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 اإلحالة   ا كتاب 

موجهة إلى رئيس مجلس مراجعي حساااااابات األمم   2020آذار/مارس  31رساااااالة م ر ة   
 لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةالمتحدة من المديرة التنفيذية 

 
من النظأام المأالر والقواعأد المأاليأة للمم المتحأدة، احيأل التقرير   1-106والقأاعأدة  2-6وفقأا للبنأد  

المالر وحسأأأأابات برنامم األمم المتحدة للمسأأأأتوطنات البشأأأأرية، والحسأأأأابات األخر  مات الصأأأألة، عن السأأأأنة 
، التر اوافق عليها علإ اسأأاس شأأهادات المسأأمول المالر األول 2019يسأأمبر كانون األول/د 31المنتهية فر  

فر مكتب األمم المتحدة فر نيروبر، ومدير )بالنيابة( دائرة اإلدارة واالسأأأأأأأتشأأأأأأأارات واالمتثال فر برنامم األمم 
 المتحدة للمستوطنات البشريةع

شأأأمون اإلدارة والمي انية ومجلس وقد احيلت نسأأأن من لمو البيانات دلإ كل من اللجنة االسأأأتشأأأارية ل 
 مراجعر الحساباتع

 
 شريف ميمونة مهد )توقيع(

 المديرة التنفيمية

 برنامم األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
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موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من رئيس مجلس   2020تموز/يوليه  21رسالة م ر ة   
 مراجعي الحسابات

 
تقرير مجلس مراجعر الحسأأأابات عن البيانات المالية لبرنامم األمم المتحدة يشأأأرفنر ان احيل دليكم  

 ع2019األول/ديسمبر  كانون 31للمستوطنات البشرية للسنة المنتهية فر 

 
 شيلر كاي )توقيع(

 رئيس ديوان المحاسبة االتحادي األلمانر

 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 
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 الفصل األول 

 تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية: رأي مراجعي الحسابات   
 

 الرأي  

راجعنا البيانات المالية لبرنامم األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأأأأأأرية )موئل األمم المتحدة(، التر  
، وبيأان األداء المأالر 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31المأالر )البيأان األول( حتإ تتألل  من بيأان المرك  

)البيان الثانر(، وبيان التغيرات فر صأأأأأأأافر األصأأأأأأأول )البيان الثالث(، وبيان التدفقات النقدية )البيان الرابع(، 
س( خالل السأأأأأأأأأأأأأأنأة المنتهيأة فر وبيأان المقأارنأة بين المبأالغ المأدرجأة فر المي انيأة والمبأالغ الفعليأة )البيأان الخأام

 ملك التارين، وكملك المالحظات علإ البيانات المالية، بما فر ملك موج  للسياسات المحاسبية الهامةع

ونر  ان البيانات المالية المرفقة تعرض بشأأكل مقبول، من جميع الجوانب الجولرية، المرك  المالر  
، واداءو المأالر وتأدفقأاتأه النقأديأة خالل السأأأأأأأأأأأأأأنأة 2019 كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر 31لموئأل األمم المتحأدة حتإ 

 المنتهية فر ملك التارين، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع

 
 أساس الرأي  

لقد اجرينا مراجعة الحسأأأأأأأابات وفقا للمعايير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأأاباتع ومسأأأأأأأمولياتنا بموجب تلك  
ع “ مسأأأأأأأأأأأموليات مراجعر الحسأأأأأأأأأأأابات عن مراجعة البيانات المالية”المعايير مبينة فر الفرع الوارد ادناو بعنوان 

لصأأألة بمراجعتنا للبيانات المالية، ونحن جهة مسأأأتقلة عن موئل األمم المتحدة وفقا للمتطلبات األخالقية مات ا
واوفينأا بمسأأأأأأأأأأأأأأموليأاتنأا األخالقيأة األخر  وفقأا لتلأك المتطلبأاتع ونعتقأد ان األدلأة التر اسأأأأأأأأأأأأأأتقينأالأا من مراجعة 

 الحسابات كافية ومناسبة ألن تشكل اساسا نقيم عليه رايناع

 
 االمعلومات األ رى غير البيانات المالية وتقرير مراجع الحسابات بشأنه  

تتولإ اإلدارة المسأأأأأأأمولية عن المعلومات األخر  التر تتلل  من التقرير المالر للسأأأأأأأنة المنتهية فر  
تشأأأأأأأأمل البيانات المالية وتقرير   ال المدرج فر الفصأأأأأأأأل الرابع ادناو، ولكنها  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر  31

 مراجعر الحسابات المي اعددناو بشلنهاع

نبدي اي شأأأأأأأكل من اشأأأأأأأكال  ال البيانات المالية تلك المعلومات األخر ، ونحنوال يشأأأأأأأمل راي نا فر   
 التلكيد فر لما الشلنع

وفيما يتصأأأأل بمراجعتنا للبيانات المالية، فسن مسأأأأموليتنا تتمثل فر قراءة المعلومات األخر ، والنظر  
مأاليأة او المعلومأات التر من خالل ملأك، فيمأا دما كأانأت المعلومأات األخر  تتعأارض جولريأا مع البيأانأات ال

ما خلصأأأنا، اسأأأتنادا دلإ العمل المي  اسأأأتقينالا من مراجعة الحسأأأابات او تشأأأوبها فيما يبدو اخطاء جولريةع وا،
اضأأأأأأأأأأأأأأطلعنأا بأه، دلإ وجود اخطأاء جولريأة فر تلأك المعلومأات األخر ، فأسننأا مل مون بتقأديم تقرير عن ملأكع 

 وليس لدينا ما نفيد به فر لما الصددع
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  وليات اإلدارة والمكلَّفين بتنظيم البيانات الماليةمس  

تتحمل اإلدارة المسأمولية عن دعداد البيانات المالية وعرضأها بن الة وفق المعايير المحاسأبية الدولية  
للقطاع العام، كما تتحمل المسأأأأأأأمولية عن الرقابة الداخلية حسأأأأأأأبما تراو اإلدارة ضأأأأأأأروريا إلتاحة دعداد بيانات 

 ية من األخطاء الجولرية، سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطلعمالية خال

ولأأد  دعأأداد البيأأانأأات المأأاليأأة، تتولإ اإلدارة المسأأأأأأأأأأأأأأموليأأة عن تقييم قأأدرة موئأأل األمم المتحأأدة علإ  
االستمرار كممسسة عاملة، واإلفصاح، حسب االقتضاء، عن المسائل المتعلقة باستمرارية األعمال، واستخدام 

ارية األعمال فر المحاسأأبة ما لم تعت م اإلدارة دما تصأأفية موئل األمم المتحدة او وق  عملياته، اسأأاس اسأأتمر 
 او ما لم يوجد بديل واقعر عن القيام بملكع

 ويتحمل المكلفون باإلدارة المسمولية عن اإلشرا  علإ عملية اإلبالغ المالر لموئل األمم المتحدةع 

 
 راجعة البيانات الماليةمس وليات مراجعي الحسابات عن م  

تتمثأل الأدافنأا فر التألكأد بأدرجأة معقولأة من ان البيأانأات المأاليأة ككأل خأاليأة من األخطأاء الجولريأة،   
صأأأأأأدار تقرير لمراجعر الحسأأأأأأابات يتضأأأأأأمن رايناع والتلكد بدرجة معقولة  سأأأأأأواء اكانت نتيجة خش ام خطل، وا،

مراجعة التر ت جر  وفقا للمعايير الدولية لمراجعة يضأأأأأأأأمن ان ال ال يعنر وجود مسأأأأأأأأتو  عال من التلكد، لكنه
الحسأأأأأابات سأأأأأتكشأأأأأ  دائما خطل جولريا عند وجودوع اما األخطاء فيمكن ان تنشأأأأأل عن خش او خطل وتعتبر  
جولريأة دما كأان من المتوقع ان تمثر علإ نحو معقول، منفردة او مجتمعأة، فر القرارات االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة التر 

 اس لمو البيانات الماليةعيتخملا المستخدمون علإ اس

وفر دطار مراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات وفق المعايير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات، نتحلإ بالحكمة المهنية  
 ونتبع منهجا يقوم علإ الشك المهنر طوال عملية المراجعةع ونقوم ايضا بما يلر:

انت تلك األخطاء ناتجة تحديد مخاطر ورود اخطاء جولرية فر البيانات المالية وتقييمها، سأأأأأأواء اك • 
عن خش او خطل، ووضأأأأأأأأع وتطبيق دجراءات المراجعة تصأأأأأأأأديا لتلك المخاطر، واسأأأأأأأأتقاء ادلة من 
مراجعة الحسأأابات تشأأكل اسأأاسأأا كافيا ومناسأأبا إلبداء راينا بشأألنهاع ومخاطر عدم الكشأأ  عن خطل 

ن الغش جولري ناجم عن الغش تفوق مخاطر عدم الكشأأأأأأأأ  عن خطل جولري ناجم عن الخطل، أل
الت وير او اإلسأأأأأأأأأأأأأأقأأاط المتعمأأد او تقأأديم البيأأانأأات الكأأامبأأة او تجأأاو   قأأد ينطوي علإ التواطم او

 الداخليةع الضوابط

التوصأأأأأل دلإ فهم الضأأأأأوابط الداخلية المتصأأأأألة بمراجعة الحسأأأأأابات بهد  وضأأأأأع دجراءات مراجعة  • 
عالية الضأأأأأأوابط الداخلية حسأأأأأأابات مالئمة للظرو  السأأأأأأائدة، ولكن ليس لغرض دبداء راي بشأأأأأألن ف

 لموئل األمم المتحدةع

تقييم مد  مالءمة السأأأياسأأأات المحاسأأأبية المت بعة ومد  معقولية التقديرات المحاسأأأبية واإلفصأأأاحات  • 
 مات الصلة الصادرة عن اإلدارةع

اسأأأأأأأأتخالج اسأأأأأأأأتنتاجات تتعلق بمد  مالءمة اسأأأأأأأأتخدام اإلدارة ألسأأأأأأأأاس اسأأأأأأأأتمرارية األعمال فر  • 
، وما دما كان لناك، اسأأأأتنادا دلإ األدلة التر اسأأأأت قيت من مراجعة الحسأأأأابات، عدم يقين  المحاسأأأأبة

جولري مي صأأأأأأأأأألة باألحداث او الظرو  التر قد تول د شأأأأأأأأأأكوكا كبيرة فر قدرة موئل األمم المتحدة 
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علإ االسأأأأتمرار كممسأأأأسأأأأة عاملةع فسما خلصأأأأنا دلإ وجود عدم يقين جولري، وجب علينا اسأأأأترعاء 
فر تقريرنا عن مراجعة الحسأأأأأأأابات دلإ اإلفصأأأأأأأاحات المتصأأأأأأألة بملك فر البيانات المالية،  االلتمام

تعديل راينا، دما كانت لمو اإلفصأأأاحات خير كافيةع وتقوم اسأأأتنتاجاتنا علإ األدلة المسأأأتمدة من  او
ل المراجعة التر اجريت حتإ تارين تقريرنا عن المراجعةع بيد ان األحداث او الظرو  فر المسأأأأأأأتقب 

 قد تمدي دلإ توق  موئل األمم المتحدة عن العمل كممسسة عاملةع

تقييم العرض العام للبيانات المالية وليكلها ومضأأأأأأأأمونها، بما فر ملك اإلفصأأأأأأأأاحات، وما دما كانت  • 
 البيانات المالية تعرض المعامالت واألحداث المبلغ عنها فيها بطريقة تحقق عرضها بن الةع

لفين بأاإلدارة فيمأا يتعلق بجملأة مسأأأأأأأأأأأأأأائأل منهأا النطأاق والتوقيأت المقررين ونحن نتواصأأأأأأأأأأأأأأل مع المك 
لمراجعة الحسابات والنتائم الهامة للمراجعة، بما فر ملك اي اوجه قصور لامة فر الضوابط الداخلية نحددلا 

 اثناء مراجعتنا للحساباتع

 
 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األ رى  

قأأدم، نر  ان المعأأامالت التر اجرالأأا موئأأل األمم المتحأأدة واطل عنأأا عليهأأا او قمنأأا عالوة علإ مأأا ت  
بتأدقيقهأا فر دطأار مراجعتنأا للحسأأأأأأأأأأأأأأابأات، كأانأت مطأابقأة، من جميع الجوانأب الهأامأة، للنظأام المأالر والقواعأد 

 المالية لموئل األمم المتحدة وللسند التشريعرع

السأابعة من النظام المالر والقواعد المالية للمم المتحدة، بسصأدار تقرير  وقد قمنا ايضأا، وفقا للمادة  
 مطول عن مراجعتنا للبيانات المالية لموئل األمم المتحدةع

 
 شيلر كاي )توقيع(

 رئيس ديوان المحاسبة االتحادي األلمانر

 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 

 
 برموديز  خورخر )توقيع(

 جمهورية شيلرالمراقب المالر العام فر 

 )كبير مراجعر الحسابات(

 
 ِمهريشي راجي   )توقيع(

  المراقب المالر والمراجع العام للحسابات فر الهند
 2020تمو /يوليه  21
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 الفصل الثاني 

 التقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات   
 

 موج  
)موئل األمم المتحدة( بالتشأأأأأجيع كلفت الجمعية العامة برنامم األمم المتحدة للمسأأأأأتوطنات البشأأأأأرية  

علإ بنأاء بلأدات ومدن مسأأأأأأأأأأأأأأتأدامة اجتمأاعيأا وبيئيأاع وموئل األمم المتحأدة لو جهأة التنسأأأأأأأأأأأأأأيق المعنيأة بجميع  
 مسائل التحضر والمستوطنات البشرية فر منظومة األمم المتحدةع

رئيسأأأأأأأأأأأأأية تغطر افريقيا والدول ويقع مقر موئل األمم المتحدة فر نيروبر، وله اربعة مكاتب دقليمية   
العربية وآسأأأأأيا والمحيط الهادر وامريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبرع ولموئل األمم المتحدة ايضأأأأأا مكاتب 

عالم فر نيويورك، وبروكسأأل، وبيجين، وموسأأكو، وجني  ومكاتب للمشأأاريع فر   بلدا فر جميع  70اتصأأال وا،
موظ  اسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأر، دلإ جانب عدد متغير من الموظفين  302متحدة انحاء العالمع ويعمل فر موئل األمم ال

 سيما فر المكاتب الميدانيةع وال العاملين فر دطار عقود محددة،

مليون دوالر، امأا مجموع  172,3مأا قأدرو   2019وبلغ مجموع ديرادات موئأل األمم المتحأدة فر عأام  
 ماليين دوالرع 6,1مليون دوالر، مما اسفر عن عج  قدرو  178,4مصروفاته فبلغ 

وقد راجع مجلس مراجعر الحسأأابات البيانات المالية واسأأتعرض عمليات موئل األمم المتحدة للسأأنة  
ع وقد اجريت مراجعة الحسأأأأأأأأابات فر مقر موئل األمم المتحدة 2019كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر  31المنتهية فر  

اإلقليمر آلسأأأأأأأأأيا والمحيط الهادر فر  ؛ وفر المكتب2019تشأأأأأأأأأرين األول/اكتوبر   30دلإ  7فر نيروبر من 
؛ وفر المكتب القطري 2019كانون األول/ديسأأأأمبر  12تشأأأأرين الثانر/نوفمبر دلإ   25فوكوكا، باليابان، من 

؛ وفر المكتب 2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  13تشأأأأأأأأأأأأأأرين الثانر/نوفمبر دلإ  25لميانمار فر يانغون، من 
كأأانون   30دلإ  13لسأأأأأأأأأأأأأأري النكأأا فر كولومبو، فر الفترة من  القطري للفلبين فر مأأانيال والمكتأأب القطري

 ع2020الثانر/يناير 

، اجر  المجلس عملية مراجعة الحسأأأأأأأأابات عن ب عد بسأأأأأأأأبب جائحة 2020نيسأأأأأأأأان/ابريل   13ومنم  
 وشمل ملك المراجعة النهائية للبيانات الماليةع(ع COVID-19مرض فيروس كورونا )

 
 نطاق التقرير  

يتناول لما التقرير مسأائل ير  المجلس انها اسأاسأية إلنجا  والية موئل األمم المتحدة، وقد نوقشأت  
 تلك المسائل مع ددارة موئل األمم المتحدة، التر يورد التقرير آراءلا بشكل مناسبع

 كانت دما وقد اجريت مراجعة الحسأأأأابات فر المقام األول لتمكين المجلس من تكوين راي بشأأأألن ما 
األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبر  كانون 31البيانات المالية َتعرض بصأأأأأأأأأأأأورة ن يهة المرك  المالر لموئل األمم المتحدة حتإ 

واداءو المالر وتدفقاته النقدية للسأأنة المنتهية فر ملك التارين، وفقا للمعايير المحاسأأبية الدولية للقطاع   2019
مالية والضأأأأأأأوابط الداخلية وفحصأأأأأأأا اختباريا العامع وتضأأأأأأأمنت مراجعة الحسأأأأأأأابات اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأا عاما للن ظ م ال

للسأأجالت المحاسأأبية وخيرلا من المسأأتندات الداعمة، بالقدر المي اعتبرو المجلس ضأأروريا لتكوين راي بشأألن 
 البيانات الماليةع
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من النظام المالر للمم  5-7واستعرض المجلس ايضا عمليات موئل األمم المتحدة فر دطار البند  
جي  للمجلس ان يبدي مالحظاته علإ كفاءة اإلجراءات المالية والنظام المحاسأأأأأبر والضأأأأأوابط المتحدة المي ي 

مجاالت رئيسأأأأأأأأية من انشأأأأأأأأطة  10المالية الداخلية واإلدارة وتنظيم العمليات بصأأأأأأأأفة عامةع وفحج المجلس  
ة؛ والممتلكات والمنشأآت موئل األمم المتحدة )التبرعات؛ وتنفيم المشأاريع؛ والمتعاقدون األفراد؛ والموارد البشأري 

دارة المكاتب؛ وتكنولوجيات المعلومات  دارة السأأأأفر؛ وا، والمعدات؛ والمشأأأأتريات والحسأأأأابات المسأأأأتحقة الدفع؛ وا،
 واالتصاالت( واجر  متابعة لإلجراءات المتخمة استجابة للتوصيات المقدمة فر السنوات السابقةع

 
 رأي مراجعي الحسابات  

البيانات المالية ت عَرض بشكل مقبول، من جميع الجوانب الجولرية، المرك  المالر ير  المجلس ان  
، واداءو المأالر وتأدفقأاتأه النقأديأة خالل السأأأأأأأأأأأأأأنة 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31لموئأل األمم المتحأدة حتإ 

 المنتهية فر ملك التارين، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع
 

 لعاماالستنتاج ا  

لم يكتشأأأأأ  المجلس اوجه قصأأأأأور جولرية فر الحسأأأأأابات والسأأأأأجالت قد تمثر فر عرض البيانات  
المأأاليأأة للموئأأل بصأأأأأأأأأأأأأأورة ن يهأأةع خير ان المجلس الحظ ان لنأأاك مجأأاال إلجراء تحسأأأأأأأأأأأأأأينأأات فر عأأدد من 

البشأرية؛ والممتلكات المجاالت، وخاصأة فيما يتعلق بالتبرعات؛ وتنفيم المشأاريع؛ والمتعاقدين األفراد؛ والموارد 
دارة المكاتب؛ وتكنولوجيا  دارة السأأأأأأفر؛ وا، والمنشأأأأأأآت والمعدات؛ والمشأأأأأأتريات والحسأأأأأأابات المسأأأأأأتحقة الدفع؛ وا،
المعلومات واالتصأأأأأاالتع وتحتاج لمو المجاالت دلإ ضأأأأأوابط داخلية قوية ورصأأأأأد للنشأأأأأطة التر تجري فر 

ن الكفاءة والفعالية فر تنفيم والية موئل األمم المتحدةع المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية وفر المقر لضأأأأأأأما
وسأأأأأأأأأأأيواصأأأأأأأأأأأل المجلس رصأأأأأأأأأأأد نتائم مبادرة اإلدارة لمعالجة اوجه القصأأأأأأأأأأأور الملحوظة فر عمليات مراجعة 

 الالحقةع الحسابات
 

 االستنتاجات الرئيسية  

بهأد  تحسأأأأأأأأأأأأأأين فعأاليأة حأدد المجلس عأددا من المسأأأأأأأأأأأأأأائأل التر يتعين علإ اإلدارة ان تنظر فيهأا  
العمليات التر يقوم بها موئل األمم المتحدةع ويسألط المجلس الضأوء بوجه خاج علإ االسأتنتاجات الرئيسأية 

 التالية:

 
 االتفاقات الموقعة والمستحقة فر سنوات مختلفة  

مجموعهأأا  فيمأأا يتعلق بأأالتبرعأأات، لوحظ انأأه تم التوقيع علإ خمسأأأأأأأأأأأأأأأة اتفأأاقأأات خير تبأأادليأأة، بلغ  
، علإ الرخم من ان االعترا  باإليرادات المتعلقة بها كان مسأأأأأأأأتحقا فر 2018دوالرا، فر عام  2  425 145
دوالرا، فر  954 788ع وجر  التوقيع كأملأك علإ خمسأأأأأأأأأأأأأأة اتفأاقأات خير تبأادليأة، بلغ مجموعهأا 2019عأام 
ع والحأالأة 2020تحقأا فر عأام ، علإ الرخم من ان االعترا  بأاإليرادات المتعلقأة بهأا كأان مسأأأأأأأأأأأأأأ 2019 عأام

عرض   :1تتفق مع معنإ اسأاس االسأتحقاق المبين فر المعيار المحاسأبر الدولر للقطاع العام  ال المعروضأة
 البيانات الماليةع
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 صالحية اتفاقات التعاون والتعديالت المتعلقة بها  

ثالثأأة اتفأأاقأأات للتعأأاون، فيمأأا يتعلق بتنفيأأم المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع عن طريق الشأأأأأأأأأأأأأأركأأاء المنفأأمين، لوحظ ان  
وتعديالتها مات الصأألة، تضأأمنت توارين انقضأأت قبل بدء نفام التعديل الالحق، مما يكشأأ  عن وجود ثغرات 

تتماشأإ لمو الحالة  وال فر انتهاء الصأالحية قدرلا اربعة اشأهر ونصأ ، وثالثة اشأهر وثالثة اسأابيع، تقريباع
ركاء المنفمين التر يتعين بموجبها علإ مدير المشأروع ان يرصأد مع سأياسأة موئل األمم المتحدة المتعلقة بالشأ 

 صالحية اتفاقات التعاون وان يكفل تمديدلا فر الوقت المحدد وبشكل مسبقع

 
 الحد األقصإ لالتفاقات مع المجتمعات المحلية   

فيمأا يتعلق بتنفيأم المشأأأأأأأأأأأأأأاريع التر وضأأأأأأأأأأأأأأعتهأا المجتمعأات المحليأة، لوحظ ان مبأالغ االتفأاقأات مع  
المبأادر التوجيهيأة المتعلقأة ”المجتمعأات المحليأة تجأاو ت الحأد األقصأأأأأأأأأأأأأأإ للمبلغ المبين فر الوثيقأة المعنونأة 

 ع“باستخدام اتفاقات موئل األمم المتحدة وصكوكه القانونية
 

 لعملية التوظي  التر تتم من خالل كيان خير تابع للمم المتحدة  تعليمات رسمية  

فيما يتعلق بغير الموظفين المين يعملون فر المكتب القطري ألفغانسأأأأأأأأأأأأتان، لوحظ انه جر  التعاقد مع  
فر المأائأة منهم من خالل كيأان خير تأابع للمم المتحأدةع ولوحظ فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأدد عأدم وجود  98نسأأأأأأأأأأأأأأبأة 
 رسمية لتنظيم الموظفين المتعاقدين من خالل لمو الطريقةعتعليمات 

 
 عملية التوظي  التر تتم عن طريق كيان خير تابع للمم المتحدة  

يمأأا يتعلق بعمليأأة التوظي  التر تتم عن طريق الكيأأان خير التأأابع للمم المتحأأدة، لوحظأأت عأأدة  
سأماء المتعاقدين األفراد، واعضأاء األفرقة، حاالت قصأور تتعلق باالختصأاصأات، واإلعالنات عن وظائ ، وا

 ونتائم تقييمات مقدمر الطلبات، وشهادات الصحة الجيدة، والعقود الفردية، وتمديد العقودع

 
 العمل اإلضافر للموظفين فر مقر موئل األمم المتحدة  

حالة من حاالت الحسأأابات خير الصأأحيحة للعمل اإلضأأافر، كسجا ات  120لوحظ وجود اكثر من  
 عUNON/IC/2015/07تعويضية وكدفع دضافر، مما يتعارض مع التعميم اإلعالمر 

 
 التوصيات  

  :بالنظر دلإ االستنتاجات الممكورة اعالو، يوصر المجلس موئل األمم المتحدة بما يلر 

ضاوابط كافية لتتفااات القابلة لننفاذ اانونا لكي تححساا التبرعات بشاكل صاحي  وضاع  )ا( 
  تل السنة نفسها التي تصب  فيها هذه االتفااات ملزمة؛

االمتثال لسااااياسااااة الشااااركات المنفذين بتمديد اتفااات التعاون والتعديتت المتعلقة بها   )ب( 
 د فترات غير مشمولة باالتفاق؛ابل تاريخ انتهات صتحيتها  وبذلك تفادي وجو 

ات اذ التدابير التزمة لضاامان اسااتعراح الحد األاصااى للمبال  التي تحبرم في االتفااات  )ج( 
 مع المجتمعات المحلية وتحديدها بوضوح في صك رسمي؛
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إصااادار وثيقة رسااامية تنم على مباده توجيهية للموظفين الذين تتعااد معهم كيانات  )د( 
 تابعة لألمم المتحدة  من أجل ضمان ايام هذه الكيانات بعملية توظيف سليمة؛غير 

 رصد الكيان غير التابع لألمم المتحدة لضمان ايامه بعملية توظيف سليمة؛  )لأ( 

كفالة إجرات حسااااااااا للعمل اإلضاااااااافي كوجازة تعويضاااااااية وأجر إضاااااااافي وفقا للتعميم  )و( 
والتعليمات الساارية األ رى  امتثاال لجدول العمل الرسامي الذي يضاعه   UNON/IC/2015/07اإلعتمي  

 مركز العمل بنيروبي.
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  حقائق رئيسية 

  )المي انية العادية واموال الممسسة خير المخصصة(الموارد السنوية األصلية  مليون دوالر 25,6 

