224

ل ارفمق اربأأمرغأأة  يمتأأه مصأأأأأأأأأأأأأأأمئفأأمت حتأأت بنأأد  مليون رئالر  15.8املنح ئارتحويالت األخمى  ئشأأأأأأأأأأأأأأأكأأّ
 تصصمت مننحت رلجهمت املستفيدة ارنهممية 

 
 29م حظة ال  
 بعد تاريخ اإلب غ أحداث وقعت  

بإصأأأأأأأأأأأأأأأدار م ئتمريخ اإلذن  مل تطمع عحداة  ممة، مؤاتية عئ غري مؤاتية، بني تمريخ اربيمنمت املمرية - 225
 كمن خكر عن يؤقم على     اربيمنمت ت قرياً جو ميمً  ممم
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