  الموارد السنوية األصلية )التعاون التقنر واموال الممسسة المخص صة الغرض( مليون دوالر 227,15 

  مجموع اإليرادات مليون دوالر 172,3 

  مجموع المصروفات مليون دوالر 178,4 

  موظ  فر موئل األمم المتحدة 302 

     
 الوالية والنطاق والمنهجية -ألف   

كلفت الجمعية العامة برنامم األمم المتحدة للمسأأأأأتوطنات البشأأأأأرية )موئل األمم المتحدة( بالتشأأأأأجيع   - 1
علإ بنأاء بلأدات ومأدن مسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة اجتمأاعيأا وبيئيأاع وموئأل األمم المتحأدة لو جهأة التنسأأأأأأأأأأأأأأيق المعنيأة بجميع  

 فر منظومة األمم المتحدةعمسائل التحضر والمستوطنات البشرية 

قام مجلس مراجعر الحسأأابات بمراجعة البيانات المالية لبرنامم األمم المتحدة للمسأأتوطنات البشأأرية  - 2
 2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبر  31)موئل األمم المتحدة(، واسأأأأأأأأأأأأتعرض عملياته للسأأأأأأأأأأأأنة المالية المنتهية فر 

واجريأت مراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات وفقأا للنظأام المأالر والقواعأد  ع1946( لعأام 1-)د 74لقرار الجمعيأة العأامأة  وفقأا
المالية للمم المتحدة، فضأأأأأأأأأأأأال عن المعايير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأأأأأأأاباتع وتقتضأأأأأأأأأأأأر تلك المعايير ان يتقيد  
المجلس بأالمتطلبأأات األخالقيأأة وان يخطط لعمليأأة المراجعأأة وينفأأملأا من اجأل التأألكأد بأدرجأة معقولأة من خلو 

 ية من األخطاء الجولريةعالبيانات المال

وقد اجريت مراجعة الحسأأأأأابات فر المقام األول لتمكين المجلس من تكوين راي بشأأأأألن ما دما كانت  - 3
 كأأأأانون األول/ 31البيأأأأانأأأأات المأأأأاليأأأأة َتعرض بصأأأأأأأأأأأأأأورة ن يهأأأأة المرك  المأأأأالر لموئأأأأل األمم المتحأأأأدة حتإ 

تهية فر ملك التارين، وفقا للمعايير المحاسأبية الدولية واداءو المالر وتدفقاته النقدية للسأنة المن  2019 ديسأمبر
للقطاع العامع وتضأأأأأأأأأمن لما المجهود تقييما لما دما كانت المصأأأأأأأأأروفات المسأأأأأأأأأجلة فر البيانات المالية قد تم 
تكبدلا للخراض التر اقرتها الهيئات اإلدارية وما دما كانت اإليرادات والمصأأروفات قد صأأنفت وسأأجلت علإ 

قا للنظام المالر والقواعد المالية للمم المتحدةع وتضأأأأمنت مراجعة الحسأأأأابات اسأأأأتعراضأأأأا عاما نحو سأأأأليم وف
للن ظ م المالية والضأوابط الداخلية وفحصأا اختباريا للسأجالت المحاسأبية وخيرلا من المسأتندات الداعمة، بالقدر 

 المي اعتبرو المجلس ضروريا لتكوين راي بشلن البيانات الماليةع

من النظام المالر للمم  5-7تعرض المجلس ايضأا عمليات موئل األمم المتحدة فر دطار البند واسأ  - 4
المتحدة المي يجي  للمجلس ان يبدي مالحظاته علإ كفاءة اإلجراءات المالية والنظام المحاسأأأأأأبر والضأأأأأأوابط 

 المالية الداخلية واإلدارة وتنظيم العمليات بصفة عامةع

ة،  ار المجلس مقر موئل األمم المتحدة فر نيروبر، والمكتب اإلقليمر آلسأأأيا وخالل علمية المراجع - 5
 والمحيط الهادر فر اليابان، والمكاتب القطرية لسري النكا والفلبين وميانمارع

، اجر  المجلس عملية مراجعة الحسأأأأأأأأابات عن ب عد بسأأأأأأأأبب جائحة 2020نيسأأأأأأأأان/ابريل   13ومنم  - 6
 وشمل ملك المراجعة النهائية للبيانات الماليةع (عCOVID-19مرض فيروس كورونا )
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 االستنتاجات والتوصيات -بات  
 متابعة توصيات السنوات السابقة - 1 

، الحظ المجلس ان 2018كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31توصأأأأأأأأأأأأأأيأأة خير منفأأمة حتإ  38من بين  - 7
توصأأأأأأأأأية  34المائة( قد ن فمت، و فر   8توصأأأأأأأأأيات ) 3فر المائة( تجاو تها األحداث، و  3واحدة ) توصأأأأأأأأأية

فر المأأائأأة( قيأأد التنفيأأمع ويسأأأأأأأأأأأأأأأأاور المجلس القلق د اء انخفأأاض معأأدل التنفيأأم، نظرا دلإ ان نسأأأأأأأأأأأأأأبأأة  87)
 المائة فقط من التوصيات قد ن فمتع وترد تفاصيل عن حالة تنفيم التوصيات فر مرفق لما التقريرع فر 8
 

 استعراح مالي عام - 2 

 فاتاإليرادات والمصرو   
يرادات  - 8 تشأأأأأأأأأأأأمل ديرادات موئل األمم المتحدة االشأأأأأأأأأأأأتراكات المقررة )المي انية العادية(، والتبرعات، وا،

االسأأأتثمار، والتحويالت والمخصأأأصأأأات األخر ، واإليرادات األخر ع وخالل الفترة قيد االسأأأتعراض، انخفض 
دلإ  2018مليون دوالر فر عأأام  178,7فر المأأائأأة(، من  3,6ماليين دوالر ) 6,4مجموع اإليرادات بمبلغ 

ع ويع   االنخفأأأاض اسأأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأا دلإ انخفأأأاض التبرعأأأات بمبلغ قأأأدرو 2019مليون دوالر فر عأأأام  172,3
مليون دوالر  94,9دلإ  2018مليون دوالر فر عأأأام  143,7فر المأأأائأأأة(، من  33,9مليون دوالر ) 48,8

مليون دوالر  36,7ر  بمبلغ قأأدرو ، وقأأابلتأأه  يأأادة فر التحويالت والمخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأأات األخ2019عأأام  فر
 ع2019مليون دوالر فر عام  50,7دلإ  2018مليون دوالر فر عام  14,0فر المائة(، من  262,1)

ماليين دوالر  7,3وفيمأأأأا يتعلق بأأأأالمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأات، انخفض مجموع المصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأات بمبلغ قأأأأدرو  - 9
ع ويع   2019ون دوالر فر عأام ملي  178,4دلإ  2018مليون دوالر فر عأام  185,7المأائأة( من  فر 3,9)

مليون دوالر  13,5انخفاض المصأأأأأأأروفات اسأأأأأأأاسأأأأأأأا دلإ انخفاض مصأأأأأأأروفات التشأأأأأأأغيل األخر  بمبلغ قدرو  
 ع2019مليون دوالر فر عام  39,4دلإ  2018مليون دوالر فر عام  52,9فر المائة(، من  25,5)

عأجأ ا بألأغ مأجأمأوعأأأأأأأه  وعألأإ الأرخأم مأن انأخأفأأأأأأأاض اإليأرادات، سأأأأأأأأأأأأأأجأأأأأأأل مأوئأأأأأأأل األمأم الأمأتأحأأأأأأأدة - 10
فر المأائأة( مقأارنأة  12,9مليون دوالر ) 0,9ع وانخفض العج  بمبلغ قأدرو 2019دوالر فر عأام  ماليين 6,1

ماليين دوالر( نتيجة النخفاض النفقاتع وترد فر الشأأأأأأأأأأأأأكل األول من  7) 2018بالعج  المسأأأأأأأأأأأأأجل فر عام 
 ع2018و  2019الفصل الثانر مقارنة بين اإليرادات والمصروفات لعامر 
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 الشكل األول من الفصل الثانر  
 اإليرادات والمصروفات  

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ع2019و  2018البيانات المالية لموئل األمم المتحدة لعامر  المصدر: 
  

 تحليل النسب  
سأيما  وال المسأتقاة من البيانات المالية،من الفصأل الثانر النسأب المالية الرئيسأية  1يتضأمن الجدول   - 11

 من بيانر المرك  المالر واألداء المالرع
 

 من الفصل الثانر 1الجدول   
 تحليل النسا  

 2017كانون األول/ديسمبر   31 2018كانون األول/ ديسمبر   31 2019كانون األول/ ديسمبر   31 النسبة

    )ا(نسبة التداول    

 3,60 3,88 3,12 المتداولة دلإ الخصوم المتداولةنسبة األصول 

 3,20 3,17 3,10 )ب(نسبة مجموع األصول إلى مجموع ال صوم

    )ج(نسبة النقدية

النقدية + االستثمارات القصيرة األجل دلإ الخصوم 
 1,71 2,01 1,68 المتداولة

    )د(نسبة السيولة السريعة

القصيرة األجل + الحسابات النقدية + االستثمارات  
 3,28 3,52 2,83 المستحقة القبض دلإ الخصوم المتداولة 

 
 ع2019البيانات المالية لموئل األمم المتحدة لعام  المصدر: 

 يدل ارتفاع النسبة علإ قدرة الكيان علإ دفع خصومه القصيرة األجلع )ا( 
 الماليةعارتفاع النسبة ممشر جي د علإ المالءة  )ب( 
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نسأأأبة النقدية ممشأأأرم علإ ما يملكه الكيان من سأأأيولة، فهر تقيس حجم النقدية او مكافئات النقدية او األموال المسأأأتثمرة  )ج( 
 المتوافرة ضمن األصول المتداولة لتغطية الخصوم المتداولةع

مل المخ ون واألصأأول المتداولة األخر  تشأأ  ال  نسأأبة السأأيولة السأأريعة لر نسأأبة اكثر تحفظا من النسأأبة المتداولة ألنها )د( 
 التر يصعب تحويلها دلإ نقديةع ويدل ارتفاع النسبة علإ ان الوضع الحالر يتسم بمستو  اعلإ من السيولةع

  
وال ت ال الممشأأرات المالية الرئيسأأية لموئل األمم المتحدة سأأليمة كما يتبين من ارتفاع نسأأبة األصأأول  - 12

متداولة، ونسأأأأبة مجموع األصأأأأول دلإ مجموع الخصأأأأومع وتشأأأأير النسأأأأب دلإ تراجع المتداولة دلإ الخصأأأأوم ال
 التر  “نسأأأأأبة مجموع األصأأأأأول دلإ مجموع الخصأأأأأوم”، باسأأأأأتثناء نسأأأأأبة واحدة لر 2018طفي  مقارنة بعام 

ت ال دون تغيير تقريبأاع ويع   التراجع دلإ انخفأاض األصأأأأأأأأأأأأأأول المتأداولأة مثأل االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات والتبرعأات  ال
 قة القبضعالمستح

 
 التبرعات - 3 

 االتفااات المواعة والمستحقة في سنوات م تلفة  

: عرض البيانات المالية، ي عرَّ  اسأأأأأأاس االسأأأأأأتحقاق 1فر المعيار المحاسأأأأأأبر الدولر للقطاع العام  - 13
 عند تلقر ال بلنه اسأأأأأأأأأأأأاس للمحاسأأأأأأأأأأأأبة ينبغر بموجبه االعترا  بالمعامالت وخيرلا من األحداث عند وقوعها

النقدية فحسأأأأأأأأبع ولملك، يتعين تسأأأأأأأأجيل المعامالت واألحداث فر السأأأأأأأأجالت المحاسأأأأأأأأبية واالعترا  بها فر 
 البيانات المالية للفترة التر حدثت فيهاع

: اإليرادات 23من المعيار المحاسأأأأأبر الدولر للقطاع العام  30وباإلضأأأأأافة دلإ ملك، يرد فر الفقرة   - 14
فة “االعترا  باألصول”ضرائب والتحويالت(، فيما يتعلق بأ  من المعامالت خير التبادلية )ال ، ان األصول معرَّ

بلنها موارد يسأأأيطر عليها كيان نتيجة احداث سأأأابقة وي توقع ان  1فر المعيار المحاسأأأبر الدولر للقطاع العام 
 تتدفق منها دلإ ملك الكيان المنافع االقتصادية او دمكانات الخدمات فر المستقبلع

ضأأ  - 15 من دطار سأأياسأأات األمم المتحدة للمعايير المحاسأأبية  16-4-8افة دلإ ملك، ي شأأار فر الفقرة وا،
الأدوليأة للقطأاع العأام دلإ ان التبرعأات والتحويالت األخر  المسأأأأأأأأأأأأأأتنأدة دلإ اتفأاقأات قأابلأة لإلنفأام قأانونأا، ينبغر 

التر ي عتبر عندلا ان نقل السأأأأأيطرة االعترا  بها باعتبارلا ديرادات عندما يصأأأأأبف االتفاق مل ما، ولر النقطة  
علإ األصأأأول قد تم بالفعل، ما لم ينج االتفاق علإ شأأأرط يقتضأأأر االعترا  بخصأأأومع وفر لمو الحاالت، 

 ينبغر االعترا  باإليرادات عند سداد الخصومع

وفر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأدد، اجري تحليأل للمعأامالت خير التبأادليأة الواردة فر حسأأأأأأأأأأأأأأاب التبرعأاتع والحظ  - 16
قعت واصأأأأأأبحت مل مة خالل  1 602  194جلس ان اربعة اتفاقات خير تبادلية، بلغ مجموعها الم دوالرا، قد و 

ع وباإلضأأأأأأأأأأأأأافة دلإ ملك، 2019ع ولكن االعترا  باإليرادات المتعلقة بها كان مسأأأأأأأأأأأأأتحقا فر عام 2018عام 
َ  عن توقيع اتفاق مشأروط واحد خير تبادلر بمبلغ قدرو   ، ولكن اسأتحق 2018ام دوالرا فر ع  822 951ك شأ 

 من الفصل الثانر(ع 2)انظر الجدول  2019فر عام 
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 من الفصل الثانر 2الجدول   
 2019والمستحقة في عام  2018االتفااات المواعة في عام   

 النوع المبلغ  االتفاق
 مشروط دوالرا  822 951 االتفاق المتعلق بالمسالمات لدعم تحقيق االستقرار فر مناطق لشة فر الصومال    

 خير مشروط  دوالرا  26 600 ممشر اإلدراك )بوتسوانا وتونس وكولومبيا والمكسيك(  -اتفاق تعاون لمبادرة ا دلار المدن 
 خير مشروط  دوالرا  157 021 2035اتفاق تمويل لمنتد  نانجينغ الدولر بشلن التنمية الحضرية لعام 

دولر من اجل التنمية دلإ موئل األمم قبول المسأأالمة المقدمة من الوكالة األندلسأأية للتعاون ال
 خير مشروط  دوالرا  390 190 المتحدة )جمهورية تن انيا المتحدة وخينيا والكاميرون ونيجيريا(

 خير مشروط  دوالرا  1 028 383 التعديل األول لالتفاق بين السويد وموئل األمم المتحدة بشلن برنامم دعم إلثيوبيا
  دوالرا 2 425 145 المجموع  

  
َ  عن التوقيع علإ خمسأأأأأأأة اتفاقات خير تبادلية واصأأأأأأأبحت مل مة خالل عام  - 17 ، 2019وكملك ك شأأأأأأأ 

ع وبلغ مجموع لمو االتفاقات 2020علإ الرخم من ان االعترا  باإليرادات المتعلقة بها كان مسأتحقا فر عام 
 الثانر(عمن الفصل  3دوالرا )انظر الجدول  954 788الخمسة 

 
 من الفصل الثانر 3الجدول   

 2020والمستحقة في عام  2019االتفااات المواعة في عام   

 النوع المبلغ  االتفاق
المسأأأأأأأأأأأالمة فر دعم تنفيم موئل األمم المتحدة للخطة الحضأأأأأأأأأأأرية الجديدة فر افريقيا وآسأأأأأأأأأأأيا    

 خير مشروط  دوالرا  101 823  2019والمحيط الهادر لعام 

 خير مشروط  دوالر  10 000 2019رعاية لمرة واحدة فر جمعية موئل األمم المتحدة )كينيا( فر عام 
 خير مشروط  دوالرا  2 965 المسالمة فر برنامم الحوار بين األديان التابع لجمعية موئل األمم المتحدة )كينيا( 

المسأأأأأأأأأالمة فر مشأأأأأأأأأروع نهم تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأاالت من اجل المي نة والتخطيط 
فو والتمويل الحضأأأأأأأري علإ اسأأأأأأأاس المشأأأأأأأاركة لحكومة بلدية مدينة جنرال دسأأأأأأأكوبيدو فر نوي

 ليون، بالمكسيك
 خير مشروط  دوالر  140 000

 خير مشروط  دوالر  700 000 اتفاق تعاون بين حكومة مقاطعة منابر، فر دكوادور، وموئل األمم المتحدة 
  دوالرا  954 788 المجموع  

  
يتفق  مل مة الوير  المجلس ان االعترا  باالتفاقات فر سأأأأنة مختلفة عن السأأأأنة التر تصأأأأبف فيها  - 18

واألحكام المتعلقة  1مع معنإ اسأاس االسأتحقاق المنصأوج عليه فر المعيار المحاسأبر الدولر للقطاع العام 
 ع23باإليرادات خير التبادلية للمعيار المحاسبر الدولر للقطاع العام 

اذ اانونا لكي ويوصي المجلس بأن يضع موئل األمم المتحدة ضوابط كافية لتتفااات القابلة لننف - 19
 تححسا التبرعات بشكل صحي   تل السنة نفسها التي تصب  فيها هذه االتفااات ملزمة.

وقد قبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأية واوضأأأأف ان الضأأأأوابط سأأأأي عاد النظر فيها علإ الرخم من ان  - 20
الة تسأأأأأأأأأأأأأأجيل االتفاقات موئل األمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة فر نيروبر لديهما ضأأأأأأأأأأأأأأوابط تهد  دلإ كف

المتعلقة بالمسأأأالمات فر السأأأنة المالية التر تصأأأبف فيها لمو االتفاقات قابلة لإلنفام قانوناع وفر لما الصأأأدد، 
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سأأأتجري صأأأياخة دجراء تشأأأغيل موحد معدل لدائرة المي انية واإلدارة المالية التابعة للمكتب، وسأأأي عمم المشأأأروع 
 يهععلإ موئل األمم المتحدة للتعليق عل

واخيرا، نظرا دلإ مالحظات المجلس بشأأألن لمو المسأأأللة، صأأأح ف موئل األمم المتحدة بياناته المالية  - 21
من الفصأل الثانر،   3، فر ضأوء االتفاقين األخيرين المشأار دليهما فر الجدول  2019للسأنة المنتهية فر عام 

 دوالرع 840 000البالغ مجموعهما 
 

 تنفيذ المشاريع - 4 

 ركات المنفذون للمكتا اإلاليمي آلسيا والمحيط الهادهالش )أ( 

من سأأأأياسأأأأة موئل األمم المتحدة للشأأأأركاء المنفمين، ي َعرَّ  الشأأأأريك المنفم بلنه منظمة  7وفقا للفقرة   - 22
خير ساعية دلإ الربف )مثل الو ارات الحكومية، والحكومات المحلية، والممسسات العامة، والمنظمات الدولية، 

مات خير الحكومية، والجامعات، والممسأأأأأأأأسأأأأأأأأات، وممسأأأأأأأأسأأأأأأأأات البحوث( التر تعاقد معها موئل األمم والمنظ
 المتحدة لتنفيم مشروعع

وفر الفقرة نفسأأأأأها، ي مَكر ان الشأأأأأريك المنفم مسأأأأأمول وخاضأأأأأع للمسأأأأأاءلة عن ددارة المشأأأأأروع برمته  - 23
شأروع ونتائجه لصأالف المسأتفيدين النهائيينع  واسأتخدام موارد المشأروع بفعالية وكفاءة من اجل تحقيق نواتم الم

بالغ موئل األمم المتحدة عن حالة التقدمع  والشريك المنفم مسمول ايضا عن رصد المشاريع وا،

وباإلضأأأأافة دلإ ملك، يرد فر فقرة من السأأأأياسأأأأة نفسأأأأها ان اتفاق التعاون لو الصأأأأك القانونر المي  - 24
األمم المتحدة )طرفا االتفاق( فيما يتعلق بالمشأأأأأأأأأروعع وتشأأأأأأأأأكل  ينظم حقوق والت امات الشأأأأأأأأأريك المنفم وموئل

األحكام والشأأروط العامة، ووصأأ  نشأأاط المشأأروع المي يشأأمل الجدول ال منر للتنفيم والمي انية، بما فر ملك 
 يتج ا من اتفاق التعاونع الجدول ال منر للتسديد )المرفق جيم لالتفاق(، ج ءا ال

من السأأأأأأياسأأأأأأة، يشأأأأأأار دلإ ان جميع األنشأأأأأأطة والنواتم المتفق عليها بموجب  21واخيرا، فر الفقرة  - 25
اتفاق تعاون ينبغر ان ت َنفَّم خالل مدة صأأأأأأالحية االتفاقع ويتعين علإ مدير المشأأأأأأروع ان يرصأأأأأأد صأأأأأأالحية 
اتفاقات التعاون وان يكفل تمديدلا فر الوقت المحدد وبشأأأأأأأأكل مسأأأأأأأأبق، عند االقتضأأأأأأأأاء، وبمبررات مناسأأأأأأأأبةع 

 فاقات بلثر رجعر تعرض المنظمة لعدم اليقين القانونر، وينبغر تجنبها فر جميع األوقاتعفاالت 

وفر لما الصأأأأأأأأأأأدد، جر  تحليل اتفاقات التعاون المتعلقة بالمكاتب القطرية لموئل األمم المتحدة فر  - 26
والمكتب اإلقليمر آلسأأيا والمحيط افغانسأأتان وجمهورية الو الديمقراطية الشأأعبية وسأأري النكا والفلبين وكمبوديا 

 الهادر، وك ش   عن الحاالت التالية:
 

 صالحية اتفاقات التعاون والتعديالت المتعلقة بها ‘1’ 
اوال، وق ع المكتب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأأأأأيا والمحيط الهادر علإ اتفاق للتعاون فر تنفيم مشأأأأأأأأأأأأأأروع بعنوان   - 27

دَِّد تارين  254 000بتكلفة دجمالية قدرلا   ”الدعم التحفي ي لتوطيد السأأأأأأأأأأأأالم فر سأأأأأأأأأأأأري النكا“، دوالر، وقد ح 
 نيسأأأأأأان/ 15ع وع دِّل اتفاق التعاون لتمديد تارين االنتهاء األصأأأأأألر دلإ 2018آب/اخسأأأأأأطس   31انتهائه فر  

 ع2019كانون الثانر/يناير  17المي وقعه الطرفان فر  2019ابريل 

الهادر علإ اتفاق للتعاون فر تنفيم مشأأأأأأأأأأروع بعنوان    وثانيا، وق ع المكتب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأيا والمحيط - 28
دوالراع وفر حين ان تارين انتهاء اتفاق التعاون ملك  30  122”حالة مدن سأأأأري النكا“، بتكلفة دجمالية قدرلا  
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، فقد اصأأأأأأدر الطرفان، قبل ملك التارين، اول تعديل له ووقعا عليه، وحدد 2018آب/اخسأأأأأأطس   15كان فر 
 كأانون الثأانر/ 31ع وعالوة علإ ملأك، فر 2018تشأأأأأأأأأأأأأأرين األول/اكتوبر  31جأديأدا لو  لأما التعأديأل تأاريخأا

 ع2019شباط/فبراير  15، وق ع الطرفان علإ تعديل الحق، وم دَِّد تارين االنتهاء دلإ 2019يناير 

ان  وثالثا، وق ع المكتب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأيا والمحيط الهادر علإ اتفاق للتعاون فر تنفيم مشأأأأأأأأأأروع بعنو  - 29
دوالرا ويقع فر افغانسأأأتانع  635 764المرحلة األولإ“، بمبلغ دجمالر قدرو   -”مشأأأروع معالجة شأأأوارع كابول 

ع وفر وقت الحق، صأأدر تعديل لتمديد ملك التارين  2019نيسأأان/ابريل   16وكان تارين انتهاء اتفاق التعاون 
 ع2019ايار/مايو  8 والطر  اآلخر فر 2019نيسان/ابريل  25وق ع عليه احد الطرفين فر 

وبالنظر دلإ ما تقدَّم، تجدر المالحظة ان اتفاقات التعاون الثالثة تلك تضأأمنت مادة تنج علإ ان  - 30
 االتفاقات نافمة من تارين التوقيع األخيرع

ولوحظ فر لما الصأأأدد ان اتفاقات التعاون الثالثة قد مددت بعد تارين انتهاء صأأأالحيتها، مما يبي ن   - 31
 ثغرات فر انقضاء مدة صالحيتهاعوجود 

وفيما يتعلق بمشأروع ”الدعم التحفي ي لتوطيد السأالم فر سأري النكا“، لوحظ وجود ثغرة فر انقضأاء  - 32
يوما تقويميا؛ وفر المشأأأأأأأأروع المعنون ”حالة مدن سأأأأأأأأري النكا“، كان لناك ثغرة  139مدة صأأأأأأأأالحيتها قدرلا  

المرحلأة األولإ“، كأان لنأاك ثغرة قأدرلأا  –ة شأأأأأأأأأأأأأأوارع كأابول يومأا تقويميأا؛ وفر ”مشأأأأأأأأأأأأأأروع معأالجأ  92قأدرلأا 
 يوما تقويمياع 22

 
 حاالت التلخير فر تسديد المدفوعات للشركاء المنفمين ‘2’ 

باإلضافة دلإ اتفاقات التعاون تلك، وقع المكتب اإلقليمر آلسيا والمحيط الهادر علإ اتفاق للتعاون   - 33
درة علإ التكي  مع تغير المنأا  والقأدرة علإ مواجهأة الكوارث فر اكثر فر تنفيأم مشأأأأأأأأأأأأأأروع بعنوان ”تع ي  القأ 

المسأتوطنات البشأرية الريفية والحضأرية الناشأئة ضأعفا“، فر جمهورية الو الديمقراطية الشأعبية، بمبلغ دجمالر 
 دوالراع 1 246 141قدرو 

لتنفيم مشأأأروع بعنوان ”تعميم   ووق ع المكتب اإلقليمر آلسأأأيا والمحيط الهادر ايضأأأا علإ اتفاق تعاون - 34
جراءات الرصأأأأأأأأأأأأأد والتقييم فر مجال القدرة علإ التكي  مع تغير المنا  فر التخطيط  المنظور الجنسأأأأأأأأأأأأأانر وا،

 دوالرع 963 500اإلنمائر علإ المستويات دون الوطنية“، فر كمبوديا، بمبلغ دجمالر قدرو 

وجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأعبية، كان ينبغر  ووفقا لالتفاقين المتعلقين بالمشأأأأأأروعين فر كمبوديا  - 35
يوما، علإ التوالر،   30يوما و  14لموئل األمم المتحدة ان يسأأأأدد المدفوعات للشأأأأركاء المنفمين فر خضأأأأون 

 بعد تلقر طلب السداد المناسب، وبالنظر دلإ التفاصيل المبينة فر الجدول ال منر للمدفوعات مي الصلةع

د د عند التوقيع علإ االتفاق وعالوة علإ ملك، ا - 36 شأأأير فر اتفاقر التعاون دلإ ان القسأأأط األول سأأأي سأأأَ
 وبعد تلقر طلب السدادع

وفيما يتعلق بالقسط األول، لوحظ ان الدفع قد تلخر فيما يتعلق باالتفاقينع ففر المشروعين الواقعين  - 37
يوما تقويميا،   42و  29والن بعد مرور فر كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأأأأأأعبية، د فع القسأأأأأأأأأأأطان األ

 يوما تقويمياع 12يوما و  15علإ التوالر، علإ توقيع االتفاق وتلقر طلب السداد، مما يمثل تلخيرا قدرو 
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ضأأافة دلإ ملك، فيما يتعلق باالتفاق بشأألن المشأأروع الواقع فر جمهورية الو الديمقراطية الشأأعبية،   - 38 وا،
اطع وفر وقت ال يارة التر قام بها المجلس، كانت قد س دَِّدت خمسة اقساط؛ ولكن تم النظر فر دفع ثمانية اقس

َ  عن تلخر دفع ثالثة اقساط لمدة تصل دلإ   يوما تقويمياع 17ك ش 

قسأأأأطاع وفر وقت دجراء عملية  13وتوخإ كملك االتفاق المتعلق بالمشأأأأروع الواقع فر كمبوديا دفع  - 39
دِّ  اقسأأأاط منها قد تلخر دفعها لمدة تصأأأل دلإ   10قسأأأطا؛ ولكن لوحظ ان   12َد مراجعة الحسأأأابات، كان قد سأأأ 

 يوما تقويمياع 26
 

 توارين اإلنجا  ودفع األقساط المتلخرة والمعلقة ‘3’ 
فر الجدول ال منر للتسديد لكل اتفاق تعاون والتعديل المتعلق به، ت حدَّد توارين اإلنجا  وتوارين دفع  - 40

 المقابلة لها، من بين مسائل اخر عاألقساط 

وقد تبين ان األقسأاط كانت معلقة فر انتظار اإلنجا  والدفعع ففيما يتعلق بالمشأروع فر افغانسأتان،   - 41
، علإ التوالر؛ 2019كأان التأاريخأان المقرران لإلنجأا  ودفع القسأأأأأأأأأأأأأأط الثأانر فر ح يران/يونيأه وتمو /يوليأه 

 ، كان القسط معلقاع2019ولكن حتإ كانون األول/ديسمبر 

وفيما يتعلق بالمشأأأأأأروع فر جمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأعبية، رخم ان التاريخين المقررين لإلنجا   - 42
، 2019 ، علإ التوالر، فحتإ كانون األول/ديسمبر2019ودفع القسط السادس فر تمو /يوليه وآب/اخسطس  

 كان القسط معلقاع

مكتأب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأأأأأيأا والمحيط الهأادر علإ اتفأاق تعأاون فر تنفيأم  وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، وق ع ال - 43
مشأأأروع بعنوان ”تنمية سأأأبل العيش المسأأأتدامة للمجتمعات المتضأأأررة من الن اع“ فر ماراوي، بالفلبينع وكانت 

 ع2020آمار/مارس  31دوالرا، وكان تارين انتهائه فر  294 985تكلفة لما االتفاق تبلغ 

َ ت اعالوع وكأان التأاريخأان المقرران لإلنجأا  وك شأأأأأأأأأأأأأأ   فر ملأك  - 44 االتفأاق عن نفس الحأاالت التر ابر 
  ، علإ التوالر؛ ولكن حتإ كأأأأأانون الثأأأأأانر/2019ودفع القسأأأأأأأأأأأأأأط الثأأأأأانر فر ح يران/يونيأأأأأه وتمو /يوليأأأأأه 

 ي ال القسط معلقاع ، كان ال2020 يناير

المكتب اإلقليمر آلسأأأأأأيا والمحيط الهادر ان وفيما يتعلق بالمشأأأأأأروع الواقع فر افغانسأأأأأأتان، اوضأأأأأأف  - 45
المشأأأروع يواجه تحديات مختلفة بسأأأبب تعقد شأأأبكة شأأأوارع كابول التر تتطلب نظاما فريدا للتدوين؛ وصأأأعوبة 
العثور علإ خبير فر معأالجأة الشأأأأأأأأأأأأأأوارع؛ والعأدد المحأدود ألسأأأأأأأأأأأأأأمأاء الشأأأأأأأأأأأأأأوارع التر وافقأت عليهأا الحكومأة؛ 

 م العطاءات لتركيب لوحات الممتلكاتعوالتحديات التر تواجه عملية تقدي 

وعالوة علإ ملأك، قأال المكتأب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأأأأأيأا والمحيط الهأادر دنأه فيمأا يتعلق بأالمشأأأأأأأأأأأأأأروع فر  - 46
جمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأعبية، حصأأأأأأل تلخير فر عرض البيانات المالية التر راجعتها شأأأأأأركة مراجعات 

ضا فة دلإ ملك، ا وضف ان وقوع كوارث طبيعية مختلفة فر منطقة حسابات مستقلة، ولو شرط لدفع القسطع وا،
 البلد المعنر قد اسهم فر حصول لما التلخير عموماع

واخيرا، فيما يتعلق بالمشروع الواقع فر الفلبين، اوضف المكتب القطري المسمول انه نظر فر تنظيم   - 47
 ت الجديدة قد توق   بسبب تغي ر الحكومةعالتعاونيات، من خالل اتفاق التعاون؛ خير ان تسجيل التعاونيا
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 شرط دفع القسط النهائرع ‘4’ 
نصأأأت المادة السأأأادسأأأة من اتفاق التعاون المي وقعه المكتب اإلقليمر آلسأأأيا والمحيط الهادر لتنفيم   - 48

ر عند مشأأأأأأأروع ”الدعم التحفي ي لتوطيد السأأأأأأأالم فر سأأأأأأأري النكا“، علإ ان المدفوعات النهائية ينبغر ان ت َوفَّ 
، وتقأديم بيأانأات مأاليأة  توفير النواتم المطلوبأة المشأأأأأأأأأأأأأأار دليهأا فر الجأدول ال منر للتسأأأأأأأأأأأأأأديأد علإ نحو مرض 
للمشأروع قامت بمراجعتها شأركة مسأتقلة لمراجعة الحسأابات تبين اسأتخدام األموال المقدمة حتإ تاريخه وطلب 

 السداد المقدم دلإ موئل األمم المتحدةع

، ووفقأا للطلأب المتعلق بأالأدفعأة النهأائيأة 2019 هح يران/يونيأ  11لوحظ انأه فر وفر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأدد،  - 49
، قام موئل األمم المتحدة 2019نيسأأأأأأأأان/ابريل  15المي قدمته و ارة األراضأأأأأأأأر واإلصأأأأأأأأالحات البرلمانية فر 

عة دوالر من دون قيام شأأأركة من مراجعر الحسأأأابات المسأأأتقلين بمراج 5 500بصأأأر  الدفعة األخيرة البالغة 
 البيانات المالية للمشروع، وفقا للحكام المشار دليها فر المادة الممكورة اعالو من االتفاقع

وير  المجلس ان من الضأأأأأروري ان يقوم موئل األمم المتحدة بتحسأأأأأين دجراءاته المتعلقة بالشأأأأأركاء  - 50
 متحدة والدافهعالمنفمين ألنها اساسية فر تنفيم المشاريع، وبملك تحقيق والية موئل األمم ال

وباإلضافة دلإ ملك، ير  المجلس ان الثغرات فر مدة صالحية اتفاقات التعاون تدل علإ ان موئل  - 51
 يكفل التمديد السليم فر الوقت المناسب لالتفاقات، وفقا لسياسة الشركاء المنفمينع األمم المتحدة ال

منفمين، ير  المجلس ان المكتب اإلقليمر وفيما يتعلق بالتلخر فر تسأأأأأأأأأأأديد المدفوعات للشأأأأأأأأأأأركاء ال - 52
آلسأأأأأأأأأأأأأيا والمحيط الهادر والمكاتب القطرية المعنية يتعين عليها التقيد بالشأأأأأأأأأأأأأروط المحددة فر كل اتفاق، مع 
اسأأتكمال جميع الترتيبات الداخلية قبل حلول الموعد النهائر، بما فر ملك دفع األقسأأاط، نظرا دلإ ان التلخير 

 ل قد يعوق تنفيم المشاريع فر الوقت المحددعفر اإلفراج عن األموا

وعالوة علإ ملك، يقدر المجلس ان تلخر توارين اإلنجا  ودفع األقسأأأأأأأأأأأاط، التر تتعلق فر معظمها  - 53
بمراحل تنفيم المشأأأأأأأأأأأأأأاريع المبينة فر اتفاق التعاون والتر لم يتم الوفاء بها، يعكس ضأأأأأأأأأأأأأأع  عملية التخطيط 

 التنفيمع خالل

ر  المجلس ان تسديد المدفوعات النهائية من دون توفر التقرير المطلوب لمراجعة البيانات  واخيرا، ي  - 54
يكفل اسأأأتخدام الموارد المالية المقدمة دلإ الشأأأريك  المالية الخاصأأأة بالمشأأأروع، ولو شأأأرط دل امر للدفع، قد ال

 المنفم علإ النحو الواجبع

ي سااري النكا وأفنانسااتان  بالتعاون مع المكتا ويوصااي المجلس بأن يمتثل المكتبان القطريان ف - 55
اإلاليمي آلسااايا والمحيط الهاده  لساااياساااة الشاااركات المنفذين بتمديد اتفااات التعاون والتعديتت المتعلقة 

 بها  ابل تاريخ انتهات صتحيتها  مما ي دي إلى تفادي وجود فترات غير مشمولة باالتفاق.

بان القطريان في كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشاااعبية  ويوصاااي المجلس بأن يكفل المكت - 56
بالتعاون مع المكتا اإلاليمي آلساااااايا والمحيط الهاده  صاااااارف األموال ودفع األاساااااااط في الوات المحدد 

 للشركات المنفذين وفقا لتتفااات.

قراطية الشاااعبية ويوصاااي المجلس بأن تكفل المكاتا القطرية في أفنانساااتان وجمهورية الو الديم - 57
والفلبين  بالتعاون مع المكتا اإلاليمي آلسيا والمحيط الهاده  الوفات بالمواعيد النهائية لتحقيق المنجزات 
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المسااااتهدفة  إلى جانا دفع األاساااااط في الوات المحدد  من أجل تحسااااين تنفيذ المشاااااريع مع الشااااركات 
 المنفذين  كما هو م طط.

لمكتا القطري في سااااااري النكا والمكتا اإلاليمي آلساااااايا والمحيط ويوصااااااي المجلس بأن يت ذ ا - 58
الهاده تدابير للموافقة السااااااليمة على المدفوعات المسااااااددة للشااااااركات المنفذين وفقا للشااااااروط اإللزامية 

 لتتفاق  والتي ينبني تلقيها ابل تقديم طلبات الدفع أو عند تقديمها.

التوصأية األولإ واشأار دلإ انه سأيضأع دجراءات فر لما الصأددع واضأا  وقبل موئل األمم المتحدة  - 59
ان عوامل من قبيل انتهاء صأالحية اتفاقات الجهات المانحة مات الصألة واأل مة السأياسأية التر اعاقت عمل 

سأأأأأأأيما فيما يتعلق باتفاقات التعاون   حكومة سأأأأأأأري النكا قد تسأأأأأأأببا ببعض حاالت التلخير التر حصأأأأأأألت، وال
 ة فر سري النكا، حيث اثر عدم االستقرار السياسر فر التوقيع علإ التعديالتعالمنفم

بتطبيق  2019وقد قبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأأأيتين الثانية والرابعة واوضأأأأأأف انه قام خالل عام  - 60
رصأأأد نمومج ”برنامم ددارة شأأأمون الجهات المانحة“ فر نظام اوموجا، األمر المي من شأأألنه ان يتيف تحسأأأين 

 ومراقبة توقيت تسديد المدفوعات للشركاء المنفمين والتقيد بهاع

وقد قبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأأأأأية الثالثة واوضأأأأأأأأف انه يعمل فر بيئة خير مسأأأأأأأأتقرة فر مرحلة  - 61
 بعد الن اع وما بعد الكوارث فر افغانسأأأتان وجمهورية الو الديمقراطية الشأأأعبية والفلبين، األمر المي يشأأأكل ما

فر كثير من األحيان تحديا ألفضأأأأأأأأل خطط التخفي  من اآلثارع ومكر الكيان ان علإ الرخم من سأأأأأأأأعيه دلإ 
 التخطيط بشكل دائم الحتياجات المشاريع والبرامم فر وقت مسبق، فسن التلخير كان سيحدث حتماع

م وشأأأأأأأأأأروط وباإلضأأأأأأأأأأافة دلإ ملك، مكر موئل األمم المتحدة انه سأأأأأأأأأأيرصأأأأأأأأأأد المدفوعات وفقا ألحكا - 62
سأأأأأأأأأأأأأأيمأا مبأدا تنفيأم المعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة  االتفأاقأات والنظأام المأالر والقواعأد المأاليأة للمم المتحأدة، وال

 العامع للقطاع
 

 اتفااات المكتا القطري للفلبين مع المجتمع المحلي )ا( 

عأادة اإلعمأار ”من الوثيقأة  2من الفصأأأأأأأأأأأأأأل  2-2فر الفقرة  - 63 عمليأة الشأأأأأأأأأأأأأأعأب فر مرحلأة اإلنعأاش وا،
، 2008، التر اعدلا المكتب اإلقليمر آلسأأأأأيا والمحيط الهادر فر ايلول/سأأأأأبتمبر “الكوارث وانتهاء الن اع بعد

عيشأأأون فر منطقة ي عرَّ  المجتمع المحلر بلنه مجموعة من األشأأأخاج المين يتشأأأاطرون مشأأأاكل مشأأأتركة وي 
يمكن تحأأديأأدلأأا مأأاديأأاع وفر حأأالأأة الكوارث او الن اعأأات، يقوم المجتمع المحلر المتضأأأأأأأأأأأأأأرر بتنفيأأم البرنأأامم  

 واالستفادة منهع

 “العقأد المبرم مع المجتمع المحلر ”من الوثيقأة نفسأأأأأأأأأأأأأأهأا، ي عرَّ   5من الفصأأأأأأأأأأأأأأأل  1-5وفر الفقرة  - 64
حكومية او مشأأأروع لمنظمة مجتمعية لتنفيم اعمال مادية جر  عقد تمنحه وكالة حكومية او منظمة خير  بلنه

تحأأديأأدلأأا فر خطأأة العمأأل المجتمعيأأةع وعالوة علإ ملأأك، يرد فر الوثيقأأة ان المبلغ المخصأأأأأأأأأأأأأأج للمنظمأأة 
 المجتمعية يحدد بناء علإ قيمة العقدع

 “القانونيةالمبادر التوجيهية بشأأأأأأأأألن اسأأأأأأأأأتخدام اتفاقات موئل األمم المتحدة وصأأأأأأأأأكوكه ”وتتضأأأأأأأأأمن  - 65
العقود المبرمة مع المجتمع ”التعليمات المتعلقة بسصأأأأأدار االتفاقات المبرمة مع المجتمع المحلر )تنطبق علإ 

الممكورة اعالو(ع وصأأأدرت لمو المبادر التوجيهية، التر اعدلا المكتب القانونر فر مقر موئل األمم   “المحلر



 A/75/5/Add.9 

 

20-08595 24/148 

 

لسأأياسأأات واالسأأتراتيجيات علإ الشأأبكة الداخلية لموئل ، ون شأأرت فر قسأأم ا2014المتحدة، فر ايلول/سأأبتمبر 
 األمم المتحدةع

من تلك المبادر التوجيهية ان االتفاقات المبرمة مع المجتمع المحلر ت سأأأأأأأأأأأأأأتخدم   16ويرد فر الفقرة   - 66
بين موئأل األمم المتحأدة ومنظمأة مجتمعيأة بشأأأأأأأأأأأأأأألن اسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام منف لغرض قيأام المنظمأة المجتمعيأة بتلبيأة  

 ت المجتمع المحلر فر حر معينعاحتياجا

)ب( و )لأأأأأأأأأأأأأأأأأأ( من المبادر التوجيهية، فيما يتعلق بالشأأأأروط   16وعالوة علإ ملك، تشأأأأير الفقرتان  - 67
يجو  ألي اتفأأأأأأاقأأأأأات مبرمأأأأأة مع المجتمع المحلر ان تتجأأأأأأاو  مبلغ  ال المأأأأأأاليأأأأأأة، علإ التوالر، دلإ انأأأأأه

علإ النحو المنصأأأأأوج عليه فر االتفاق، اسأأأأأتنادا دلإ دوالر، وان المدفوعات تسأأأأأدد علإ اقسأأأأأاط   70 000
 التقدم المحر ع

التنمية المجتمعية من خالل بناء المالجئ ودعم ”وفر لما الصأأأأأأأأأأأدد، جر  تحليل مشأأأأأأأأأأأروع بعنوان  - 68
، وضأأأأأأأأأعه المكتب القطري لموئل األمم المتحدة فر الفلبينع ومن اجل تنفيم “سأأأأأأأأأبل العيش إلعادة بناء مراوي

اتفاقا مع المجتمع المحلر ترك  علإ توفير  22ل المكتب اإلقليمر آلسأأأأأيا والمحيط الهادر فر المشأأأأأروع، دخ
 الملو  وسبل العيش للمجتمع المحلرع وجر  الكش  عن الحاالت المبينة ادناوع

 فيما يتعلق ببناء المالجئ التر تعود بالفائدة علإ األسأأأر من خالل البناء الكامل للمنا ل، وقع المكتب -   69
 دوالراع   1 163  529,48اتفاقا مع المجتمع المحلر بلغ مجموعها   12اإلقليمر آلسيا والمحيط الهادر 

ولوحظ بأأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأأة لالثنر عشأأأأأأأأأأأأأأر اتفأأاقأأا المبرمأأة مع المجتمع المحلر ان مبلغين تقأأارب قيمتهمأأا   - 70
ا تجأأأأاو ا قيمأأأأة دوالر اعت برا بمثأأأأابأأأأة تعأأأأاون من موئأأأأل األمم المتحأأأأدة؛ لكنهمأأأأ  97 000 دوالر و 96 000

 دوالر المشار دليها فر المبادر التوجيهيةع 70 000 الأ

دوالر وفقأأا  100 000ومكر المكتأأب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأأأأأيأأا والمحيط الهأأادر ان القيمأأة قأأد  ادت لتبلغ  - 71
للنمومج القياسأأأأأر لتلك األنواع من االتفاقات، المنشأأأأأور ايضأأأأأا علإ الشأأأأأبكة الداخلية لموئل األمم المتحدة فر 

ع وير  المكتب اإلقليمر ان القيمة المشأأأأأأار دليها فر وثيقة المبادر التوجيهية الصأأأأأأادرة فر 2015مو /يوليه ت 
 قد عفا عليها ال من منم دصدار ملك النمومج القياسرع 2014ايلول/سبتمبر 

ات اتفاق  10وفيما يتعلق بدعم سأأأأأأأأبل العيش، كان المكتب اإلقليمر آلسأأأأأأأأيا والمحيط الهادر قد وق ع  - 72
مع المجتمع المحلر، تهد  دلإ توفير الدخل من خالل دنشأأأأأأأأاء مشأأأأأأأأاريع تجارية لصأأأأأأأأالف المجتمع المحلرع 

قسأأأأأأأأطًا تتعلق باتفاقات مع  14وتبين فيما يتعلق بالتقدم المحر  فر تنفيم المشأأأأأأأأروع، وقت  يارة المجلس، ان 
 المجتمع المحلر، جميعها للملو  وسبل العيش، كانت بانتظار الدفعع

وبرر المكتأأأب القطري لموئأأأل األمم المتحأأأدة فر الفلبين جميع حأأأاالت التأأألخير تلأأأك فر سأأأأأأأأأأأأأأأأداد  - 73
المدفوعات، حيث اوضف فيما يتعلق باالتفاقات المتصلة ببناء المالجئ ان حاالت التلخير السابقة فر تطوير 

وفيما يتعلق باالتفاقات قطع األراضأأأأر قد تسأأأأببت فر التلخير األخير فر بناء المنا لع وباإلضأأأأافة دلإ ملك، 
المتصأأألة بسأأأبل العيش، اوضأأأف المكتب القطري ان التلخيرات ناجمة عن اسأأأباب مختلفة، بما فر ملك تعديل 

 نظام اإلبالغ الخاج بالتعاونية وتغيير الحساب المصرفر للتعاونيةع

ددارية، نظرا ألن واشأأار المكتب اإلقليمر آلسأأيا والمحيط الهادر دلإ ان لمو المسأأللة ليسأأت مسأأللة   - 74
حأاالت التألخير ترجع دلإ عوامأل خأارجيأة خير متوقعأة خأارجأة عن سأأأأأأأأأأأأأأيطرة موئأل األمم المتحأدة، مثأل البيئأة 
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الصأعبة فر مراوي بعد الحربع واقترح انه ما دام االتفاق سأاريًا، فسن الدفعة سأتسأدد عندما يتم تسألم المنج ات 
مم المتحدة، ألنه من خير العملر ان يجري تعديل االتفاق المسأأأأتهدفة واسأأأأتعراضأأأأها وقبولها من قبل موئل األ

عند كل تلخير محتملع واقترح المكتب اإلقليمر دضأأافة حاشأأية فر الجدول ال منر للتسأأديد تسأأمف بتباين لفترة 
 يوما علإ سبيل المثالع 15محددة، كلن يكون ملك خالل 

متحدة باستعراض وتحديث دجراءاته المتعلقة ولملك ير  المجلس ان من المهم ان يقوم موئل األمم ال - 75
بأأاالتفأأاقأأات المبرمأأة مع المجتمع المحلرع وتحأأدد وثيقأأة المبأأادر التوجيهيأأة المتعلقأأة بأأاالتفأأاقأأات والصأأأأأأأأأأأأأأكوك 

دوالر بوصفه الحد األقصإ المسموح به لالتفاقات المبرمة مع المجتمع  70  000القانونية معيارا واضحا قدرو  
و بالنسأأأأأأأبة للحاالت التر سأأأأأأأبق عرضأأأأأأأهاع وعلإ سأأأأأأأبيل المقارنة، فسن وثيقة النمومج المحلر، وقد جر  تجاو  

القياسأأر التر يسأأتخدمها موئل األمم المتحدة تشأأير )فر حاشأأية( دلإ ان المبلغ المسأأموح به لالتفاقات المبرمة 
رسأأأأأأميًا  دوالرع ولملك فمن الضأأأأأأروري ان ينظر موئل األمم المتحدة  100 000مع المجتمع المحلر تقل عن 

 فر توحيد وتحديث وثائقه، وفقًا لواقع دجراءاته، بهد  تجنب تضارب المعلوماتع

وفيما يتعلق بالمدفوعات المعلقة للقسأاط المحددة فر االتفاقات مع المجتمع المحلر، يقدر المجلس  - 76
دم الوفأاء بهأا  ان المواعيأد النهأائيأة المنصأأأأأأأأأأأأأأوج عليهأا فر االتفأاقأات تحأدد لغرض التخطيطع ولأملأك، فأسن عأ 

يعكس ضأأأأأأأأأع  عملية التخطيط لتنفيم المشأأأأأأأأأاريعع وباإلضأأأأأأأأأافة دلإ ملك، يتفق المجلس مع الراي القائل بلن 
البديل يمكن ان يكون بلن تنج االتفاقات مع المجتمع المحلر فر الجدول ال منر للتسأأأأأأأأأأأأديد علإ السأأأأأأأأأأأأماح 

 بتباين لفترة محددة فيما يتعلق باألقساطع

أن يت ذ المكتا القطري في الفلبين والمكتا اإلاليمي آلسايا والمحيط الهاده  ويوصاي المجلس ب - 77
مع مقر موئل األمم المتحدة  التدابير التزمة لضاامان مراجعة الحد األاصااى لمبال  االتفااات التي تبرم مع 

 المجتمع المحلي وتحديدها بوضوح في صك رسمي.

الفلبين  مع المكتا اإلاليمي آلساااااااايا والمحيط  ويوصااااااااي المجلس بأن يكفل المكتا القطري في - 78
الهاده  الوفات بالمواعيد النهائية للمنجزات المساتهدفة  وساداد األاسااط التي تحصارف وفق الجداول الزمنية 

 من أجل تحسين تنفيذ المشاريع التي تحنشأ من  تل االتفااات المبرمة مع المجتمع المحلي.

لتوصأأأأأأأأية األولإ واشأأأأأأأأار دلإ انه سأأأأأأأأيقوم بمراجعة الحد المالر لالتفاقات وقبل موئل األمم المتحدة ا - 79
ضفاء الطابع الرسمر عليهاع  المبرمة مع المجتمع المحلر وا،

وقبل موئل األمم المتحدة التوصأأأية الثانية، واوضأأأف انه يعمل فر الفلبين فر بيئة صأأأعبة فر مرحلة  - 80
 وانعدام األمنع ونتيجة لملك، فسن حاالت التلخير شائعةعما بعد الكوارث والن اع، تتسم بعدم االستقرار 

 
 المتعاادون األفراد - 5 

 تعليمات رسمية لعملية التوظيف التي تتم من  تل كيان غير تابع لألمم المتحدة )أ( 

اوضأأأأأأأأأأأأأف المكتب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأأأأيا والمحيط الهادر ان عملية تعيين األفراد المتعاقدين فر المكتب  - 81
 القطري ألفغانستان تمت باالستعانة بكيان خير تابع للمم المتحدةع

، لغرض تنفيم  2019فردا متعاقدا اعتبارا من تشأأأأأأأأأأأرين األول/اكتوبر  598وجر  التحقق من تعيين  - 82
فر المائة من المجموع( يعملون   98فردا )  584ع وعلإ وجه التحديد، كان “برنامم تع ي  بلديات احياء كابل”
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ار البرنأأأامم، وجر  التعأأأاقأأأد معهم من خالل كيأأأان خير تأأأابع للمم المتحأأأدة، فر حين جر  تعيين فر دطأأأ 
 فر المائة من المجموع( من خالل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعع 2فردا ) 14

المتحدة عملية التوظي  فر وحدة الموارد البشأأأأأأأأرية التابعة لموئل األمم ”وتتضأأأأأأأأمن الوثيقة المعنونة  - 83
معلومأات عن الخطوات المتخأمة لتعيين األفراد والوثأائق الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة الال مأة لأملأك الغرضع  “فر افغأانسأأأأأأأأأأأأأأتأان

 ان لمو الوثيقة ليست وثيقة رسمية من وثائق موئل األمم المتحدةع خير

وبأأالنظر دلإ مأأا تقأأدم، الحظ المجلس عأأدم وجود تعليمأأات رسأأأأأأأأأأأأأأميأأة لتنظيم عمليأأة توظي  األفراد  - 84
لمعينين من خالل الكيان خير التابع للمم المتحدة، فيما يتعلق، علإ سأأأأأأبيل المثال، بالقواعد المتصأأأأأألة بكل ا

 مرحلة من عمليات التطبيق والتحليل واالختيار والتعيين والتقييمع

ومن المهم اإلشأأأأأأأأارة دلإ ان عملية تعيين المتعاقدين األفراد التر يضأأأأأأأأطلع بها مكتب األمم المتحدة  - 85
ممكرات توجيهية للمكتب اإلقليمر آلسأأيا والمحيط الهادر ”لخدمات المشأأاريع تسأأترشأأد بلحكام الوثيقة المعنونة 

 “فر موئل األمم المتحدة بشألن عمليات التوظي  والدفع التر يقوم بها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشأاريع
ألمم المتحدة اإلنمائر تخضأأأع لسأأأياسأأأة العقود ، فر حين ان العملية نفسأأأها التر يقوم بها برنامم ا2016لعام 

، وتنظَّم عملية تعيين الخبراء االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأاريين او المتعاقدين األفراد التر وضأأأأأأأأأأعتها األمم 2018الفردية لعام 
 ع2013لعام  ST/AI/2013/4المتحدة فر نيروبر بموجب األمر اإلداري 

وير  المجلس ان عأأدم وجود تعليمأأات رسأأأأأأأأأأأأأأميأأة للفراد خير الموظفين الأأمين يعملون فر المكتأأب  - 86
القطري ألفغانسأتان يمكن ان يمدي دلإ خياب الرقابة علإ عملية التوظي ، وملك بعدم قيام طر  ثالث ليس 

 ج ءا من األمم المتحدة بسصدار احكام تسري علإ طريقة التعاقدع

مجلس ان المكتب اإلقليمر المشأأأأار دليه يحتاج دلإ النظر فر وضأأأأع مبادر توجيهية ولملك، ير  ال - 87
 رسمية يطبقها طر  ثالث ليس ج ءا من األمم المتحدة فر عملية تعيين األفرادع

ويوصاي المجلس بأن يصادر المكتا القطري ألفنانساتان والمكتا اإلاليمي آلسايا والمحيط الهاده  - 88
ه توجيهية لألفراد الذين تتعااد معهم كيانات غير تابعة لألمم المتحدة  من أجل وثيقة رسااااااااامية توفر مباد

 كفالة ستمة عملية التوظيف التي تقوم بها هذه الكيانات.

ضأأأأأأأفاء  - 89 وقبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأأأأية واشأأأأأأأار دلإ انه سأأأأأأأيقوم بتحديث اإلجراء المعمول به وا،
 الطابع الرسمر عليهع

 
 التوظيف التي اام بها الكيان غير التابع لألمم المتحدةعملية  )ا( 

، “عملية التوظي  فر وحدة الموارد البشرية التابعة لموئل األمم المتحدة فر افغانستان”تحدد الوثيقة  - 90
 التر تتصل باألفراد المتعاقدين مع المكتب القطري ألفغانستان، بعض مراحل العملية التر ينبغر تنفيملاع

قبل اي تعيين فر المكتب القطري او مواقع األنشأأأأأأطة، ينبغر ان تقدم االختصأأأأأأاصأأأأأأات دلإ وحدة و  - 91
 الموارد البشرية لتحديد ما لو متوقع من الشخج المي سيشغل الوظيفة الشاخرةع

تقأل  ال وفيمأا يتعلق بمرحلأة اإلعالن، يرد فر الوثيقأة ان جميع فرج العمأل يجأب ان ت نشأأأأأأأأأأأأأأر لمأدة - 92
مأل علإ الموقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكر لموئأل األمم المتحأدة، او الموقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكر لمقأدم خأدمأات الموارد يوم ع 14عن 

 البشرية، او المواقع الشبكية لوكاالت التوظي  األخر ع

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
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وباإلضأأأأأأأأافة دلإ ملك، ينبغر تقييم جميع السأأأأأأأأير الماتية والطلبات المدرجة فر عملية تكوين القائمة  - 93
ومقابالت يجريها فريق تعينه وحدة التوظي ، ويتلل  من ثالثة اعضأأأأأأأأأأأأأأاء األولية من خالل امتحانات خطية  

فر المائة من   50كحد ادنإ وخمسأأأأأة اعضأأأأأاء كحد اقصأأأأأإع وي دعإ مقدمو الطلبات المين يحققون اكثر من 
 النقاط إلجراء مقابلة ثانيةع

ود، فأسنهم يقرون بأاألحكأام واخيرا، يرد فر الوثيقأة انأه عنأدمأا يوقع المتعأاقأدون األفراد الجأدد علإ العق - 94
 والشروط والسياسات المطبقة فر المنظمة ويقبلون بهاع

فردا من األفراد المتعأاقأدين مع الكيأان خير التأابع للمم المتحأدة من  29وفيمأا يتعلق بأاسأأأأأأأأأأأأأأتعراض  - 95
كتشأأأأأأأأأأأأأ  فر افغانسأأأأأأأأأأأأأتان، ا “برنامم تع ي  بلديات احياء كابل”لتنفيم  2019اجل تقديم الخدمات خالل عام 

 المجلس الحاالت المعروضة ادناوع
 

 االختصاصات ‘1’ 

تتضأأأأأأمن   ال لوحظ ان االختصأأأأأأاصأأأأأأات تتضأأأأأأمن تفاصأأأأأأيل عن العمل المي يتعين القيام به؛ ولكنها - 96
معلومأأات دقيقأأة عن امور منهأأا األداء المتوقع من الشأأأأأأأأأأأأأأخج، والنتأأائم المتوقعأأة، ومأأدة التوظي ، ومواعيأأد 

 لمشر عاإلنجا ، والممشرات، واسم ا
 

 اإلعالنات عن الوظائ  ‘2’ 
حالة من الحاالت المستعرضة انه اتيف لمقدمر الطلبات اقل من   18باإلضافة دلإ ملك، لوحظ فر  - 97
 يوم عمل للتقدم بطلب دلإ الوظيفة الشاخرة المعلن عنهاع 14

 
 اسماء األفراد المتعاقدين ‘3’ 

فردا بين السأير الماتية والعقود والتقييمات،   16اسأماء عالوة علإ ملك، لوحظ عدم وجود اتسأاق فر   - 98
وملك وفقا لسأجالت المكتب القطريع وكانت لناك ايضأا وثائق تورد ج ءا واحدا فقط من اسأم الشأخج وليس 

 االسم الكامل لهع
 

 اعضاء الفريق ‘4’ 
االت، لم اعضأأأأأأأاء تبين ان اعضأأأأأأأاء الفريق المين وقعوا علإ تقارير التقييم لم يكونوا، فر تسأأأأأأأع ح - 99

الفريق ماتهم المعينون لهما الغرضع وعالوة علإ ملك، لم يوقع علإ تقرير التقييم ألحد مقدمر الطلبات سأو  
 اثنين من المقيِّمين بداًل من الثالثة المطلوبين بحسب الحد األدنإع

 
 نتائم تقييمات مقدمر الطلبات ‘5’ 

فر   50حصأأأأأأأأل فيها مقدمو الطلبات علإ اقل من   باإلضأأأأأأأأافة دلإ ملك، كانت لناك سأأأأأأأأبع حاالت - 100
المائة من النقاط، وفقا لتقارير التقييم التر وقع عليها اعضأأأأأأأأأأأاء الفريقع ومع ملك، جر  تعيينهم فر الوظيفةع 

 وباإلضافة دلإ ملك، لم يوج اعضاء الفريق باثنين منهم لشغل الوظيفةع
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تقييم حصأأأأأأأأأأأأأأأل فيهأا مقأدمو الطلبأات علإ حأالأة تتضأأأأأأأأأأأأأأمن تقأارير  18وعالوة علإ ملأك، لوحظأت   - 101
المائة او اقل من النقاط نتيجة عمليات التقييم التر خضأأأأأأأأأعوا لهاع ومع ملك، فقد اوصأأأأأأأأأإ اعضأأأأأأأأأاء  فر 50

 الفريق بهمالء المتقدمين لشغل الوظيفةع
 

 شهادات السالمة الصحية ‘6’ 
كن لها تارين دصأأدار، لم يكن نظرا ألن شأأهادات السأأالمة الصأأحية لثمانية من مقدمر الطلبات لم ي  - 102

 من الممكن التلكد من انها قدمت قبل توقيع المتعاقدين األفراد علإ عروض عملهمع
 

 العقود الفردية وتمديداتها ‘7’ 
فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين األفراد المتعاقدين والكيان خير التابع للمم المتحدة، لوحظ انه جر   - 103

 يوما تقويميا من بدء عملهمع 47دلإ  21مع افراد متعاقدين بعد توقيع سبعة اتفاقات 

فردا متعاقدا بعد ان بدا لما   14تعديال وتمديدا تتعلق بأأأأأأأأأأأ  29وعالوة علإ ملك، جر  التوقيع علإ  - 104
ل عليها توارين توقيع األفراد، ومن ثم  49الشأأأأأأخج فر العملع وبالمثل، فسن لناك  تعديال او تمديدا لم تسأأأأأأجَّ

قعت فر الوقت المناسبع لم  يكن لناك ما يبرر انها و 

وفر حالة جر  فيها التعاقد مع شأأأأأخج لوظيفة مسأأأأأاعد لشأأأأأمون العمليات )الشأأأأأمون المالية(، كان  - 105
؛ لكن كأان لنأاك تعأديأل 2019تمو /يوليأه  31تمو /يوليأه دلإ  1لنأاك تعأديأل فر مأدة العقأد يغطر الفترة من 

، ممأا يظهر فجوة لكأامأل شأأأأأأأأأأأأأأهر 2019تشأأأأأأأأأأأأأأرين الثأانر/نوفمبر  30بر دلإ ايلول/سأأأأأأأأأأأأأأبتم 1آخر، يمتأد من 
 يشملها تمديد العقدع ال آب/اخسطس

ح يران/يونيه علإ عقد للحصول   10وباإلضافة دلإ ملك، وقع الكيان خير التابع للمم المتحدة فر   - 106
ولكنأأه لم يحمأأل تأأارين توقيع  ؛ 2019ح يران/يونيأأه  30دلإ  10علإ خأأدمأأات مهنأأدس مشأأأأأأأأأأأأأأروع للفترة من 

د م للوظيفأأة ماتهأأا عقأأد ثأأان يتعلق بأأالشأأأأأأأأأأأأأأخج ماتأأه، وملأأك للفترة من  دلإ  1الشأأأأأأأأأأأأأأخج المتعأأاقأأد معأأهع وقأأ 
ح يران/يونيأهع وألن الفترتين متأداخلتأان، يبأدو فر حأالأة لأما  1، ووقعأه الطرفأان فر 2019ح يران/يونيأه  30

 الشخج ان لناك ا دواجية فر العقدينع

ملك، ومع مراعاة ان المشأأأأأأاريع فر المكتب القطري ألفغانسأأأأأأتان ينفملا فر الغالب افراد يجري  ومع - 107
التعاقد معهم من خالل كيان خير تابع للمم المتحدة، ير  المجلس انه ينبغر دنشأأأأاء عملية التوظي  بشأأأأكل 

عالم لمو العمليات اوجه رسمر وان يكون موئل األمم المتحدة علإ علم بهاع وباإلضافة دلإ ملك، ينبغر ان ت 
 القصور التر كش  عنها فر المجاالت الممكورة اعالوع

ويوصااي المجلس بأن يقوم المكتا القطري ألفنانسااتان والمكتا اإلاليمي آلساايا والمحيط الهاده  - 108
 ألمم المتحدة  لكفالة ايامه بعملية التوظيف على النحو السليم.لبرصد الكيان غير التابع 

ل موئل األمم المتحدة التوصأأأية واشأأأار دلإ انه سأأأو  يغتنم الفرصأأأة السأأأتعراض وتع ي  عملية وقب  - 109
اختيأار األفراد المعينين بموجأب تلأك الطريقأة من خالل اتبأاع دجراءات موحأدةع وعالوة علإ ملأك، اوضأأأأأأأأأأأأأأف 

بتوافر األفراد موئل األمم المتحدة ان دعالنات العمل فر حاالت الطوارر اقصأأأأأأأأأر مدة؛ وان القيود المتصأأأأأأأأألة 
تمدي دلإ تغييرات فر اعضأأأأأأأأأأأأأأأاء الفريق؛ وان األسأأأأأأأأأأأأأأمأأاء الواردة فر وثأأائق الهويأأة الوطنيأأة قأأد تختل  فر 

 األحيانع بعض
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 عملية التوظيف التي اام بها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )ج( 

ألمم المتحأأأأدة فر تتعلق مأأأأمكرة التفأأأأالم الموقعأأأأة بين برنأأأأامم األمم المتحأأأأدة اإلنمأأأأائر وموئأأأأل ا - 110
بتوفير الخأأدمأأات اإلداريأأة وترتيبأأات خأأدمأأات الأأدعم الواجبأأة السأأأأأأأأأأأأأأأداد فر مجأأال تعيين الموظفين  2008 عأأام

الوطنيين واألفراد من خير الموظفينع ويأأدعم البرنأأامم اإلنمأأائر تعيين بعض المتعأأاقأأدين األفراد فر المكتأأب 
 القطري للفلبينع

 2018 الفردية الصادرة عن برنامم األمم المتحدة اإلنمائر فر ايلول/سبتمبروتتضمن سياسة العقود   - 111
من تلك السأأأأأأياسأأأأأأة ان طريقة  1المبادر العامة لعملية تعيين المتعاقدين األفراد والغرض منهاع ويرد فر الفقرة  

وظفون وي سأأتهَد  ي َكلَّ  بها الم ال العقود الفردية تسأأتخدم للحصأأول علإ خدمات فرد ألداء مهام محددة  منيا
 منها دنجا  نواتم واضحة وقابلة للقياس الكمر تحدَّد بوضوح فر العقد وترتبط مباشرة بالدفعع

من تلك السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة علإ ان مدة ارتباط الفرد المتعاقد مع   24وباإلضأأأأأأأأأأأافة دلإ ملك، تنج الفقرة  - 112
والمنج ات المستهدفة وفقا لالختصاصات،   البرنامم اإلنمائر ينبغر ان تكون مرتبطة مباشرة بالنواتم المطلوبة

 التر عادة ما ترد فر مرفق بالعقدع

وجر  اسأأأأأتعراض عملية تعيين المتعاقدين األفراد التر اجرالا البرنامم اإلنمائر من خالل عينة من  - 113
من ثالثأأة عقود )ترد منأأاقشأأأأأأأأأأأأأأتهأأا ادنأأاو(ع والحظ المجلس ان المتعأأاقأأدين األفراد قأأدموا خأأدمأأات خالل ج ء 

بنأأأاء القأأأدرة علإ التكي  مع تغير المنأأأا  من خالل التخطيط والتصأأأأأأأأأأأأأأميم  ”لمشأأأأأأأأأأأأأأروع بعنوان  2019 عأأأام
ع والحظ المجلس ايضأأأأأأأأأأأا ان مواعيد دنجا  المنج ات المسأأأأأأأأأأأتهدفة المحددة فر عقودلم قد ا جلت “الحضأأأأأأأأأأأري

 تعدل رسمياع ولم

دد بعد ان يجري التصأديق علإ تقديم  وفيما يتعلق بوظيفة خبير قانونر، حدد العقد ثالث دفعات تسأ  - 114
الخدمات بصأأأأورة مرضأأأأية وتحقيق المنج ات المسأأأأتهدفة بحلول مواعيد االسأأأأتحقاق او قبلهاع ولوحظ انه علإ 
الرخم من تسأأأأألم المنج  المسأأأأأتهد  األول والموافقة عليه من جانب المكتب القطري للفلبين، كان ينبغر للفرد 

تشأأأأأأأأأأأأأأرين   20تشأأأأأأأأأأأأأأرين األول/اكتوبر و  21دفين الثأأانر والثأأالأأث فر المتعأأاقأأد ان يقأأدم المنج ين المسأأأأأأأأأأأأأأتهأأ 
علإ التوالرع وفر نهأأأأايأأأة المطأأأأا ، ا جأأأل تقأأأأديم المنج ين دلإ كأأأانون الثأأأأانر/ينأأأأاير   2019الثأأأأانر/نوفمبر 
 علإ التوالرع 2020وشباط/فبراير 

بعد التصأأأأأأأديق  وقد نج العقد المتعلق بوظيفة خبير فر تصأأأأأأأميم المدن علإ دفعتين يتم سأأأأأأأدادلما - 115
علإ المنج ات المسأأأأأأتهدفة المبينة فر العقد وتحقيقهاع ولوحظ انه كان ينبغر تقديم المنج  المسأأأأأأتهد  األول 

، خير ان الفرد المتعاقد لم ينج وع وقد ق دمت صأأأأأأأأأأأأيغة اولية دلإ فريق 2019تشأأأأأأأأأأأأرين الثانر/نوفمبر   29فر 
 مرعالمشروع للتعليق عليها، ولكن لم يكن لناك اي تقديم رس

واخيرًا، حدد عقد لوظيفة خبير فر التمويل المتعلق بالمنا  سأأأأأبع دفعات تسأأأأأدد بعد التصأأأأأديق علإ  - 116
المنج ات المسأأأأأأأأأأأأأأتهأأأدفأأأة المبينأأأة فر العقأأأد وتحقيقهأأأاع ولوحظ ان المكتأأأب القطري للفلبين قأأأد تلقإ المنج ين  

ات المسأأأأأأأتهدفة من الثالث دلإ السأأأأأأأابع المسأأأأأأأتهدفين األول والثانر ووافق عليهما: خير انه فيما يتعلق بالمنج  
 تشأرين األول/ 30و  ايلول/سأبتمبر 30ايلول/سأبتمبر و  30آب/اخسأطس و  30التر كان ينبغر تقديمها فر 

، علإ التوالر، فقد تلجل تقديمها دلإ الفترة من شأأأأأأأباط/فبراير 2020كانون الثانر/يناير  31و   2019اكتوبر 
 ع2020دلإ ايار/مايو 
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موئل األمم المتحدة انه قد جر  فر لمو الحاالت الثالث تعديل الجداول ال منية علإ اسأأأأأأأاس وبي ن  - 117
االحتياجات والحالة علإ ارض الواقع، واوضأأف انه لم يسأأبق ان سأأددت اي مدفوعات للمتعاقدين األفراد ما لم 

ل ال منية دال بموجب يقدموا المنج ات المسأأأأتهدفة بموجب العقودع واضأأأأا  انه لم يدخل تعديالت علإ الجداو 
 مبررات قوية، ولكنه لم يفرط ابدًا فيما يتعلق بكمية ونوعية المنج ات المستهدفة للمتعاقدين األفرادع

وير  المجلس ان حاالت التلخير فيما يتعلق بتقديم المتعاقدين األفراد المنج ات المسأأأأأأأأأأتهدفة المتفق  - 118
 دا  موئل األمم المتحدةععليها يمكن ان تعوق تنفيم المشروع وتحقيق ال

ويوصاااااااي المجلس بأن يكفل المكتا القطري للفلبين والمكتا اإلاليمي آلسااااااايا والمحيط الهاده   - 119
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  تحقيق االمتثال في الوات المناسااا ب صااوم ال دمات التي 

باااالمنجزات المساااااااااتهااادفاااة المتفق عليهاااا وفق جاااداول زمنياااة يقااادمهاااا المتعاااااااادون األفراد فيماااا يتعلق 
 العقود. بموجا

 وقبل موئل األمم المتحدة لمو التوصيةع - 120
 

 الموارد البشرية - 6 

 العمل اإلضافي للموظفين في مقر موئل األمم المتحدة )أ( 

تحدة، بشأأأألن سأأأأاعات )ا( من النظامين األسأأأأاسأأأأر واإلداري لموظفر األمم الم 4-1يرد فر القاعدة  - 121
العمل والعطل الرسأأأأأأأأأمية، ان األمين العام يحدد عدد سأأأأأأأأأاعات العمل العادية فر األسأأأأأأأأأبوع لكل مرك  عملع 
ويجو  للمين العام تطبيق بعض االسأأتثناءات حسأأبما تقتضأأيه احتياجات العملع وقد يل م ان يعمل الموظ  

 فر خير ساعات الدوام العادية عندما يطلب دليه ملكع

)ا(، ي منف الموظ  فر فئأأة الخأأدمأأات العأأامأأة او فئأأة خأأدمأأات األمن او فئأأة  11-3وفر القأأاعأأدة  - 122
، المي يطلب دليه العمل اكثر من اسأأأأأأأأأأأأأبوع العمل 5-الحر  اليدوية او فئة الخدمة الميدانية لغاية الرتبة   م

وفقًا للشأأروط التر يضأأعها المحدد لهما الغرض، دجا ة تعويضأأية عن ملك او يجو  ان تدفع له مبالغ دضأأافية  
 األمين العامع

، تفاصأأأأأأأأأأيل UNON/IC/2015/07ويقدم مكتب األمم المتحدة فر نيروبر، فر تعميمه اإلعالمر  - 123
عن جملة امور منها سأأأأأاعات العمل الرسأأأأأمية، والشأأأأأروط التر تحكم العمل اإلضأأأأأافر واإلجا ات التعويضأأأأأية 

 المتحدةعلمرك  عمل نيروبر، المي يضم مقر موئل األمم 

من ملك التعميم اإلعالمر، يشأار دلإ ان سأاعات العمل الرسأمية من يوم االثنين دلإ  1ووفقا للفقرة   - 124
، مع انقطاع 17:00دلإ السأأاعة    8:30او من السأأاعة    16:30دلإ السأأاعة   8:00الخميس لر من السأأاعة  

 14:00دلإ السأأأأاعة    8:00ن السأأأأاعة دقيقة لتناول الغداء، بينما تكون سأأأأاعات عمل يوم الجمعة م 45لمدة 
 ، من دون استراحة الغداءع14:30دلإ الساعة  8:30او من الساعة 

دلإ ان الوقت المي يمد  العمل فيه بما يتجاو    UNON/IC/2015/07من  ‘1’ 4وتشأأير الفقرة   - 125
ايام العطل الرسأأأأأأأأمية يوم العمل المقرر او يتجاو  اسأأأأأأأأبوع العمل المقرر او الوقت المي يمد  العمل فيه فر 

 يمثل عمال دضافيا، ويجب ان تلمن به السلطة المختصةع
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ان يوم العمأل المقرر يعنر مأدة سأأأأأأأأأأأأأأأاعأات العمأل المحأددة فر وقأت مأا فر  ‘2’ 4ويرد فر الفقرة  - 126
 يوم من ايام اسبوع العمل المقرر، منقوصا منها فترة استراحة الغداء الملمون بهاع اي

ان التعويض ينبغر ان يكون فر شأأأأأكل دجا ة تعويضأأأأأية مسأأأأأاوية عن العمل  ‘4’ 4ويرد فر الفقرة  - 127
 اإلضافر المي يتجاو  يوم العمل المقرر بما يصل فر مجموعه دلإ ثمانر ساعات عمل فر اليوم نفسهع

فر علإ ان يكون التعويض فر شأكل اجر دضأافر عن العمل اإلضأا ‘7’و   ‘6’ 4وتنج الفقرتان  - 128
المي يتجاو  ما مجموعه ثمانر سأأأأاعات عمل فر اي يوم من ايام اسأأأأبوع العمل المقرر او عندما يكون ملك 

 العمل فر اليوم السادس او السابع من اسبوع العمل المقرر، او عندما يكون فر عطلة رسميةع

ر للموظ  وينبغر ان يدفع لما األجر اإلضأأأأأافر بمعدل مرة ونصأأأأأ  من مجموع المرتب األسأأأأأاسأأأأأ  - 129
اجرو وبدل اللغة، دن وجد، دال انه فر حال جر  العمل اإلضأأأأأأأأأأأافر فر يوم احد او فر اليوم السأأأأأأأأأأأابع من  او

)ا(  ‘7’ 4اسأأبوع العمل المقرر، يكون معدل األجر اإلضأأافر ضأأع  المجموع، علإ النحو المبين فر الفقرة  
 عUNON/IC/2015/07من 

ينبغر ان يطلبوا من الموظ  ان يعمأأأأأل اكثر من  ال ن، ان المشأأأأأأأأأأأأأأرفي ‘10’ 4ويرد فر الفقرة  - 130
سأأأأأأأأأاعة من العمل اإلضأأأأأأأأأافر خالل اي شأأأأأأأأأهر، وملك حرصأأأأأأأأأا علإ صأأأأأأأأأحة الموظفين وكفاءة الخدمة،  40
تطلبت ملك مقتضأأأأأأأأيات خير عادية للخدمةع وفر مثل لمو الحاالت، من الضأأأأأأأأروري الحصأأأأأأأأول علإ  دما دال

 بدء العمل اإلضافر المقرر ايام األحد والعطل الرسميةعالموافقة االستثنائية من الموظ  المفوض قبل 

موظفا من موظفر موئل األمم المتحدة المين  30ولملك ا جري تحليل للعمل اإلضأأأأأأأافر المي قام به  - 131
، باسأأأأأأأأأأتثناء 2019آب/اخسأأأأأأأأأأطس    31كانون الثانر/يناير دلإ  1يكون مرك  عملهم فر كينيا، فر الفترة من 

 العطالت الرسميةع

ومن اجل حسأأأأأأأأاب العمل اإلضأأأأأأأأافر، اعتبر التحليل ان سأأأأأأأأاعات العمل الرسأأأأأأأأمية من االثنين دلإ  - 132
، مع انقطاع 17:00دلإ السأأاعة    8:30او من السأأاعة    16:30دلإ السأأاعة   8:00الخميس لر من السأأاعة  

سأأأأأأأأأأأأأأأاعأأات  7ل دقيقأأة لتنأأاول الغأأداءع ولأأملأأك فأأسن يوم العمأأل المقرر من االثنين دلإ الخميس يعأأاد 45لمأأدة 
 14:00دلإ السأأأأاعة    8:00دقيقةع وبالنسأأأأبة ليوم الجمعة، تكون سأأأأاعات العمل الرسأأأأمية من السأأأأاعة  45 و
 ساعاتع 6، مما يجعل يوم العمل المقرر 14:30دلإ الساعة  8:30من الساعة  او

 وقد اكتش  المجلس الحاالت المفصلة ادناوع - 133
 

 كسجا ة تعويضيةاحتساب العمل اإلضافر  ‘1’ 
تقابل اإلجا ة التعويضأأأأأأية العمل اإلضأأأأأأافر المي يتجاو  يوم العمل المقرر بما يصأأأأأأل فر مجموعه  - 134

 دلإ ثمانر ساعات فر اليوم نفسهع

دقيقةع   15ويجب ان يكون الحد األقصأإ لإلجا ة التعويضأية المسأموح بها من االثنين دلإ الخميس  - 135
نت اإلجا ة التعويضأية فيها اكثر من سأاعة فر اليوم، حتإ ان بعضأها تجاو  حالة كا 20ومع ملك، اكتشأفت 

سأأأاعات فر اليومع ويجب ان يكون الحد األقصأأأإ لإلجا ة التعويضأأأية المسأأأموح بها ايام الجمعة سأأأاعتينع   6
 حالة كانت اإلجا ة التعويضية فيها اكثر من ساعتينع 19ومع ملك، اكتشفت 
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 كلجر دضافراحتساب العمل اإلضافر  ‘2’ 

كمأا مكر اعالو، ينبغر ان يكون لنأاك اجر دضأأأأأأأأأأأأأأافر عن العمأل اإلضأأأأأأأأأأأأأأافر الأمي يتجأاو  ثمأانر   - 136
سأأأأأأاعات عمل فر اي يوم من ايام اسأأأأأأبوع العمل المقرر او فر اليوم السأأأأأأادس او السأأأأأأابع من اسأأأأأأبوع العمل 

افر المحتسأأأأأأأأأأب كسجا ة المقررع وبالتالر، فعندما يصأأأأأأأأأأل مجموع سأأأأأأأأأأاعات يوم العمل المقرر والعمل اإلضأأأأأأأأأأ 
تعويضأية دلإ ثمانر سأاعات، ي عتبر العمل اإلضأافر المي يتجاو  ثمانر السأاعات لمو العمَل اإلضأافر المي 

 يستحق اجرا دضافيا عن ساعات العملع

وفر لما الصأأأأأأأأدد، اكتشأأأأأأأأفت عدة حاالت فر ايام الجمعة قد اعت برت عمال دضأأأأأأأأافيا يسأأأأأأأأتحق اجرا  - 137
عمل السأأأأأأأأابقة خالل اليوم كانت اقل من ثمانر سأأأأأأأأاعاتع وبالتالر فسن لما العمل دضأأأأأأأأافيا؛ لكن سأأأأأأأأاعات ال

 يقابل ساعات عمل دضافيةع ال اإلضافر المحتسب كلجر دضافر

وعلإ وجه التحديد، كشأأأأأ  عن اربع حاالت اعَتبرت عمال دضأأأأأافيا سأأأأأابقا دجا ًة تعويضأأأأأيًة؛ ولكنها   - 138
حالة لعمل دضأافر   79ر اليومع وباإلضأافة دلإ ملك، كشأ  عن تكن كافية إلكمال ثمانر سأاعات العمل ف لم

 محتسب كلجر دضافر لم َتعتبر ساعات العمل اإلضافية السابقة بوصفها دجا ة تعويضيةع
 

 معدل احتساب العمل اإلضافر كلجر دضافر ‘3’ 

صأأأأ  من كما مكر اعالو، ينبغر ان ي دفع العمل اإلضأأأأافر المحتسأأأأب كلجر دضأأأأافر بمعدل مرة ون  - 139
المجموع، دال دما كأان فر يوم احأد او فر اليوم السأأأأأأأأأأأأأأابع من األسأأأأأأأأأأأأأأبوع، ألن المعأدل فر لأاتين الحأالتين لو 

 ضع  المجموعع

وكانت لناك خمس حاالت لم يعمل فيها الموظفون يوم األحد او فر اليوم السأابع من اسأبوع العمل  - 140
 من معدل المرة والنصأأأأأأأأأأ ع وعلإ العكس من ملك، المقرر؛ ومع ملك، فقد تلقوا اجرا بضأأأأأأأأأأع  المعدل، بدالً 

لوحظ وجود حالة تلقإ فيها الموظفون اجرا دضأأأأافيا بمعدل مرة ونصأأأأ  من المجموع، ولكن اليوم المي عملوا 
 فيه كان يوم احدع ولملك كان ينبغر ان يدفع األجر بضع  المعدلع

 
 استراحة الغداء ايام الجمعة ‘4’ 

، حسأأأأأأب 14:30او   14:00ن ان تكون نهاية يوم العمل المقرر عند السأأأأأأاعة  فر ايام الجمعة، يمك - 141
 ساعة البدءع

وم دد دلإ ما بعد  14:30او   14:00مناسأأأبة، لوحظ ان العمل اإلضأأأافر بدا عند السأأأاعة    18وفر  - 142
الظهر، بل حتإ الليلع وفر تلك الحاالت، احتسأأأأأأأأأب العمل اإلضأأأأأأأأأافر كما لو لم يكن لناك اسأأأأأأأأأتراحة خداء 
للموظ  المعنرع وباإلضأأأأأأأأافة دلإ ملك، كانت لناك فر اربع حاالت فترات انقطاع يمكن اعتبارلا اسأأأأأأأأتراحة 

 خداء؛ ولكنها لم تكن اثناء الوقت القياسر المحدد للغداءع
 

 ساعة 40العمل اإلضافر ألكثر من  ‘5’ 

جر  التحقق، بالنسأأأأأأأأبة للثالثين موظفا الخاضأأأأأأأأعين للتحليل، من انهم عملوا علإ األقل لمرة واحدة  - 143
ساعة عمل دضافر فر شهر واحدع وباإلضافة دلإ ملك، فقد بلغوا فر بعض الحاالت اكثر من  40اكثر من 
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المسأأأموح بهع وعالوة علإ ملك، لوحظ ان اثنين من الموظفين قد ضأأأعفر او ثالثة اضأأأعا  العمل اإلضأأأافر  
 ساعة من العمل اإلضافر خالل اشهر متعاقبةع 40عمال اكثر من 

سأأأأأأأأأأأأاعة، لم يكن من الممكن التحقق من ان  40وفيما يتعلق بحاالت العمل اإلضأأأأأأأأأأأأافر ألكثر من  - 144
ملك او من خالل الحصأأأأأول علإ الموافقات   لناك ما يبررلا من مقتضأأأأأيات الخدمة خير العادية التر تطلبت

 االستثنائية الال مة من الموظ  المفوضع

ولملك ير  المجلس ان اوجه الضأأأأع  الممكورة اعالو تع   دلإ عدم قيام المديرين بالرصأأأأد الكافر  - 145
لإ عدم كفاية استعراض وحساب العمل اإلضافر كسجا ة تعويضية وكلجر دضافرع  فر الوقت المناسب وا،

ويقدر المجلس ان الحسأأأأابات خير الصأأأأحيحة لسأأأأاعات العمل اإلضأأأأافر كسجا ة تعويضأأأأية وكلجر  - 146
دضافر تمدي دلإ حاالت عدم اتساق فر ددارة موئل األمم المتحدة، نظرا ألن المدفوعات واإلجا ات يمَمن بها 

 عUNON/IC/2015/07دون االمتثال للتعميم 

ساعات لمجموع ساعات العمل  8المتحدة خطًل العمل اإلضافر المي تجاو  وقد اعتبر موئل األمم  - 147
خالل اليوم دجا ة تعويضأأأية، وكان ينبغر ان يتخم شأأأكل اجر دضأأأافرع ودفع موئل األمم المتحدة ايضأأأا اكثر 
من الال م فر مناسأأبتين: عندما دفع مقابل سأأاعات عمل دضأأافية كان ينبغر ان تتخم شأأكل دجا ة تعويضأأية،  

 ما دفع ضع  المجموععوعند

دلإ سأأاعات العمل الرسأأمية   UNON/IC/2015/07وعالوة علإ ملك، يشأأار صأأراحة فر التعميم  - 148
ايام الجمعة، باسأتثناء اسأتراحة الغداءع ولملك، ير  المجلس انه ليس لناك وضأوح بشألن فترة االنقطاع لتناول 

سأأأأأأأأأأأت سأأأأأأأأأأأاعات ويكون لناك عمل دضأأأأأأأأأأأافرع وفر الغداء فر ايام الجمعة عندما يتجاو  يوم العمل المقرر 
الحاالت التر يمتد فيها العمل اإلضأأأأأافر لعدة سأأأأأاعات، يقدر المجلس ان من الضأأأأأروري تحديد وقت للغداء، 

 حرصا علإ صحة الموظفين، ولتجنب احتساب فترات استراحة الغداء المحتملة علإ انها عمل دضافرع

ساعة عمل دضافر يمكن  40رار حاالت العمل ألكثر من وباإلضافة دلإ ملك، ير  المجلس ان تك - 149
 ان يتعارض مع صالف صحة الموظفين وكفاءة الخدمة، وال سيما دما لم تبررو موافقات استثنائيةع

ويوصاي المجلس بأن يكفل موئل األمم المتحدة أن يجري حسااا العمل اإلضاافي كوجازة تعويضاية  - 150
والتعليماات الساااااااااارياة األ رى  واالمتثاال   UNON/IC/2015/07  وأجر إضاااااااااافي وفقاا للتعميم اإلعتمي

 لجدول العمل الرسمي الذي يضعه مركز عمل نيروبي.

ويوصااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة باسااتعراح وتصااحي  حاالت الحسااابات ال اطئة  - 151
غير صحيحة  واألجور التي فيما يتعلق باإلجازة التعويضية  وأجور العمل اإلضافي المحسوبة وفق جداول  

 تتجاوز المعدالت المقررة.

ويوصااااااااي المجلس بأن ينظم موئل األمم المتحدة وات اسااااااااتراحة الندات في أيام الجمعة بنرح  - 152
 ضمان حساا العمل اإلضافي على النحو الصحي .

الشاهر  مع التركيز ويوصاي المجلس بأن يساتعرح موئل األمم المتحدة كمية العمل اإلضاافي في  - 153
سااعة  وأن يشاترط الحصاول على موافقة اساتثنائية   40على الكميات التي تتجاوز الحد المساموح به وهو 
 في كل مرة يجري فيها تجاوز هذا الحد األاصى.
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وقبل موئل األمم المتحدة توصأيات مراجعة الحسأابات وسأيجري اسأتعراضأا لحاالت العمل اإلضأافر  - 154
اإلضأأأأأأافر المبلغ عنها، بالتنسأأأأأأيق مع مكتب األمم المتحدة فر نيروبر، وسأأأأأأيتخم التدابير   وممارسأأأأأأات العمل

التصأأحيحية المناسأأبةع وفر لما الصأأدد، اوضأأف موئل األمم المتحدة ان معظم حاالت العمل اإلضأأافر تتعلق 
 ع2019بالجمعية األولإ لموئل األمم المتحدة، التر عقدت فر ايار/مايو 

 
 نوية لموظفي المكتا اإلاليمي آلسيا والمحيط الهادهاإلجازة الس )ا( 

من النظامين األساسر واإلداري لموظفر األمم المتحدة، يجو  اخم  ‘1’)لأأأأأ(  1-5بموجب القاعدة  - 155
 1-5اإلجا ة السأأأأأأأأأنوية فر وحدات يتلل  كل منها من يوم او نصأأأأأأأأأ  يومع وبناء علإ ملك، وعمال بالقاعدة 

ما خاب الموظ  عن عمله بدون دمن، توق  صر  مرتبه تمخم اإلج ال ،‘2’ )لأأأ( ا ة دال عندما يممن بهاع وا،
وبدالته عن فترة الغياب بدون دمنع فسما را  األمين العام، مع ملك، ان خياب الموظ  يرجع ألسباب خارجة 

 عا ةعن درادته وكان للموظ  رصيد متجمع من اإلجا ة السنوية، خصمت فترة الغياب من رصيد تلك اإلج

 واسأأأأأأأأأتعرض المجلس طلبات اإلجا ات السأأأأأأأأأنوية المسأأأأأأأأأجلة فر نظام اوموجا حتإ تشأأأأأأأأأرين األول/ - 156
موظفا من موظفر المكتب اإلقليمر آلسيا والمحيط الهادر  35طلبا، تتعلق بأأأأأأأ  139، وعددلا 2019 اكتوبر

 ومكاتبه القطرية، وكش  عن الحاالت الواردة ادناوع

حالة دون طلبها مسأبقاع ولملك لم تكن لديهم  49ن اخموا دجا تهم السأنوية فر فقد لوحظ ان الموظفي  - 157
موافقة مسبقة من المشرفين عليهم من خالل نظام اوموجاع وق دمت حاالت اإلجا ة السنوية لمو بعد تارين بدء 

 يوم عملع 42و  3اإلجا ة السنوية مات الصلة، التر تتراوح بين 

حالة علإ اإلجا ة السأأأأأأأأأأأنوية للموظفين فر نظام اوموجا بعد  32وافقوا فر  وقد تبين ان المشأأأأأأأأأأأرفين  - 158
التأأارين الأأمي بأأدموا فيأأه دجأأا تهم السأأأأأأأأأأأأأأنويأأةع وتجأأدر اإلشأأأأأأأأأأأأأأأارة دلإ انأأه جر  فر حأأالتين منف الموافقأأة بعأأد  

 يوم عمل من تارين بدء اإلجا ة السنويةع 264 و 153

السأأنوية فر خمس حاالت من خالل نظام اوموجا،   وتبين ايضأأا ان الموظفين ارسأألوا طلبات اإلجا ة - 159
قبأأل تأأارين بأأدء اإلجأأا ة فر بعض الحأأاالت، وفر حأأاالت اخر  بعأأد ملأأك التأأارينع ولكنهأأا لم تكن قأأد م نحأأت 

 الموافقة وقت دجراء عملية مراجعة الحساباتع

دم معلومات اتاحت ولملك، من المهم اإلشأأأأأارة دلإ ان المكتب اإلقليمر آلسأأأأأيا والمحيط الهادر قد ق - 160
التحقق من ان بعض اإلجا ات السأأأأأأأأأنوية كانت قد ط لبت فر البداية وجرت الموافقة عليها من خالل رسأأأأأأأأأائل 

 البريد اإللكترونر او النمامج الورقية، وبالتالر فهر لم تنفَّم من خالل نظام اوموجاع

من  ‘2’ )لأأأأ( 1-5ت امتثاله للقاعدة وكرر المكتب اإلقليمر آلسيا والمحيط الهادر تلكيد انه قد اثب  - 161
خالل الطلبأات اليأدويأة ونمأامج الموافقأة التر وقع عليهأا مقأدمو الطلبأات والموظفون المكلفون بأالموافقأة، دال فر 
 حاالت الضأأأرورة، مثل حاالت الطوارر األسأأأرية او األسأأأباب الصأأأحيةع ومكر باإلضأأأافة دلإ ملك ان القاعدة

يتعارض مع النظامين  ال كد ان اسأأأأأأأتخدام النمامج اليدوية او الرسأأأأأأأائل اإللكترونيةتحدد نمومج الموافقة، وا ال
 األساسر واإلداري لموظفر األمم المتحدةع

وير  المجلس انه يجب مناقشأأأأأأة طلبات اإلجا ات السأأأأأأنوية والموافقات عليها مباشأأأأأأرة بين األطرا   - 162
 اوموجاعالمعنية، وان تنفَّم فر الوقت المناسب من خالل نظام 
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وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، يقأدر المجلس ان عمليأة الموافقأة علإ اإلجأا ات السأأأأأأأأأأأأأأنويأة من خالل نظأام  - 163
اوموجا ينبغر ان تسأأأتخدم بوصأأأفها آلية رقابة ددارية بدال من كونها مجرد دجراء شأأأكلرع واخيرا، ير  المجلس 

ن ان يسأأأأأأأأأأأأأأهم فر تحسأأأأأأأأأأأأأأين ددارة ان اإلبقأاء علإ رقأابأة منأاسأأأأأأأأأأأأأأبأة علإ اإلجأا ات السأأأأأأأأأأأأأأنويأة للموظفين يمك
 البشريةع الموارد

ويوصي المجلس بأن يبذل المكتا اإلاليمي آلسيا والمحيط الهاده جهودا إلجرات طلبات اإلجازات  - 164
السانوية والموافقة عليها في الوات المناساا من  تل نظام أوموجا  بحيت تمن  الموافقة لنجازة السانوية 

 ابل است دامها.

ويوصاااي المجلس بأن يقوم المكتا اإلاليمي آلسااايا والمحيط الهاده بتحساااين عملية الرصاااد في  - 165
جرات اساااتعراضاااات دورية في الوات المناساااا لنجازات السااانوية للموظفين  وذلك لتجنا  نظام أوموجا  وا 

 عطلا إجازة سنوية والموافقة عليها بعد است دامها

تع وسأأيبمل المكتب اإلقليمر آلسأأيا والمحيط الهادر جهودا جادة وقبل موئل األمم المتحدة التوصأأيا - 166
لكفأأالأأة تسأأأأأأأأأأأأأأجيأأل الموظفين دجأأا اتهم فر نظأأام اوموجأأا قبأأل الأأملأأاب فر دجأأا اتهم السأأأأأأأأأأأأأأنويأأة، وتعميم مأأمكرة 

 الشلنع بهما

 
 مهام وأدوار الموظفين - 7 

 تفويح السلطة )أ( 

السأأألطة فر ددارة النظامين األسأأأاسأأأر واإلداري للموظفين تحدد نشأأأرة األمين العام المتعلقة بتفويض  - 167
( دطار دعادة دصأأأدار تفويضأأأات جديدة للسأأألطة مباشأأأرة ST/SGB/2019/2والنظام المالر والقواعد المالية )

 إلداريعدلإ رمساء الكيانات لتنفيم جوانب محددة من النظامين األساسر وا

ويقصأأأأأأأأد بعبارة رئيس الكيان، فر جملة امور، رئيس ددارة او مكتب، بما فر ملك اي مكتب موجود  - 168
 خارج المقرع

ان جميع تفويضأأأأأأأات السأأأأأأألطة، بما يشأأأأأأأمل   ST/SGB/2019/2من النشأأأأأأأرة  2-1ويرد فر الفقرة  - 169
 لق بها، ت صدر وتدار من خالل بوابة دلكترونيةعقيود تتع اي

ان تفويض السأأأأأأأأأأأأألطة يجري رسأأأأأأأأأأأأأميا من خالل البوابة  5-2وباإلضأأأأأأأأأأأأأافة دلإ ملك، يرد فر الفقرة  - 170
اإللكترونيأة، ويجري بيأانأه وقبولأه بوضأأأأأأأأأأأأأأوح من جأانأب كأل من المفوِّض والمفوَّض لأه، بمأا فر ملأك انأه يجو  

 من النشرة نفسهاع 4-4دلغامو، علإ النحو المنصوج عليه فر المادة  تعليق لما التفويض او تعديله او

 ويمكن الوصأأأأأأأأأأأأأأول دلإ البوابأأأة اإللكترونيأأأة لتفويض السأأأأأأأأأأأأأألطأأأة من خالل بوابأأأة الخأأأدمأأأة الأأأماتيأأأة  - 171
(Unite Self-Service ع) ويتسأأأأأأأأأأأأأألم موظفو موئأل األمم المتحأدة الأدور الموكأل لكأل منهم من خالل دتأاحأة

 ستخدمين دلإ نظام اوموجا وفقا لتفويضات السلطةعدمكانية دخول الم

وجر  اسأأأأأأتعراض جميع األدوار فر نظام اوموجاع ولوحظ انه قد اوكل دلإ ثالثة موظفين ادوار فر  - 172
نظأام اوموجأا تتطلأب تفويض السأأأأأأأأأأأأأألطأة، رخم ان الحأالأة المقأابلأة فر البوابأة اإللكترونيأة كأانأت تبأدو ملغأاة فر 

 التين األخريين منتهية الصالحيةعدحد  الحاالت، وفر الح

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/2
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/2
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موظفا من الموظفين المدرجة اسأأأأأأأأأأماملم فر البوابة اإللكترونية كان  14وعالوة علإ ملك، تبين ان  - 173
ع خير ان لمالء الموظفين لم تخصأأأأأأأأأأأأأأج لهم ادوار فر “مقبول”لأديهم تفويضأأأأأأأأأأأأأأات للسأأأأأأأأأأأأأألطأة تظهر الحأالأة 

 اوموجاع نظام

لكترونية لر المنصأأأأأأأأأأة التر يتم من خاللها منف تفويضأأأأأأأأأأات السأأأأأأأأأألطة وير  المجلس ان البوابة اإل - 174
رسأأأأأأأمياع ولملك ينبغر ان تعكس لمو اإلجراءات األدوار المسأأأأأأأندة حاليا فر نظام اوموجاع وسأأأأأأأواء جر  قبول 
تفويضأأأأأات السأأأأألطة او تعليقها او تعديلها او دلغاملا او انتهت صأأأأأالحيتها علإ البوابة اإللكترونية، ينبغر ان 

 لمو التفويضات متطابقة مع األدوار المسندة فر نظام اوموجاعتكون 

ويوصااااي المجلس بأن يحدد موئل األمم المتحدة تفويضااااات الساااالطة للموظفين من  تل البوابة  - 175
  وأن يقوم بتسااااااوية ST/SGB/2019/2اإللكترونية لتفويح الساااااالطة  عمتر بااااااااااااااانشاااااارة األمين العام  

 ظام أوموجا.ا تتف يحلحظ في األدوار المسندة في ن أي

وقبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأأأية وسأأأأأأيسأأأأأأتعرض جميع التفويضأأأأأأات السأأأأأأارية للسأأأأأألطة للتلكد من  - 176
دصأأأأأأأأأأدار ادوارلا الصأأأأأأأأأأحيحة فر نظام اوموجا، وجميَع التفويضأأأأأأأأأأات خير السأأأأأأأأأأارية للتلكد من دلغاء األدوار 

 انتهاء صالحيتها، حسب االقتضاءع او

 
 الفصل بين الواجبات )ا( 

قرر اإلجراءات التقنيأة المتعلقأة بتكنولوجيأا المعلومأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت لمراقبأة الوصأأأأأأأأأأأأأأول دلإ نظم ت  - 177
األمأانأة العأامأة للمم المتحأدة ان تسأأأأأأأأأأأأأأتعرض الجهأات القي مأة علإ المعلومأات امتيأا ات الوصأأأأأأأأأأأأأأول المتعلقأة 

مع الواجبات ت ال متناسأأأأأأأبة  ال  شأأأأأأأهرا لتحديد ما دما كانت حقوق الوصأأأأأأأول 12بحسأأأأأأأابات المسأأأأأأأتخدمين كل  
 الوظيفية للمستخدمينع وت ستعرض حسابات المستخدمين التر تتمتع بحقوق وصول متمي ة كل ستة اشهرع

ويصأأأأأأأأأأأأأأ  دليأل عمأل موظفر االتصأأأأأأأأأأأأأأأال األمنر مجأاالت وركأائ  ومهأام األدوار الوظيفيأة للنظأام  - 178
 يتعلق بحقوق الوصول التر تتناسب مع الواجبات الوظيفية للمستخدمينع فيما

ولضأمان الفصأل بين الواجبات، ينج دليل عمل موظفر االتصأال األمنر، دلإ جانب دليل األدوار  - 179
 ينبغر دسناد بعض األدوار دلإ ادوار اخر ، وملك لتجنب تضارب األدوارع ال فر نظام اوموجا، علإ انه

المتعلقة باألعمال  وفر لما الصأأدد، وعلإ اسأأاس اسأأتخراج البيانات الضأأخمة من تحليل المعلومات - 180
فر نظام اوموجا، جرت مقارنة األدوار المسأأأأأأأأأندة فر ضأأأأأأأأأوء المبادر التوجيهية الواردة فر دليل عمل موظفر 
االتصأأأأأأأأأأال األمنر ودليل األدوار فر نظام اوموجا، وتبين ان ثمانية مسأأأأأأأأأأتخدمين كانوا يقومون بلدوار تنطوي 

 علإ حاالت تضاربع

ناد األدوار دلإ المسأأتخدمين، وفقا لدليل عمل موظفر االتصأأال األمنر وير  المجلس انه ينبغر دسأأ  - 181
ودليل األدوار فر نظام اوموجا، بغرض الحفاظ علإ فصأأأأأل مناسأأأأأب بين الواجبات من شأأأأألنه ان يجنب وقوع 

 الحاالت التر تنطوي علإ مخاطرع

ة اشأأأأأأأأأأهر وباإلضأأأأأأأأأأافة دلإ ملك، ير  المجلس انه سأأأأأأأأأأواء كانت االسأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأات تجري كل سأأأأأأأأأأت  - 182
شأأأأأأهرا، حسأأأأأأبما يرد فر اإلجراءات التقنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأاالت، فسن باإلمكان   12 او

 تجنب الحاالت التر ورد وصفها اعالوع

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/2
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ويوصاي المجلس بأن يحعدل موئل األمم المتحدة األدوار التي تنطوي على تضاارا بما يتمشاى مع  - 183
مني ودليل األدوار في نظام أوموجا  وذلك امتثاال للفصاااااال الصااااااحي  بين دليل عمل موظفي االتصااااااال األ

 الواجبات.

ويوصاااااااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بوجرات اساااااااتعراضاااااااات دورية لألدوار في نظام  - 184
الوصااول إلى أوموجا وفق ما يرد في اإلجراتات التقنية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت لمراابة  

 نظم األمانة العامة لألمم المتحدة  حسا االاتضات.

وقبل موئل األمم المتحدة لمو التوصيات وسيجري استعراضات شاملة ومنتظمة ألدوار المستخدمين  - 185
 فر نظام اوموجا من اجل منع تضارب األدوار وتع ي  الفصل بين الواجباتع

 
 والمعداتالممتلكات والمنشآت  - 8 

 أوجه عدم االتساق في إدارة الممتلكات )أ( 

المتعلق بأأسدارة الممتلكأأات ان ممتلكأأات   ST/AI/2015/4من األمر اإلداري  2-4جأأاء فر البنأأد  - 186
نها ”ممتلكات مرسأأأملة“ عندما  األمم المتحدة، سأأأواء كانت ملموسأأأة او خير ملموسأأأة، يمكن ان ت صأأأن  علإ ا

تكون ممتلكات تسأأأتوفر شأأأروط القيد كلصأأأول مالية وفقا للمعايير المحاسأأأبية المعمول بها فر األمم المتحدة، 
وعلإ انها ممتلكات خير مرسأأأملة عندما تكون ممتلكات ال تسأأأتوفر شأأأروط القيد كلصأأأول مالية وفقا للمعايير  

 ةعالمحاسبية المعمول بها فر األمم المتحد

علإ ان جميع الممتلكات خير المرسملة والممتلكات المستهلكة للمم المتحدة  4-4وي نج فر البند  - 187
 تخضع إلجراءات التسجيل والتتبعع

، المي يتمثل الغرض منه SC119ويبين دليل االسأأأتعراض العام إلدارة الممتلكات فر نظام اوموجا   - 188
لممتلكات فر نظام اوموجا، بالتفصأأأأأأأيل المعلومات التر يتعين تعهدلا  فر جملة امور منها شأأأأأأأرح وحدة ددارة ا

فر البيانات الرئيسأأأأأأية للمعدات ولر: وصأأأأأأ  المعدات؛ ورقم األصأأأأأأل وبيانات الشأأأأأأركة المصأأأأأأنعة، والطرا ، 
والرقم المسأأألسأأأل، وسأأأنة البناء، وقيمة االقتناء؛ وبيانات التصأأأني  الخاصأأأة بالفئات والمواصأأأفات المسأأأتخدمة 

المعدات؛ والمصأأأنع، والموقع، والشأأأخج المسأأأمول، وفريق الصأأأيانة المسأأأمول؛ ومرك  التكلفة لتسأأأوية  لتحديد
التكالي  المتصأأأألة بالصأأأأيانة؛ والنقاط والعدادات المسأأأأتخدمة فر القياس؛ والتصأأأأاريف الخاصأأأأة المطلوبة ألي 

 نشاط صيانة ورقم التعري  التقنرع

لمعدات حين يبدا تشأأأأأغيلها، يمكن ان ت سأأأأأند دلإ موظ  ويشأأأأأير دليل االسأأأأأتعراض ايضأأأأأا دلإ ان ا - 189
يتولإ المسأأأأأمولية عن المعدات و/او يمكن ان ت سأأأأأند دلإ موقع وظيفر، حيث يمكن ان يسأأأأأتخدمها اشأأأأأخاج 
متعددون ويتولإ صأأأأأأيانتها فريق مخطط او مرك  عملع وتوفر عملية دسأأأأأأناد المعدات دمكانية المسأأأأأأاءلة عن 

 الرمية بشلنها ومعرفة تارين دورة حياتهاع المعدات والمواد وتحقيق وضوح

“، المسأأأتخرج من نظام اوموجا، معلومات مفصأأألة IE05ويتضأأأمن التقرير المعنون ”قائمة المعدات  - 190
حتإ   1995عن الممتلكات خير المرسأأملة والمرسأأملة التر احتفظ بها موئل األمم المتحدة، فر الفترة من عام 

وقد تم الكشأأأأ  عن عدة حاالت من ملك التقرير تتعلق بالمعدات، كما لو ع 2019تشأأأأرين األول/اكتوبر  15
 موضف ادناوع

https://undocs.org/ar/ST/AI/2015/4
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صأأنفا من  1 391ولم تحدد المعلومات الموقع او المسأأتخدم المي ت سأأند دليه المسأأمولية بالنسأأبة دلإ  - 191
تلكات اصأأنا  من المم 203اصأأنا  من الممتلكات المرسأأملة؛ وكان لناك  10الممتلكات خير المرسأأملة و 

خير المرسأأأأأأأملة وصأأأأأأأن  واحد من الممتلكات المرسأأأأأأأملة تتصأأأأأأأل بمسأأأأأأأتخدمين من مكاتب اخر  تابعة للمم 
صأأأأنفا من الممتلكات خير المرسأأأأملة وصأأأأنفان من الممتلكات المرسأأأأملة دلإ مسأأأأتخدمين  13المتحدة؛ واسأأأأند 

 مسمولين لم يعودوا من موظفر موئل األمم المتحدةع

صأأأأأأأأأأنفا من الممتلكات خير المرسأأأأأأأأأأملة   511ن المعدات، تم تسأأأأأأأأأأجيل  قطعة م   1  620ومن اصأأأأأأأأأأل   -   192
 دون المعلومات الخاصة بالموقع والمستخدم المسمولع  2019اصنا  من الممتلكات المرسملة خالل عام   4 و 

وير  المجلس ان البيانات الرئيسأأأأأأأية التر يديرلا موئل األمم المتحدة ينبغر ان تخضأأأأأأأع باسأأأأأأأتمرار  - 193
لالسأأأأأأتعراض والتحديث، وفقا لدليل االسأأأأأأتعراض العام، من اجل االحتفاظ بمعلومات دقيقة عن المعدات التر 

 يملكها الموئلع

وباإلضأأأأأافة دلإ ملك، يقدر المجلس ان عدم وجود معلومات تتعلق بموقع المعدات و/او المسأأأأأتخدم  - 194
المتحدة قد يتلثر بلوجه عدم االتسأأأأأأاق، مما قد  المكل  بالمسأأأأأأمولية عن لمو المعدات التر يديرلا موئل األمم

 يمدي دلإ خطر فقدان لمو األصنا ع

ويوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتحديت المعلومات الواردة في تقرير نظام أوموجا  - 195
لمواع   مع تحديد اSC119عن المعدات وفقا لدليل االساااااااااتعراح العام إلدارة الممتلكات في نظام أوموجا  

 و/أو المست دم المس ول لكل بند.

ويوصااااااي المجلس بأن يكون الموظف المكلف بالمساااااا ولية عن المعدات التشاااااانيلية موظفا في  - 196
 موئل األمم المتحدة.

وقد قبل موئل األمم المتحدة لاتين التوصيتين واوضف ان بيانات األصول األصلية التر تم تحويلها   - 197
 نظام اوموجا لم تثر بما فيه الكفاية بحيث تحسن سجل األصول فر نظام اوموجاع من النظام القديم دلإ

 
 سجتت األصناف من الممتلكات والمنشآت والمعدات )ا( 

يتضأأمن دليل األمم المتحدة التوجيهر للمعايير المحاسأأبية الدولية للقطاع العام بشأألن مبدا اإلنجا ،  - 198
ير مبدا اإلنجا  فر دطار المحاسأأأبة القائمة علإ اسأأأاس االسأأأتحقاقع ، معاي 2014الصأأأادر فر ح يران/يونيه 

من الدليل التوجيهر ان توقيت قيد األصأأأأأأول يت امن مع توقيت تلقر األمم المتحدة  1-4ولكما، يرد فر الفرع 
لملك تسأليمها“ دلإ األمم المتحدة( وليس عند اسأتالم فاتورة او دفعة مالية نقديةع و ”السألع و/او الخدمات )اي 

 فسن تحديد تارين تسلمها لو نقطة حاسمة التخام القرارع

من المعايير المحاسأأأبية الدولية للقطاع  17من المعيار  71وفيما يتعلق باالسأأأتهالك، يرد فر الفقرة   - 199
العام: الممتلكات والمنشأأأأآت والمعدات ان اسأأأأتهالك األصأأأأل يبدا عندما يصأأأأبف جال ا لالسأأأأتخدام )اي عندما  

 المكان والوضع الال مين لكر يكون قادرا علإ العمل بالطريقة التر تتوخالا اإلدارة(ع يكون فر

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام   17من المعيار  82وباإلضافة دلإ ملك، يرد فر الفقرة   - 200
بية عند التصأأأر  فيها ان القيمة الدفترية ألصأأأنا  الممتلكات والمنشأأأآت والمعدات ت شأأأطب من القيود المحاسأأأ 
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التصأر   او عندما ال يتوقع ان ت جنإ اي منافع اقتصأادية او خدمات محتملة فر المسأتقبل من اسأتخدامها او
 فيهاع

من دطار سأأأأأأأياسأأأأأأأات األمم المتحدة للمعايير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع  28-2-13ويرد فر الفقرة  - 201
آت والمعدات من البيانات المالية )ت شأأأأأأأأأأأأأطب من القيود العام انه ينبغر حم  اصأأأأأأأأأأأأأنا  الممتلكات والمنشأأأأأأأأأأأأأ 

المحاسأأأبية( بمجرد الموافقة علإ التصأأأر  فيهع ومن الناحية التشأأأغيلية، قبل ان يقع حدث التصأأأر  المعتمد،  
ن  بالفعل علإ انه صأأأأأن  ال يمكن ان يحقق اي منافع اقتصأأأأأادية او خدمات  وفر حين ان األصأأأأأل قد صأأأأأ 

 ة من استخدامه، فأسن األصل يجب ان يخضع الضمحالل القيمةعمحتملة فر المستقبل متوقع

وتم اسأأأأأأأأتعراض تقرير الممتلكات والمنشأأأأأأأأآت والمعدات المي اصأأأأأأأأدرو موئل األمم المتحدة، وفحج  - 202
ر  فر عام  ، مرتبطة بعمليات شأراء 2019المجلس عينة مكونة من تسأع عمليات اقتناء وثالث عمليات َتصأَ

 ت، علإ التوالرعمركبات وتبرعات بمركبا

والحظ المجلس ان الممتلكات والمنشأأآت والمعدات التر حصأأل عليها موئل األمم المتحدة ال تسأأجل  - 203
دائما فر الوقت المناسأأأأأأب، اي عندما يتسأأأأأألم الكيان  السأأأأأألعع وفر الواقع، لوحظت سأأأأأأت حاالت اشأأأأأأارت فيها 

ظفو موئل األمم المتحدة دلإ ان المركبات ممكرات التسأأأأأأأأأأأليم المسأأأأأأأأأأأجلة فر نظام اوموجا والتر وقع عليها مو 
 يوما تقويمياع 212و  22وردت حسب األصول قبل تارين رسملة األصول بمدة تتراوح بين 

وعالوة علإ ملك، تبين ان حسأاب اسأتهالك األصأول الجديدة بدا اعتبارا من اليوم األول من الشأهر  - 204
 معالمي سجلت فيه وليس عندما اصبحت جال ة لالستخدا

والحظ المجلس ان اصأأأأأأأأأأأأأأنأأا  الممتلكأأات والمنشأأأأأأأأأأأأأأأآت والمعأأدات التر انهإ موئأأل األمم المتحأأدة  - 205
اسأأأتخدامها ال تسأأأجل دائما فر الوقت المناسأأأب، اي عند الموافقة علإ عمليات التصأأأر ع وفر لما الصأأأدد، 

سأأأأنوات، بين تارين  تلخرت اثنتان من عمليات التصأأأأر  الثالثة التر جر  اسأأأأتعراضأأأأها بما ي يد علإ خمس  
الموافقة علإ التصأأر  فر األصأأول وتارين انتهاء اسأأتخدامها فر نظام اوموجاع واوضأأف موئل األمم المتحدة 
ان لأأمو الحأأالأأة تع   دلإ التعقيأأدات النأأاجمأأة عن اللوائف الحكوميأأة المفروضأأأأأأأأأأأأأأأة علإ عمليأأة النقأأل بغرض 

 األصنا ع استالم

تكشأأأأأأأأأ  عن ضأأأأأأأأأع  فر الضأأأأأأأأأوابط المطبقة علإ الممتلكات  وير  المجلس ان الحاالت الممكورة - 206
والمنشأآت والمعدات، تتعلق بصأفة خاصأة بتسأجيل رسأملة األصأول الثابتة والتصأر  فيها فر الوقت المناسأب 
وباتخام القرار المناسأأب بشأألن تحديد بداية فترة االسأأتهالك، األمر المي لن يمتثل ألحكام مبدا اإلنجا  الواردة 

 17المتحدة التوجيهر للمعايير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العام بشأأألن مبدا اإلنجا  وال للمعيار  فر دليل األمم
من المعايير المحاسأأأأأبية الدولية للقطاع العام وال إلطار سأأأأأياسأأأأأات األمم المتحدة للمعايير المحاسأأأأأبية الدولية 

 للقطاع العامع

تدابير لرصاااااد التساااااجيل الساااااليم لرساااااملة   ويوصاااااي المجلس بأن يت ذ مقر موئل األمم المتحدة - 207
أصاناف الممتلكات والمنشاآت والمعدات والتصارف فيها  اعتبارا من الوات الذي يساتلم فيه الكيانح األصاول 

 ووفقا للمعلومات المبينة في مذكرة التسليم المقابلة أو عند الموافقة على التصرف فيها.
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حدة في اسااااااتهتك أصااااااوله عندما تصااااااب  جاهزة ويوصااااااي المجلس بأن ينظر موئل األمم المت - 208
لتسات دام  عمت بمبدأ اإلنجاز الوارد في دليل األمم المتحدة التوجيهي للمعايير المحاسابية الدولية للقطاع 

 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 17من المعيار  71العام بشأن مبدأ اإلنجاز والفقرة 

م المتحدة التوصأيتين واشأار دلإ انه قام بشأراء اصأنا  من الممتلكات عن طريق وقد قبل موئل األم - 209
برنامم األمم المتحدة اإلنمائر لفائدة مكاتبه الميدانية، مضأأأأيفا ان لناك عادة فارقا  منيا بين توقيت االسأأأأتالم 

دلإ موئل  الفعلر للصأأأأأنا  وتسأأأأأجيل اصأأأأأنا  الممتلكات يحدث بمجرد وصأأأأأول المعلومات والوثائق المالية
 األمم المتحدةع واخيرًا، مكر موئل األمم المتحدة انه سيضمن وجود فارق  منر معقولع

 
 معدل التكاليف القياسية )ج( 

من المعايير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العام ان صأأأأأأأن    17من المعيار  14من المقرر فر الفقرة  - 210
بتكلفته، مع مراعاة العناصأأأأأر التالية: )ا( سأأأأأعر شأأأأأرائه،  الممتلكات والمنشأأأأأآت والمعدات المقيد كلصأأأأأل ي قاس

ويشأأأمل ملك رسأأأوم االسأأأتيراد وضأأأرائب الشأأأراء خير القابلة لالسأأأترداد، بعد اقتطاع الخصأأأومات والتخفيضأأأات 
التجارية؛ )ب( اي تكلفة تع   مباشأرة دلإ الوصأول باألصأل دلإ الموقع والحالة الال مين لتشأغيله علإ النحو 

عأادة الموقع الأمي يوجأد فيأه دلإ الأمي تتوخأاو  اإلدارة؛ )ج( التقأدير األولر لتكأالي  تفكيأك وا، الأة الصأأأأأأأأأأأأأأن  وا،
حالته األصألية، ولو االلت ام المي يتحمله الكيان دما عند اقتناء الصأن  او نتيجة اسأتخدامه خالل فترة معينة 

 ألخراض اخر  خير دنتاج المخ ونات خالل تلك الفترةع

دليل األمم المتحدة التوجيهر للمعايير المحاسأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العام، األولإ تتعلق وتنج وثيقتا  - 211
بالممتلكات والمنشأآت والمعدات )باسأتثناء اصأول الهياكل األسأاسأية( والثانية تتعلق بلصأول الهياكل األسأاسأية، 

لتكالي  المرتبطة بها ، علإ ان تحديد تكلفة األصأأول وا2016وقد صأأدرت كلتالما فر كانون األول/ديسأأمبر 
مثل الشأأأأأأأحن ورسأأأأأأأوم االسأأأأأأأتيراد والتلمين يتم علإ اسأأأأأأأاس تكلفة قياسأأأأأأأية تنطبق علإ عمليات حفظ السأأأأأأأالم 

فر المائة  20والعمليات خير المتعلقة بحفظ السأأأأأالم: )ا( بالنسأأأأأبة لعمليات حفظ السأأأأأالم، سأأأأأتسأأأأأتخدم نسأأأأأبة 
فر المائة  4المتعلقة بحفظ السأأالم، سأأتسأأتخدم نسأأبة لمنهجية التكالي  القياسأأية؛ )ب( بالنسأأبة للعمليات خير 

 لمنهجية التكالي  القياسيةع

ويخضأع كال المعدلين للمراجعة والتغيير كل سأنةع خير انه من الضأروري ان تدرج التكالي  الفعلية  - 212
ضأأأأأأأع المرتبطة باألصأأأأأأأأنا  من اجل دعم النسأأأأأأأأبة المئوية المعمول بها لحسأأأأأأأأاب التكالي  القياسأأأأأأأأية التر تخ

 للمراجعة سنويًاع

واكتشأأأأأأأأ  المجلس ان موئل األمم المتحدة قد نظر فر التكالي  المرتبطة باألصأأأأأأأأول علإ اسأأأأأأأأاس  - 213
منهجية التكالي  القياسأأأأأأأأأأأية المنطبقة علإ العمليات خير المتعلقة بحفظ السأأأأأأأأأأأالم، بدال من التكالي  الفعليةع 

 17من المعيار  14احد األصأأأول المحددة فر الفقرة  تتسأأأق لمو الحالة مع العناصأأأر الال مة لقياس تكلفة وال
 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع

وفر حين ان المجلس يأدرك ان لأمو الممأأارسأأأأأأأأأأأأأأأة تتبع توجيهأأات مقر األمم المتحأأدة، فأسن المجلس  - 214
مو الحالة ينبغر ان تكون  ي ال يقد ر ان تعليمات المقر والممارسأأأأأأأأأأات التر يتبعها موئل األمم المتحدة فر ل ال

 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بشلن لمو المسللةع 17متسقة مع المعيار 
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ويوصاااااى المجلس بأن ينساااااق موئل األمم المتحدة مع المقر بشاااااأن اإلنهات التدريجي لمنهجية  - 215
لدولية للقطاع العام لتقييم أصااول التكلفة القياساااية ومواتمة المحاسااابة مع متطلبات المعايير المحاسااابية ا

 الممتلكات والمنشآت والمعدات.

وقد قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصأأأية واشأأأار دلإ انه سأأأيتشأأأاور مع المقر بشأأألن افضأأأل السأأأبل  - 216
 لتنفيملا وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع

 
 األصول المستهلكة بالكامل )د( 

من المعايير المحاسأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العام ان المقدار   17من المعيار  66ر الفقرة من المقرر ف - 217
القابل لالسأأأتهالك فر األصأأأل يجب ان يخصأأأج بشأأأكل منهجر وعلإ مد  فترة العمر النافع لهما األصأأألع 

ألقل ان القيمة المتبقية والعمر النافع يخضأأأأأعان لالسأأأأأتعراض علإ ا 67وفر وقت الحق، اضأأأأأي  دلإ الفقرة  
 فر تارين دعداد التقرير السنويع

من المعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأام ان اسأأأأأأأأأأأأأأتهالك  17من المعيأار  71ويرد فر الفقرة  - 218
األصأل يبدا عندما يصأبف األصأل جال ا لالسأتعمال، اي عندما يكون فر المكان والوضأع الال مين لكر يكون  

الا اإلدارةع وباإلضأافة دلإ ملك، يتوق  اسأتهالك األصأل عند شأطبه من قادرا علإ العمل بالطريقة التر تتوخ
 القيود المحاسبيةع

ويرد فر وثيقتر دليأل األمم المتحأدة التوجيهر للمعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأام، األولإ  - 219
تتعلق بلصأأأأول الهياكل تتعلق بالممتلكات والمنشأأأأآت والمعدات )باسأأأأتثناء اصأأأأول الهياكل األسأأأأاسأأأأية( والثانية 

وما بعدو ان اسأأأتهالك  1-2-6، فر الفرع 2016األسأأأاسأأأية، وقد صأأأدرت كلتالما فر كانون األول/ديسأأأمبر  
األصأأأأول يتوق  عندما ي سأأأأتهلك األصأأأأل بالكامل او يشأأأأطب من القيود المحاسأأأأبية وان العمر النافع للصأأأأل 

 ير السنوي وان ي عدل عند الضرورةعينبغر ان يخضع لالستعراض علإ األقل فر تارين دعداد التقر 

من دليأل األمم المتحأدة التوجيهر للمعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة  1-1-2-6وعالوة علإ ملأك، ينج الفرع  - 220
 :الدولية للقطاع العام بشلن اصول الهياكل األساسية علإ ما يلر

لحساب القيمة المتبقية فر المائة من التكلفة األصلية للصل    10تحديد حد ادنإ لالستهالك نسبته  
للصأأأول المسأأأتهلكة بالكامل ولكنها ال ت ال قيد االسأأأتخدام او ال ت ال مات قيمة اقتصأأأادية بالنسأأأبة 
للمنظمةع ولملك، ووفقا لهما المفهوم، سأيقتصأر االسأتهالك المتراكم، بغض النظر عن السأن ال منية  

فر المائة من تكلفته األصأأأأأأأألية  10المائة، مما يترك حدا ادنإ قدرو   فر 90للصأأأأأأأأل، علإ نسأأأأأأأأبة 
مقيدة فر الدفاتر ما دام األصأأأأل ال ي ال قيد االسأأأأتخدامع ولن تطبق لمو السأأأأياسأأأأة دال فر الحاالت 
التر يتبين فيها ان قيمة األصأأأول المسأأأتهلكة التر ال ت ال قيد االسأأأتخدام لر قيمة جولريةع وعالوة  

ان يتم االنتهاء من دعادة تقييم لمو علإ ملك، سأأأأأأأأأتطبق لمو السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة علإ لمو األصأأأأأأأأأول دلإ 
 األصولع السياسة، علإ سبيل المثال بعد دعادة تقييم األعمار النافعة لهمو

والحظ المجلس ان قيمة األصأأأأأأأأول المسأأأأأأأأتهلكة بالكامل، فر كل فترة، تعدل فر البيانات المالية من  - 221
فر المأأائأأة من  10متبقيأأة قأأدرلأأا خالل دجراء تسأأأأأأأأأأأأأأويأأة قيأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتهالك المتراكم بغرض بيأأان قيمأأة 

 األصليةع التكلفة
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فر المائة من  10كانون األول/ديسأأأأأأأمبر(، يشأأأأأأأطب موئل األمم المتحدة  31وفر نهاية كل سأأأأأأأنة ) - 222
االستهالك، مما يقلل من االستهالك المتراكم للصول المستهلكة بالكامل التر ال ت ال قيد االستخدامع ويهد  

المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبر حصأأأأأأأأأأأأأأرا دلإ خأأدمأأة اخراض دعأأداد التقأأارير المأأاليأأة، وي عكس فر اليوم األول من لأأما التعأأديأأل 
 التاليةع السنة

وير  المجلس ان اإلجراء المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبر الأأمي يقوم بأأه موئأأل األمم المتحأأدة لن يحأأل محأأل دجراء  - 223
من  17ت وفقًا للمعيار اسأأأتعراض سأأأنوي للقيمة المتبقية والعمر النافع ألصأأأنا  الممتلكات والمنشأأأآت والمعدا

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع

وير  المجلس ايضأأأأأأأأأأأأأأا ان دجراء اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض منتظم للقيم المتبقيأة والعمر النأافع للصأأأأأأأأأأأأأأول يوفر  - 224
دفترية ادق ألصأأأنا  الممتلكات والمنشأأأآت والمعدات، ولو امر ال بد منه لكفالة اإلبالغ المالر الموثوق  قيمة

 جيدعبه وال

وفر حين ان المجلس يدرك ان لمو الممارسأأة تلبر توجيهات المقر، فسنه يقدر مع ملك ان تعليمات  - 225
من  17المقر والممارسأأات التر يتبعها موئل األمم المتحدة فر لمو الحالة ينبغر ان تكون متسأأقة مع المعيار 

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع

بأن ينسق موئل األمم المتحدة مع المقر إلجرات استعراح منتظم للقيم المتبقية   ويوصي المجلس - 226
لألصاااول بوجه عام وألصاااوله المساااتهلكة بالكامل التي ال تزال ايد االسااات دام على وجه ال صاااوم  وأن 

من  17تحادد على النحو المنااساااااااااا عمرهاا الناافع وايمهاا المتبقياة  على النحو المقرر في إطاار المعياار  
 لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.ا

وقد قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصأأأية واشأأأار دلإ انه سأأأيتشأأأاور مع المقر بشأأألن افضأأأل السأأأبل  - 227
 لتنفيملا وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامع

 
 الممتلكات غير المست دمة في المكتا القطري في سري النكا )ها( 

من المعأأأايير المحأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأأة الأأأدوليأأأة للقطأأأاع العأأأام ان  17من المعيأأأار  13المقرر فر الفقرة  من - 228
الممتلكات والمنشأآت والمعدات لر اصأنا  ملموسأة م حتج ة السأتخدامها فر دنتاج او توريد سألع او خدمات، 

 ن فترة دبالغعاو إليجارلا آلخرين او استخدامها ألخراض ددارية، ومن المتوقع استخدامها خالل اكثر م

من نشأأأأأأأأأأأأأأرة األمين العأام بشأأأأأأأأأأأأأألن النظأام المأالر والقواعأد المأاليأة للمم  21-105وجأاء فر القأاعأدة  - 229
( ان المنظمأة تتولإ القيأام علإ تنفيأم السأأأأأأأأأأأأأأجالت الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة بأالتحقق المأادي ST/SGB/2013/4المتحأدة )

 لممتلكات والمنشآت والمعداتعوالصيانة ل

واجري فحج عشأأوائر للمركبات المخصأأصأأة للمكتب القطري التابع لموئل األمم المتحدة الواقع فر  - 230
، كانت لناك خمس مركبات علإ األقل، مسأأأأأأأأأأأجلة ضأأأأأأأأأأأمن 2019كولومبوع ولوحظ انه حتإ نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل 

دمهاع فقد كانت المركبات تسأأأأتخدم فر شأأأأمال الممتلكات والمنشأأأأآت والمعدات، لم يكن المكتب القطري يسأأأأتخ
البلد فر تنفيم مشأروعين بعنوان ”مشأروع اإلسأكان الهندي فر سأري النكا“ و ”بناء مدارس فر مقاطعة منار“، 

 كوسيلة لنقل الموظفين دلإ مواقع بعيدة ت نفم فيها األنشطةع

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2013/4
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دلإ كولومبو بعأد دخالق المكأاتأب فر ومع ملأك، وفقأا لمأا مكرو المكتأب القطري، فقأد ن قلأت المركبأات  - 231
شأأأأأمال البلدع ومنم ملك الحين، لم ت خصأأأأأج المركبات لمشأأأأأروع ثابت، ولم تسأأأأأتخدم دال علإ اسأأأأأاس ممقت، 

ع وكأأانأأت لنأأاك اربع مركبأأات منهأأا متوقفأأة فر مرافق المكتأأب القطري 2018واسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدم معظمهأأا حتإ عأأام 
 قية موجودة فر موق  للسيارات فر منطقة اثوروجيرياع، وكانت المركبة المتب De Fonsekaالواقعة فر شارع  

وباإلضأأأأأافة دلإ ملك، جر  التحقق من وجود مركبة سأأأأأادسأأأأأة تابعة لموئل األمم المتحدة فر موق   - 232
 السيارات الممكور؛ ومع ملك، لم ت سجل فر سجالت المحاسبة ألنها استهلكت بالكاملع

لم يوفر الظرو  المناسأأأأأأأبة لصأأأأأأأيانة المركبات وضأأأأأأأمان   وتجدر اإلشأأأأأأأارة دلإ ان موق  السأأأأأأأيارات - 233
 صالحيتها لالستعمالع

واوضأف المكتب اإلقليمر آلسأيا والمحيط الهادر ان المكتب القطري فر سأري النكا شأرع، فر دطار  - 234
ددارة األصأأأأأأول، فر التصأأأأأأر  فر ثالث مركبات وقرر االحتفاظ بمركبتين اخريين، تعتبران فر حالة افضأأأأأأل 

 امهما فر المستقبلعالستخد

وير  المجلس ان االحتفاظ بلصأأأأول الممتلكات والمنشأأأأآت والمعدات علإ انها خير مسأأأأتخدمة وفر  - 235
 ع21-105ظرو  خير مالئمة ال يتفق مع األحكام المشار دليها فر القاعدة 

ن البيئة  وباإلضأأأأأأأأأافة دلإ ملك، يقدر المجلس ان ظرو  تخ ين المركبات يمكن تحسأأأأأأأأأينها، نظرا أل - 236
خير مواتية اصأأأأأال فيما يتعلق بصأأأأأيانتها علإ النحو السأأأأأليم، نظرا الرتفاع نسأأأأأبة الرطوبة والجو المالفع ولما 
يثبت ايضأا انه سأبب وجيه إلجراء فحج دوري للمركباتع وتجدر اإلشأارة دلإ ان دبقاء المركبات فر ظرو  

 سيئة قد يمثر سلبا علإ صالحيتها لالستعمال فر المستقبلع

ويوصاي المجلس بأن يتولى المكتا القطري لساري النكا والمكتا اإلاليمي آلسايا والمحيط الهاده  - 237
وفي هذا  تقييم وتحديد التصااااااارف في المركبات الثتت التي لم يقرر لها أن ت صااااااام لمشااااااااريع فورية.

 التقييم  ينبني أيضا إدراج المركبة التي استهلكت بالكامل.

ن يحساااااان المكتا القطري لسااااااري النكا والمكتا اإلاليمي آلساااااايا والمحيط ويوصااااااي المجلس بأ - 238
وهذا يعني   الهاده التدابير المت ذة لضاااااااامان أن تكون المركبات التي تنتظر االساااااااات دام في حالة جيدة.

 الصيانة المناسبة  التي ينبني أن تشمل عمليات الفحم الروتينية العامة للمركبات  والت زين الكافي.

قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصيةع وسيتولإ المكتب اإلقليمر آلسيا والمحيط الهادر، بمساعدة و  - 239
 من مقر موئل األمم المتحدة، وضع خطة لحماية وصيانة جميع المركباتع

 
 إدارة المشتريات - 9 

 الفواتير المعلقة  

ة واإلدارة المأاليأة، بشأأأأأأأأأأأأأألن مدفوعات من دليأل دجراءات دائرة المي انيأ  1من الفصأأأأأأأأأأأأأأل   6تقرر الفقرة   - 240
 البائعين، الوثائق المحددة بوصفها شرطا مسبقا إلتمام عملية الدفعع

والوثائق المحددة بوصأأفها شأأرطا مسأأبقا لر عقد سأأاري المفعول، وعربة تسأأوق، وامر شأأراء معتمد؛  - 241
يصأأال السأألع المعتمدة  ومرجع ألمر الشأأراء، ومعلومات نقطة االتصأأال علإ الفاتورة؛ واوراق دخول الخدمة، وا،

موجا؛ وكفاية النقدية فر نظام اوموجا؛ واسأأأأتيفاء التفاصأأأأيل المصأأأأرفية الخاصأأأأة بشأأأأريك األعمال فر نظام او 
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والمي انيأة فر المنحأة؛ وفأاتورة موجهأة دلإ دائرة المي انيأة واإلدارة المأاليأة بمكتأب األمم المتحأدة فر نيروبر، من 
خالل مكتب الخدمات او تسأأأأأليمها باليد؛ والتفاصأأأأأيل الكاملة للفاتورة، علإ سأأأأأبيل المثال، مرجع امر الشأأأأأراء 

 ومعلومات نقطة االتصالع

ا يشأأأأأأأأأأأأأأار فر دليأل دجراءات دائرة المي انيأة واإلدارة المأاليأة دلإ انأه عنأدمأا تتوفر الوثأائق المحأددة كمأ  - 242
بوصأأأأأأأأأأفها شأأأأأأأأأأرطا مسأأأأأأأأأأبقا فر نظام اوموجا، يجب دجراء عملية تجهي  وثائق الحسأأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأأتحقة الدفع 

حة، ي كل  المنسأأأق واسأأأتعراضأأأها واعتمادلاع وعندما ال تكون لمو الوثائق المحددة بوصأأأفها شأأأرطا مسأأأبقا متا
 المعنر بسنشائها، باإلضافة دلإ التحقق من اكتمال العمليةع

ويضأأأطلع مكتب األمم المتحدة فر نيروبر بعملية دنشأأأاء وثائق الدفع السأأأتعراضأأأها والموافقة عليها،   - 243
وط الدفع بينما يكون المنسق المسمول عن المشتريات من موئل األمم المتحدةع وباإلضافة دلإ ملك، تحدد شر 

 يوما لهما اإلجراءع 30المبينة فر نظام اوموجا دطارا  منيا قدرو 

فاتورة معلقة تتعلق بموئل األمم المتحدة، كانت  33، ومن اصأأل  2019وحتإ تشأأرين األول/اكتوبر  - 244
والرا، د 28 450يومًا تقويميًاع وبلغت قيمة لمو الفواتير العشأأأأأأأأرين نحو    30فاتورة معلقة ألكثر من  20لناك 

 وكان السبب فر تعليقها لو عدم وجود الوثائق المحددة بوصفها شرطا مسبقا إلتمام عملية الدفعع

فواتير ال ت ال  9، من اصأأل لمو الفواتير العشأأرين، كانت لناك 2019وحتإ تشأأرين الثانر/نوفمبر  - 245
يروبر بأألنأأه لم يتلق من موئأأل دوالرع وافأأاد مكتأأب األمم المتحأأدة فر ن  11 800معلقأأة وبلغأأت قيمتهأأا حوالر 

 األمم المتحدة امر الشراء المتعلق بهمو الفواتير؛ ولم ي عثر عليها كوثائق داعمة فر نظام اوموجا ايضاع

وير  المجلس ان عدم توافر الوثائق المحددة بوصأأأأأأأفها شأأأأأأأروطا مسأأأأأأأبقة للدفع يتوافق مع ضأأأأأأأع   - 246
المشأأأتريات، مما يعنر ان البائعين ال يتلقون مدفوعاتهم فر المنسأأأق التابع لموئل األمم المتحدة المسأأأمول عن 

 الوقت المناسب، األمر المي قد يمدي دلإ مطالبات ومنا عات محتملة من جانب البائعينع

ويوصاااااااااي المجلس باأن يعزز موئال األمم المتحادة رصااااااااااد إجراتات الادفع  وذلاك لتجناا تعليق  - 247
 ة بوصفها شروطا مسبقة.المدفوعات بسبا عدم وجود الوثائق المحدد

وقد قبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأأأأأية وسأأأأأأأأيتولإ، بالتنسأأأأأأأأيق مع مكتب األمم المتحدة فر نيروبر،   - 248
 تع ي  عملية الرصد من اجل ضمان سداد المدفوعات للبائعين فر الوقت المناسبع

 
 إدارة المكاتا - 10 

 االتفاق المتعلق بالمساهمات لمكتا مانيت )أ( 

ومنظمة األمم   Rockwell Land Corporationتم توقيع اتفاق اإليجار بين شأركة روكويل الند  - 249
المتحدة للطفولة بهد  الحصأأأأأأأأول علإ شأأأأأأأأقتين كاملتين من مبنإ يقع فر مانيال تسأأأأأأأأتخدمه مختل  وكاالت 

 ع2023ير شباط/فبرا 14دلإ  2018شباط/فبراير  15األمم المتحدة وبرامجها وصناديقها فر الفترة من 

وتجدر اإلشأأارة دلإ ان ثمانية موظفين يعملون لد  المكتب القطري لموئل األمم المتحدة فر الفلبين   - 250
 فر ملك المبنإع
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وقأد ع هأد دلإ البرنأامم اإلنمأائر، من خالل مأمكرة تفأالم، بمهمأة ددارة امأاكن العمأل المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة فر  - 251
ة فر تلك الممكرة بتخصأأأأأأيج منطقة محددة فر الطابق لاتين الشأأأأأأقتينع ويسأأأأأأمف نج من النصأأأأأأوج الوارد
 الرابع عشر ألربعة من موظفر موئل األمم المتحدةع

وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، ومن خالل اتفأاق متعلق بأالمسأأأأأأأأأأأأأأالمأات بين موئأل األمم المتحأدة ومنظمأة  - 252
بق الرابع عشأأأأأأأأر لموظفر األخمية وال راعة للمم المتحدة، تم رسأأأأأأأأميًا توفير اربعة اماكن عمل اخر  فر الطا

 المتحدةع موئل األمم

وسأأأأأأأمف االتفاق المتعلق بالمسأأأأأأأالمات المبرم مع منظمة األخمية وال راعة للمم المتحدة باسأأأأأأأتخدام  - 253
دوالراع وكانت الفترة الممكورة فر االتفاق  5  557,23األماكن بشأأأأأأأأأكل ممقت لمدة سأأأأأأأأأبعة اشأأأأأأأأأهر بمبلغ قدرو  

، مع دمكانية تمديدلا دلإ 2019آمار/مارس   14دلإ   2018آب/اخسطس    15بالمسالمات تمتد من المتعلق 
 ، رلنا بتوافر األموال واماكن العملع2019ح يران/يونيه  14

وتم التحقق من ان موئأأأل األمم المتحأأأدة قأأأد دفع لمنظمأأأة األخأأأميأأأة وال راعأأأة للمم المتحأأأدة مبلغأأأا  - 254
دلأإ  2018آب/اخسأأأأأأأأأأأأأأطأس  15يأر امأأأأأأأاكأن الأعأمأأأأأأأل األربأعأأأأأأأة لألأفأتأرة مأن دوالرا لأتأوفأ  5 557,23 قأأأأأأأدرو

 ع2019 آمار/مارس 14

(، تم التحقق من ان موظفر موئأأأل األمم 2020وفر وقأأأت  يأأأارة المجلس )كأأأانون الثأأأانر/ينأأأاير  - 255
ولم ت دفع المتحدة ما  الوا يستخدمون اماكن العمل األربعةع دال ان االتفاق المتعلق بالمسالمات لم ي مدد رسميا 

 مبالغ دضافية ولم يصدر دمن رسمر يسمف بشغل المرافقع

واوضأأأأأأأأأأأأف المكتب القطري انه ناقش تمديد االتفاق وتعديلهع خير ان منظمة األخمية وال راعة للمم  - 256
جراءات المتابعة من جانبهع  المتحدة لم تعد لما علإ الرخم من طلبات المكتب القطري وا،

ألماكن األربعة المخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة اصأأأأأأأأأأاًل لمنظمة األخمية وال راعة للمم المتحدة وير  المجلس ان ا - 257
 ي ال يستخدمها موظفو موئل األمم المتحدة دون دمن رسمرع ال

ويوصااااااااي المجلس بأن يقوم المكتا القطري للفلبين والمكتا اإلاليمي آلساااااااايا والمحيط الهاده  - 258
 التي توفرها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.بوضفات الطابع الرسمي على است دام أماكن العمل 

وقد قبل موئل األمم المتحدة توصأأأية مراجعر الحسأأأابات وسأأأيضأأأفر الطابع الرسأأأمر علإ اسأأأتخدام  - 259
 الحي  المكتبر مع منظمة األخمية وال راعةع

 
 عقد اإليجار المتعلق بمكتا إلينان بالفلبين )ا( 

ا برم عقأد ديجأار السأأأأأأأأأأأأأأتخأدام حي  مكتبر من جأانأب موظفر موئأل األمم المتحأدة بين مأالأك العقأار  - 260
الواقع فر دليغان بالفلبين، ويشأأأأار دليه فيما يلر بالممجر، وبرنامم األمم المتحدة اإلنمائرع وقد حدد لما العقد 

 ع2019تمو /يوليه  4دلإ  2018تمو /يوليه  5فترة ديجار من 

من خالل تعأأأديأأأل وقعأأأه الممجر فر  2020آمار/مأأأارس  31مأأأديأأأد مأأأدة عقأأأد اإليجأأأار حتإ وتم ت  - 261
 ع2019تمو /يوليه  16

 وتم التحقق فيما بعد من ان تارين توقيع البرنامم اإلنمائر لم يكن مبينا فر عقد اإليجار وال تعديلهع - 262
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، 2019تمو /يوليه  16جار فر وباإلضأأأأأأأأأأأأافة دلإ ملك، لوحظ ان الممجر وقع علإ تعديل عقد اإلي  - 263
تمو /يوليهع ويكشأأأأأأأأأأأأأأ  لما الوضأأأأأأأأأأأأأأع ان العقار  4علإ الرخم من ان عقد اإليجار كان قد انتهإ بالفعل فر  

 يوما تقويميا، كمكتب دون دمن رسمرع 11استخدم، لمدة 

 موظفأأأا من المكتأأأب القطري للفلبين كأأأانوا يعملون فر دليغأأأان، 21ومن المهم اإلشأأأأأأأأأأأأأأأأارة دلإ ان  - 264
 وجميعهم يعملون فر العقار الممكورع

واوضأأأأأف المكتب اإلقليمر آلسأأأأأيا والمحيط الهادر انه قام بالتخطيط السأأأأأليم، حيث قدم طلبًا للتمديد  - 265
ع وارسأأأأأأأأأأأأأأأل البرنأامم اإلنمأائر عقأد اإليجأار 2019تمو /يوليأه  1وابلغ البرنأامم اإلنمأائر بأالمقترح المأالر فر 

عادته فر تمو /يوليه، الم 9المعدل فر   تمو /يوليهع 16ي تم التوقيع عليه وا،

وفر ضأوء ما تقدم، يقدر المجلس ان شأغل عقار ما خالل فترة ال يشأملها عقد ديجار يولد حالة من  - 266
عأأدم اليقين لأأد  موظفر موئأأل األمم المتحأأدة ويعرض الكيأأان لحأأالأأة من الغموض القأأانونر والحمأأايأأة خير 

 قانونية مع الممجر، ولو ما ينبغر تجنبهعالكافية فر حالة وقوع مشكالت 

ويوصااااي المجلس بأن يحساااان المكتا القطري للفلبين والمكتا اإلاليمي آلساااايا والمحيط الهاده  - 267
عملية رصاااااد عقود اإليجار  بالشاااااراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  من أجل إنفاذ هذه العقود على 

 ا أي أوجه عدم اتساق فيما يتعلق باست دام المرافق.نحو سليم وفي الوات المناسا  مع تجن

وقد قبل موئل األمم المتحدة توصأأأأأأأأأأأأية مراجعر الحسأأأأأأأأأأأأابات، مضأأأأأأأأأأأأيفا ان عقد اإليجار الجديد من  - 268
 ع2020آمار/مارس  31قد تم توقيعه فر  2020كانون األول/ديسمبر  31دلإ  2020آمار/مارس  31

 
 السفر - 11 

 المكتا اإلاليمي آلسيا والمحيط الهادهسفر موظفي   

المتعلق بالسفر فر مهام رسمية ان   ST/AI/2013/3من األمر اإلداري    3-3من المقرر فر البند  - 269
تماكر السأأأأفر مسأأأأبقا   جميع ترتيبات السأأأأفر للفراد المسأأأأافرين باسأأأأم األمم المتحدة، بما فر ملك حج  وشأأأأراء

من قواعد النظام اإلداري للموظفين، قبل تارين بدء السأفر فر مهام  8-7ينبغر االنتهاء منها، عماًل بالقاعدة 
 يوما تقويمياع 16رسمية بأ 

وينج األمر اإلداري فر البند نفسأأأأأأأأأأأأأه ايضأأأأأأأأأأأأأا علإ ان مديري البرامم مطلوب منهم تقديم مبررات  - 270
يوما تقويمياع   16فر مهام رسمية التر ال يمكن دنهاء ترتيباتها قبل تارين بدء السفر بأأأأأأ لجميع ترتيبات السفر  

واي تغييرات فر دمن السأأأأأأأأأأأأأأفر المعتمأد تتطلأب ايضأأأأأأأأأأأأأأأا تبريرا واعتمأادا من مأدير البرنأامم والمكتأب التنفيأمي 
 اإلداري المعنرع او

بشأألن السأأفر فر مهام رسأأمية علإ انه   ST/IC/2019/16من التعميم اإلعالمر  14وتنج الفقرة   - 271
، ST/AI/2013/3من األمر اإلداري  3-3من النظأأأأأام اإلداري للموظفين والبنأأأأأد  8-7عمال بأأأأأالقأأأأأاعأأأأأدة 

تحدة عن طريق خطوط جوية تجارية تدفع األمم المتحدة تكلفتها ان للفراد المسأأأأأأأافرين باسأأأأأأأم األمم الم ينبغر
يحصأأأأألوا علإ موافقة مكتب تجهي  السأأأأأفر المتعلق بطلب السأأأأأفر فر نظام اوموجا قبل بدء السأأأأأفر الرسأأأأأمر 

 يوما تقويمياع 16 بأ

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/3
https://undocs.org/ar/ST/IC/2019/16
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/3
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ان يقدم الموظفون، فر خضأأأون   ST/AI/2013/3من األمر اإلداري  1-13ومن المقرر فر البند  - 272
اسأأأأأبوعين تقويميين من انتهاء السأأأأأفر دال فر دطار خيار المبلغ المقطوع، مطالبة مسأأأأأتوفاة باسأأأأأترداد تكالي  

 السفر دلإ المكتب التنفيمي او اإلداري التابعين لهع

علإ ان الموظفين الأأمين اختأأاروا خيأأار  ST/AI/2013/3من األمر اإلداري  5-13وينج البنأأد  - 273
المبلغ المقطوع يجب عليهم، فر خضأأأأأأأأأون اسأأأأأأأأأبوعين تقويميين من انتهاء السأأأأأأأأأفر، اسأأأأأأأأأتيفاء الج ء جيم من 

 وتقديم الشهادات واألدلة الداعمة المطلوبةع 165عPTاالستمارة 

دلإ انأه يجأب علإ الموظفين وموظفر   ST/IC/2019/16مر اإلداري من األ 46وتشأأأأأأأأأأأأأأير الفقرة  - 274
ددارة شأمون السأفر تقديم تقرير مصأروفات رحالتهم فر خضأون اسأبوعين من تارين السأفر المصأرح به للعودةع 

كرة )بما فر ملك التماكر التر يتم شأراملا ماتيا(  وينطبق تقديم تقرير عن المصأروفات علإ كل من خياري التم
 والمبلغ المقطوعع

حالة من حاالت السأأأأأأأأأأأأفر فر مهام رسأأأأأأأأأأأأمية تتصأأأأأأأأأأأأل بالمكتب   25وحلل المجلس عينة مكونة من  - 275
 ع2019تشرين األول/اكتوبر  31اإلقليمر آلسيا والمحيط الهادر تمت حتإ 

ت، لم تصأأدر الموافقة قبل بدء السأأفر فر مهام رسأأمية بأ وقد تبين انه بالنسأأبة لسأأبع من لمو الرحال - 276
 يوما تقويمياع ولم تكن مبررة او معتمدة علإ النحو الصحيفع 16

وباإلضأأأأافة دلإ ملك، لوحظ انه فيما يتعلق بسأأأأبع رحالت اخر ، ق دم تقرير عن مصأأأأروفات السأأأأفر  - 277
 بعد اسبوعين تقويميين من انتهاء السفرع

ب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأيا والمحيط الهادر ان لناك بعثات رسأأأأأأأأأأمية يدير فيها الشأأأأأأأأأأركاء واوضأأأأأأأأأأف المكت  - 278
يوماع واوضأأف  16األنشأأطة، مثل الحكومات، وقد وردت دعوات دلإ لمو البعثات قبل بدء األحداث بلقل من 

البعثة ايضا ان لناك حاالت ما ان انتهت فيها بعثة معينة حتإ تلتها بعثة اخر ع وبناء علإ ملك، بعد دتمام 
 الثانية، اعد المسافر تقرير مصروفات البعثة األولإ وقدمهع

ويدرك المجلس انه عندما ترد الدعوات دون ان تكون مصأأأأأأأأأأأحوبة بسعداد مسأأأأأأأأأأأبق كا ، فال يمكن   - 279
الحصأأأأأأأأول علإ الموافقة علإ طلب السأأأأأأأأفر المتعلق علإ نظام اوموجا قبل بدء السأأأأأأأأفرع وفر لمو الحاالت، 

رامم تقأديم مبررات، ولو مأا ينبغر ان يكون متأاحأا فر نظأام اوموجأاع وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ يجأب علإ مأديري الب 
ملك، يقدر المجلس ان قيام المسأأأأافر ببعثة الحقة ال يشأأأأكل عقبة امام دعداد وتقديم تقرير مصأأأأروفات السأأأأفر 

 المقابل فر األسبوعين التاليين إلتمام السفرع

يوما،  16فر مهام رسأأمية قبل بدء السأأفر الممكور بلقل من وير  المجلس ان الموافقة علإ السأأفر   - 280
دون تقديم مبرر او تقرير عن مصأأأروفات السأأأفر فر خضأأأون اسأأأبوعين من انتهاء السأأأفر، يعكس ضأأأعفا فر 

 ST/IC/2019/16عمليأأأأة تخطيط السأأأأأأأأأأأأأأفر، بأأأأاإلضأأأأأأأأأأأأأأأأأافأأأأة دلإ عأأأأدم االمتثأأأأال لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألمرين اإلداريين 
 عST/AI/2013/3 و

ويوصااي المجلس بأن يكفل المكتا اإلاليمي آلساايا والمحيط الهاده االمتثال في الوات المناسااا  - 281
الساافر وتقديم لمتطلبات الساافر في مهام رساامية  وال ساايما الموافقة الصااادرة في الوات المناسااا ابل بدت  

تقارير عن مصااااااااروفات الساااااااافر بعد إتمام الساااااااافر المذكور  بما في ذلك تسااااااااجيل االسااااااااتثناتات من 
 المتطلبات. تلك

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/3
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/3
https://undocs.org/ar/ST/IC/2019/16
https://undocs.org/ar/ST/IC/2019/16
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/3
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وقد قبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأية والحظ ان تبريرات السأأأأفر التر تقدم قبل بدء السأأأأفر بلقل من  - 282
موجاع وباإلضأأأأأأافة دلإ ملك، مكر انه ألسأأأأأأباب يوما توثق بشأأأأأأكل منهجر وتلقائر فر نظام او  16فترة الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

يوما ألن الموظفين، فر بعض الحاالت، كانت توجه دليهم دعوة  16تشغيلية، ال يمكن دائما الوفاء بقاعدة الأأأ  
من شأركاء فر خضأون مهلة قصأيرة او كانوا يضأطرون دلإ حضأور انشأطة طارئةع وفر لمو الحاالت، توثق 

 المبررات فر نظام اوموجاع

واشأأأأأأأأأأأأار موئل األمم المتحدة ايضأأأأأأأأأأأأا دلإ ان المكتب اإلقليمر آلسأأأأأأأأأأأأيا والمحيط الهادر، بغية ددارة  - 283
االسأأأأتثناءات، قد اشأأأأترط الموافقة المسأأأأبقة علإ طلبات السأأأأفر فر شأأأأكل مطبوع، والموافقة المسأأأأبقة من مقر 

لمتحدة تع ي  االمتثال الموئل، وتوفير الوثائق فر وحدة السأأأأأأأأفر فر نظام اوموجاع وسأأأأأأأأيواصأأأأأأأأل موئل األمم ا
 يوماع 16لقاعدة الأ 

وفر حين ان المجلس يقر بجهود موئأأأل األمم المتحأأأدة ويحيط علمأأأا بأأأاإليضأأأأأأأأأأأأأأأأاحأأأات المقأأأدمأأأة،  - 284
 يتعلق بالحاالت التر خضعت للتحليل، لم يتم العثور علإ مبررات سليمة فر نظام اوموجاع فيما

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - 12 

 نة المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاللج  

، ان تنشأأأئ جميع اإلدارات ST/SGB/2003/17من نشأأأرة األمين العام  4-4من المقرر فر البند  - 285
معلومات واالتصأأأأأأاالت تتبع نمط والمكاتب الموجودة خارج المقر افرقة او لجان داخلية او محلية لتكنولوجيا ال

المجلسع ويتعين عليها ان تضأأأأأأأأأع اسأأأأأأأأأتراتيجيات لإلدارات تتوافق مع األلدا  الكبر  للمانة العامة؛ وتعهد  
وتحأأديأأث المعلومأأات المتعلقأأة بنظم اإلدارات ومواردلأأا واصأأأأأأأأأأأأأأولهأأا؛ واسأأأأأأأأأأأأأأتعراض النظم القأأائمأأة للتأألكأأد من 

منهجيات الموحدة بصأأأأأأأأورة متسأأأأأأأأقة فر مشأأأأأأأأاريع تكنولوجيا من حيث التكلفة؛ وضأأأأأأأأمان اسأأأأأأأأتخدام ال فعاليتها
 المعلومات واالتصاالتع

من اختصأأأأأأأاصأأأأأأأات اللجنة المعنية بتكنولوجيا المعلومات  1وباإلضأأأأأأأافة دلإ ملك، اشأأأأأأأير فر الفقرة   - 286
واالتصأأأأاالت التابعة لموئل األمم المتحدة دلإ ان الغرض األسأأأأاسأأأأر للجنة لو العمل كهيئة اسأأأأتشأأأأارية للجنة 
اإلدارة العليا، لضأأأأأأأأأأمان ان يكون لد  موئل األمم المتحدة الهياكل األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأية والنظم المناسأأأأأأأأأأبة فر مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأأأاالت لدعم تحقيق الدافه االسأأأأأأأأأأأتراتيجية والتشأأأأأأأأأأأغيلية وضأأأأأأأأأأأمان تقديم خدمات 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية وكفاءة وتنسيقع

من نفس االختصأأأأأاصأأأأأات، يرد اسأأأأأماء اعضأأأأأاء اللجنة المعنية بتكنولوجيا المعلومات  3وفر الفقرة   - 287
واالتصأأأأاالتع ورئيس اللجنة لو مدير شأأأأعبة اإلدارة والعمليات، واألمين لو رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات 

عب التابعة واالتصأأأأأاالت التابعة للشأأأأأعبة، اما األعضأأأأأاء الباقون فهم مرشأأأأأحون يمثلون المناطق والفروع والشأأأأأ 
 لموئل األمم المتحدةع

وتضأأأأأأأأأم لجنة اإلدارة العليا المدير التنفيمي او نائبه ورمسأأأأأأأأأاء الشأأأأأأأأأعب والفروع والمكاتب اإلقليمية،  - 288
 وجميعهم من موئل األمم المتحدةع

من االختصأأأأاصأأأأات ان اللجنة المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأاالت  4ومن المقرر فر الفقرة  - 289
تمع كل سأأأأأأأأأأأتة اشأأأأأأأأأأأهر، ويفضأأأأأأأأأأأل ان تعقد فر كانون الثانر/يناير وتمو /يوليه، وان تعمم محاضأأأأأأأأأأأر سأأأأأأأأأأأتج

 االجتماعات علإ لجنة اإلدارة العلياع
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وقد ط لبت محاضأأأأأأأأأأأأر اجتماعات اللجنة المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأأأأاالت فر الفترة من  - 290
ولكن تم دبالغ المجلس بلن لجنة تكنولوجيا المعلومات ،  2019دلإ آب/اخسأأأأأطس    2018كانون الثانر/يناير 

 واالتصاالت لم تعقد اجتماعات خالل تلك الفترةع

وير  المجلس ان اللجنأة المعنيأة بتكنولوجيأا المعلومأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت ال تعقأد اجتمأاعأات منتظمأة  - 291
اإلدارة العليا عن طريق توفير لتشأأأأأكل عائقا امام تحقيق لدفها الرئيسأأأأأر، ولو العمل كهيئة اسأأأأأتشأأأأأارية للجنة  

اسأأأأأأأأأتراتيجية ومبادر توجيهية تتعلق بسدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأاالت وكفالة االتسأأأأأأأأأاق مع األلدا  
 الكبر  للمانة العامةع

ويوصااااااي المجلس بأن يعقد موئل األمم المتحدة اجتماعات اللجنة المعنية بتكنولوجيا المعلومات  - 292
 ST/SGB/2003/17 من أجل تحقيق األهداف والمقاصد المحددة في نشرة األمين العام  واالتصاالت دوريار 

 وا تصاصات اللجنة.

وقد قبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأية وسأأأأينظر فيها فر سأأأأياق الهيكل التنظيمر الجديد المي دخل  - 293
 ع2020كانون الثانر/يناير  1حي  النفام فر 

 
 إفصاحات اإلدارة -جيم  

قدم موئل األمم المتحدة اإلفصأأأأأاحات التالية فيما يتعلق بعمليات الشأأأأأطب، والمدفوعات علإ سأأأأأبيل  - 294
 الهبة، وحاالت الغش والغش المفترضع

 
 شطا األموال النقدية والمبال  المستحقة القبح والممتلكات - 1 

طبأأت فر عأأام 7-106مم المتحأأدة المجلس بأألنأأه، وفقأأا للقأأاعأأدة المأأاليأأة ابلغ موئأأل األ - 295  2019، شأأأأأأأأأأأأأأ 
مليون دوالر وخسأأأأأأأأأأأأأأأأائر فر المبأأأالغ المأأأدفوعأأأة مقأأأدمأأأا قأأأدرلأأا  0,02حسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأات مسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأة القبض بمبلغ 

 دوالرع مليون 0,5

 
 الهبات - 2 

 ع2019الهبة فر عام اكدت اإلدارة ان موئل األمم المتحدة لم يقدم اي مبالغ علإ سبيل  - 296

 
 حاالت النش والنش المفترح - 3 

من المعأايير الأدوليأة لمراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات، يخطط المجلس لمراجعأاتأه للبيأانأات   240وفقأًا للمعيأار  - 297
المأاليأة تخطيطأا يتيف لأه ان يتوقع بأدرجأة معقولأة كشأأأأأأأأأأأأأأ  األخطأاء الجولريأة والمخأالفأات، بمأا فيهأا األخطأاء 

عن الغشع بيأد انأه ينبغر اال ي عتمأد علإ مراجعتنأا للحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات لتحأديأد جميع األخطأاء  والمخأالفأات النأاجمأة
 المخالفاتع فالمسمولية عن منع الغش والكش  عنه تقع علإ عاتق اإلدارة فر المقام األولع او

ش وخالل مراجعة الحسأابات، يسأتفسأر المجلس  من اإلدارة عن مسأموليتها الرقابية لتقييم مخاطر الغ  - 298
المادي واإلجراءات المطبقة لتحديد مخاطر الغش والتصأأدي لها، بما فر ملك اي مخاطر معي نة قامت اإلدارة 
ه انتبالها دليهاع ويسأأأأأأأأتفسأأأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأأأا من اإلدارة عما دما كانت علإ علم بلي حاالت  بتحديدلا او وج 

لواردة من مكتب خدمات الرقابة خش فعلية او م عومة او مشأأأأأأتبه فر حدوثها؛ ويشأأأأأأمل ملك االسأأأأأأتفسأأأأأأارات ا
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الداخليةع وتشأأأأأأمل االختصأأأأأأاصأأأأأأات اإلضأأأأأأافية التر تنظِّم المراجعة الخارجية للحسأأأأأأابات ددراج حاالت الغش 
 والغش المفترض فر قائمة المسائل الواجب اإلشارة دليها فر تقريرلاع

و خش مفترض ، اخطر موئأأل األمم المتحأأدة المجلس بعأأدم وجود حأأاالت خش ا2019وفر عأأام  - 299
 ع2019خالل عام 

 
 شكر وتقدير -دال  

يود المجلس ان يعرب عن تقأديرو للتعأاون والمسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة اللأمين لقيهمأا موظفوو من المأديرة التنفيأميأة   - 300
 لبرنامم األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وموظفر البرناممع

 
 شيلركاي  )توقيع(

 األلمانررئيس ديوان المحاسبة االتحادي 

 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 

 
 برموديز خورخر  )توقيع(

 المراقب المالر العام فر جمهورية شيلر

 )مسمول اول لشمون مراجعة الحسابات(

 
 ِمهريشي ( راجي  توقيع)

 المراقب المالر والمراجع العام للحسابات فر الهند

 
 2020تمو /يوليه  21
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A/71/5/Add.9 ،
 25 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتأأأأابعأأأأة مع  المتحأأأأدة بمأأأأا يلر: )ا(

ممسأأأأأسأأأأأة اإلسأأأأأكان السأأأأأترداد المبلغ 
خير المسأأأأأأأأأأأأأأأأأأدد من قيمأأأأأة القرض؛ 

تع ي  آليات التحقق والرصأأأأأد )ب(   و
 المتعلقة بحافظة القروضع

اشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار األمين العأأأأأأام فر تقريرو الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادر فر 
(، A/74/323/Add.1)  2019ايلول/سأأأأأأأأأأأبتمبر   19

دلإ ان ممسأسأة اإلسأكان قد تمت تصأفيتها رسأميا وان 
سأأأأأأأأأأأأأأيتلقإ مأدفوعأات  نهأائيأة تبلغ موئأل األمم المتحأدة 

دوالرع وتيسأأأأأأأأأأأأأأيرًا إلخالق لأأأأأأمو  249 000حوالر 
التوصأأأأأأية، سأأأأأأو  يطلع موئل األمم المتحدة المجلَس 

 علإ األدلة التر تثبت تصفية ممسسة اإلسكانع
وبأأاإلضأأأأأأأأأأأأأأأافأأة دلإ ملأأك، قأأدم موئأأل األمم المتحأأدة فر 

 معلومات فر لما الصددع   2019تشرين األول/اكتوبر  

 2018الأأأأأأأأمأأأأأأأأجأأأأأأأألأأأأأأأأس لأأأأأأأأعأأأأأأأأام فأأأأأأأأر تأأأأأأأأقأأأأأأأأريأأأأأأأأر 
(A/74/5/Add.9 مأأأأن )(، اعأأأأأتأأأأأبأأأأأر الأأأأأجأأأأأ ء )ب

التوصأأأأأأأأأأأأية قد ن فمع ولملك، فسن التقييم الحالر يتعلق 
 بالج ء )ا(ع

وكأأان المبلغ الأأمي تم منحأأه للجمعيأأة الفلسأأأأأأأأأأأأأأطينيأأة 
دوالر  1  000  000لو  “ سأأأأأأأأأأأأكن” للسأأأأأأأأأأأأكن المالئم  

نفيأأأم عمليأأأات  راعأأأة تجريبيأأأة قأأأابلأأأة بمنأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأأة ت
، وكأان من 2007لالسأأأأأأأأأأأأأأترداد فر نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأل 

 ع2013المتوقع سداد القرض فر عام 

ولتنفيم لما البرنامم، ابرمت جمعية سأأأأأأأأأأأأأكن عقدًا مع  
شأأأأأأأأأركة امل، ولر كيان خاج، بغرض توفير تمويل 
لرلن عقاري ثانوي لموي الدخل المنخفض والمتوسأأأأأط  

اإلسأكان الميسأورة التكلفة التر  للحصأول علإ قروض 
تقدمها المصأأأأأأأأأأأأار  الشأأأأأأأأأأأأريكةع ومن دجمالر القرض  
الأأأمي منحأأأه موئأأأل األمم المتحأأأدة لجمعيأأأة سأأأأأأأأأأأأأكن،  

دوالر    750  000ت  ود شأأأأأأأأأأأركة امل سأأأأأأأأأأأو  بمبلغ   لم 
 دوالرع   250  000جمعية سكن بمبلغ   ت واحتفظ 

، افلسأأأأأأأأت شأأأأأأأأركة امل، مما جعلها 2015وفر عام 
لأأأأأأدا  المعلنأأأأأأةع وفر خير قأأأأأأادرة علإ تحقيق األ

، تمت تصأأأأفية لمو الشأأأأركة، حيث اعيد 2017 عام
 دوالر دلإ جمعية سكنع 248,705.5مبلغ 

وفر وقأأأأت الحق، تمكن موئأأأأل األمم المتحأأأأدة من 
دوالرات من جمعيأأأة  498 705.5اسأأأأأأأأأأأأأأترداد مبلغ 

دوالر   250  000سأأكن )ولو مبلغ يقابل مبلغ الأأأأأأأأأأأأأأأأ  
إ المي احتفظت به جمعية سأأأأأأأأأأأأأكن، باإلضأأأأأأأأأأأأأافة دل 

المبلغ المسأأأأترد بعد تصأأأأفية شأأأأركة امل(ع وقد تقرر 
دوالر  1  000  000ان الفرق فيما يتعلق بمبلغ الأأأأأأأأأأ 

   X 

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9


 

 

 
A

/7
5

/5
/A

d
d

.9
 

2
0

-0
8

5
9

5
 

5
2

/1
4

8
 

 الرقم
سأأنة ومرجع تقرير مراجعة 

 تقييم المجلس رد موئل األمم المتحدة توصية المجلس الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

ت 
صيا

لتو
ا

فذة 
ملن

 

يد 
ت ق

صيا
لتو

ا
نفيم

الت
ات 
وصي

الت
 

ير  
خ

فمة 
المن

 

ر 
 الت

ات
صي

التو
اث

ألحد
ها ا

و ت
تجا

 

الممنوح لجمعية سأأأأأكن خير قابل لالسأأأأأترداد، ولملك          
رصأأد اعتماد لملك المبلغع وقال موئل األمم المتحدة 

 دنه بدا عملية شطب المبلغ خير القابل لالستردادع

لأمأتأحأأأأأأأدة قأأأأأأأد اسأأأأأأأأأأأأأأتأرد ونأظأرًا ألن مأوئأأأأأأأل األمأم ا
المائة تقريبًا، وان المبلغ المتبقر قد وضأأأأأأأأأع  فر 50

فر الحسأأأأأأأأبان لعملية الشأأأأأأأأطب، فسن لمو التوصأأأأأأأأية 
 عتجاوزها األحداتتعتبر قد 

2 - 2015 
A/71/5/Add.9 ،

 54 الفصل الثانر، الفقرة

يقوم موئل األمم يوصأر المجلس بلن 
تحديد المخاطر  المتحدة بما يلر: )ا(

التر قأد تمثر علإ تنفيأم المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع 
قبأأأل مرحلأأأة التنفيأأأم للحأأأد من اآلثأأأار 
السأأأأأأأأأألبية لتلخر تحقق الفوائد المرجوة 
للمجتمعأأات المعنيأأة؛ )ب( والتخطيط 
دارتها فيما يتعلق  لعملية االسأأأأأأتقدام وا،
بأأالخبراء فر المكتأأب الميأأدانر لكفأأالأة 

وفر الموظفين فر الوقت المناسأأأأأأأأأب ت
وبالعدد الكافر من اجل تحسأأأين اداء 

 المشاريعع

انه   A/74/323/Add.1مكر األمين العام فر تقريرو 
قد و ضأأأأأأأأأع دليل جديد إلدارة مخاطر المشأأأأأأأأأاريع يوفر 

بما فر   مبادر توجيهية بشأأأأأأأأأأألن كيفية ددارة المخاطر،
ملأأأك المخأأأاطر المتعلقأأأة بعمليأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتقأأأدام وبأأألداء 
الشركاء المنفمينع ويعتبر موئل األمم المتحدة ان لمو 

 التوصية قد ن فِّمت ويطلب دلإ المجلس دخالقهاع
واضأأأأأأأأأأأأأأأأا  موئأأأل األمم المتحأأأدة ان اللجنأأأة المعنيأأأة 
بالمخاطر سأأأتسأأأتلن  عملياتها بعد االنتهاء من دعادة 

ة وسأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأتعرض دليل ددارة مخاطر الهيكلة التنظيمي
 ع 2020المشاريع المقترح لعام 

  2015م كأأأأأأر فأأأأأأر تأأأأأأقأأأأأأريأأأأأأر الأأأأأأمأأأأأأجأأأأأألأأأأأأس لأأأأأأعأأأأأأأام 
 (A/71/5/Add.9 ان الأأمأأأجأأألأأأس الحأأظ مأأواطأأن ،)

ضأأع  فر اسأأتخدام المي انية فر اربعة مكاتب قطرية  
جأمأهأوريأأأأأأأة الأكأونأغأو  ولأر الأمأكأأأأأأأاتأأأأأأأب الأمأوجأودة فأر 

الديمقراطية، ورواندا، وخانا، ولايترع وافاد موئل األمم  
المتحدة بلن األسباب ترجع دلإ الحالة األمنية المتقلبة  
فر بيئأة العمأل، وعأدم كفأايأة المالك الوظيفر للمكأاتب  

 القطرية، والتلخر فر صر  األموالع 

ومع ملك، خالل فترة مراجعة الحسأأأأأأأأأأابات الحالية، تم  
قق من ان المشأأأأأأأأأأأأأأاريع التر تم اعتمأادلأا فر عأام التح 

تتعلق بأأأأالمكأأأأاتأأأأب القطريأأأأة المأأأأمكورة اعالو،   2019
بأأاسأأأأأأأأأأأأأتثنأأاء المكتأأب الموجود فر لأأايتر ألنأأه لم يبأأدا 

ع وفر لما الصأدد، فسن جميع  2019مشأاريع فر عام 
المشأأأأأأأأأأأاريع المبينة فر وثائق المشأأأأأأأأأأأاريع المحملة فر  

 الصلةع  مات   النظام تتضمن القيود وتحليل المخاطر 

وط لأب دلإ موئأل األمم المتحأدة ان يقأدم خطط عمليأة 
االسأأأأأأأأأتقدام والموظفين والشأأأأأأأأأواخر المرتبطة بالمكاتب  

 القطرية األربعة؛ ومأأع ملك، لم ت قدم تلك المعلوماتع 

وفأر حأيأن ان دلأيأأأأأأأل دجأراءات ددارة الأمأخأأأأأأأاطأر فأر  
مشأأأاريع موئل األمم المتحدة، المي صأأأدر فر تشأأأرين  

، يتضأأمن مبادر توجيهية بشأألن 2017الثانر/نوفمبر 
ددارة وتقييم مخاطر المشأأأأأأأأأأأأاريع، بما فر ملك تعاري  
الأمأخأأأأأأأاطأر الأمأتأعألأقأأأأأأأة بأغأيأأأأأأأاب الأمأوظأفأيأن والأخأبأراء 

لية  االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاريين، فمن الضأأأأأأأأأروري التحقق من عم 

 X   

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
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االسأأأأأأأأأأأأأتقأدام فر المكأاتأب القطريأة األربعأةع وبأالتأالر،           
 ع ايد التنفيذ ت ال لمو التوصية  ال 

3 - 2016 
A/72/5/Add.9 ،

  13 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأألن يقوم موئأأأأل 
 المتحدة بما يلر: األمم

دجراء تأأدريأأب فر مجأأال التوعيأأة  )ا(
بأأأأأأأاإلدارة الأمأركأ يأأأأأأأة لألأمأوارد لأتأمأكأيأن 
موظفر المكاتب القطرية من اكتساب 
المهأأأأارات والمعأأأأار  الال مأأأأة لتنفيأأأأم 
اإلدارة المرك يأأأة للمخأأأاطر بشأأأأأأأأأأأأأأكأأأل 
فعال؛ و )ب( دعداد سأأأأأجل للمخاطر 
وفقأأأأأا لمبأأأأأادر موئأأأأأل األمم المتحأأأأأدة 

ة التوجيهيأأة المتعلقأأة بأأاإلدارة المرك يأأ 
لألأمأخأأأأأأأاطأر ووضأأأأأأأأأأأأأأع مأوجأ  بأجأمأيع 
المخأأأأاطر الهأأأأامأأأأة واسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأات  
التصأأأأأأأأدي للتخفي  من المخاطر فر 

 تنفيم المشاريعع

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئأأأأل األمم المتحأأأأدة يبأأأأمل جهود المتأأأأابعأأأأة 

ام موظفيأه فر المكأاتأب القطريأة الال مأة لضأأأأأأأأأأأأأأمأان قيأ 
بأأستمأأام التأأدريأأب المحأأددع وفور دنجأأا  دعأأادة المواءمأة 
التنظيمية الجارية، سأأأأأيقوم موئل األمم المتحدة بسعداد  
واسأأأأأأأأتكمال سأأأأأأأأجل مخاطر جديد تتوفر فيه ضأأأأأأأأوابط 

 للتخفي  من المخاطر مات الصلةع
 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

واضا  مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوئل األمم المتحدة ان اللجنة المعنية 
بالمخاطر سأأأتسأأأتلن  عملياتها بعد االنتهاء من دعادة 
الهيكلة التنظيمية وسأأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأأتعرض دليل ددارة مخاطر 

 ع 2020المشاريع المقترح لعام 

 2018اشأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأر فأأأأر تأأأأقأأأأريأأأأر الأأأأمأأأأجأأأألأأأأس لأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 دلإ ان موئأأأأل األمم المتحأأأأدة )

كان يقوم بوضأأأع تدابير لتنفيم نمومج إلدارة مخاطر 
المشأأأأأأأأأأأأأأاريع وانأه احر  اوجأه تقأدم مجأديأة فر مجأال 
تأأأدريأأأب الموظفين علإ منع الغشع ولأأأملأأأك خلج 

 المجلس دلإ ان التوصية قيد التنفيمع
را لعأدم تلقر المعلومأات خالل العمليأة الحأاليأة، ونظ

ومع اخأأأأم تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، فأأأأسن 
 ع ايد التنفيذالتوصية ال ت ال 

 X   

4 - 2016 
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  23 الفصل الثانر، الفقرة

األمم يوصأر المجلس بلن يقوم موئل 
بأأأألأأأأورة  الأأأأمأأأأتأأأأحأأأأأأأدة بأأأأمأأأأأأأا يأأأألأأأأر: )ا(

اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأات للتقليأل دلإ ادنإ حأد 
من تكالي  الخدمات االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأارية 
وفقأأا لللأأدا  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة للفترة 

؛ و )ب( ددراج تقليأأل 2014-2019
تكالي  الخدمات االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأارية دلإ 
ادنإ حأأد فر دطأأار عمليأأات متأأابعأأة 

 النتائم وتقديم تقارير بشلنها دورياع

ان   A/74/323/Add.1األمين العأام فر تقريرو مكر 
موئل األمم المتحدة سأأأأأأأيعيد النظر فر ضأأأأأأأرورة تقليل 
تكالي  الخدمات االسأأتشأأارية دلإ ادنإ حد فر ضأأوء 

 2023- 2020خطتأأه االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة الجأأديأأدة للفترة 
 ع2020وبرنامم عمله لعام 

ضأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، افأاد موئأل األمم المتحأدة فر وبأاإل
بلن التوصأأأأية قد ق دمت فر سأأأأياق   2020تمو /يوليه 

ع وقأد تم 2019-2014الخطأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة للفترة 
 2023- 2020اعتماد خطة اسأأأأأأتراتيجية جديدة للفترة  

ويجري تنفيأملأاع واخيرا، اشأأأأأأأأأأأأأأار موئأل األمم المتحأدة 
ريين يعتبر ج ءا دلإ ان االسأأأأتعانة بالخبراء االسأأأأتشأأأأا

من نمومج اعماله من اجل تقليل التكالي  التشأأأأأأغيلية 
دلإ ادنإ حد والحصأأول علإ الخبرةع وبالتالر، ينبغر 

 اعتبار ان لمو التوصية قد تجاو تها األحداثع

 2018م كأأأأأأر فأأأأأأر تأأأأأأقأأأأأأريأأأأأأر الأأأأأأمأأأأأأجأأأأأألأأأأأأس لأأأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9ان ا ) لحسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأات المقأأأدمأأأة قأأأد

استعرضها موئل األمم المتحدة؛ خير ان ملك اعتبر 
دلياًل خير كا   إلثبات وجود اسأأأأأأتراتيجيات نشأأأأأأطة 
وضأأأأأأعت للتقليل دلإ ادنإ حد من تكالي  الخدمات 
االسأأأتشأأأارية او ان التقليل دلإ ادنإ حد من تكالي  
الخأدمأات االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأاريأة مأدرجم فر دطأار عمليأات 

 تقديم تقارير بشلنها دورياعمتابعة النتائم و 
وفر لأأما الصأأأأأأأأأأأأأأأدد، وبأأالنظر دلإ المعلومأأات التر 

، 2020قأأدمهأأا موئأأل األمم المتحأأدة فر تمو /يوليأأه 
 سأأأأأأأأأأأأأأيتم اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض الخطأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة للفترة 

، مع الدافها وتكاليفها االسأأأأتشأأأأارية، 2020-2023
فر المراجعة المقبلة للحسأأأأأأأأأأأأأاباتع وبالتالر، ال ت ال 

 عايااد التنفيذة لمو التوصي

 X   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
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https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يمتثأأل موئأأل 
األمأأم الأأمأأتأأحأأأأأأأدة لأأجأأمأأيأأع األحأأكأأأأأأأام 
والشأأأأأأأأأأأأروط المتفق عليها فر اتفاقات 
التعأاقأد لتجنأب الخالفأات مع الجهأات 

 المانحةع

انه   A/74/323/Add.1مكر األمين العام فر تقريرو 
قد ورد التقرير  المالر عن مشأأروع التجديد االجتماعر 
واالقتصأأأأأأادي والحضأأأأأأري فر اوندو بنيجيرياع واشأأأأأأار 
دلإ ان السأأأأأأأأأأأأأأبأأب فر عأأدم تلقر موئأأل األمم المتحأأدة 

وال يرجع دلإ تغير الحكومة فر نيجيريا  لرصأأأأأأأأأيد األم
ال دلإ عأأأدم االمتثأأأال لشأأأأأأأأأأأأأأروط الجهأأأات المأأأانحأأأةع 
وسأأأأأأأيجري موئل األمم المتحدة مناقشأأأأأأأًة مع المجلس، 
اثناء مراجعة الحسأأأأأأأأأأابات المقبلة، بشأأأأأأأأأألن المعلومات 

 اإلضافية الال مة إلخالق لمو التوصيةع

وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، قأدم موئأل األمم المتحأدة فر 
معلومأأأأأأات فر لأأأأأأما  2019ن األول/اكتوبر تشأأأأأأأأأأأأأأري

 الصددع 

من تقرير المجلس لعأأأأأأأام  )ا( 71 لوحظ فر الفقرة
2016 (A/72/5/Add.9 عأأأدم االمتثأأأال ألحكأأأام )

 وشروط اتفاقات التعاقد لخاصة بمشروعينع
برنامم وكان المشأأأأأأأأأأأأأروع األول لو اتفاق تمويل مع  

األمم المتحأأدة للبيئأأةع وبأأالنظر دلإ ان موئأأل األمم 
المتحدة لم يسأأأتو  شأأأروط اتفاق التمويل، فسن مبلغ 

دوالرًا لم ي صر  فر ملك الوقتع ومع   64  473الأأأأأأ 
ملأأك، ونظرًا ألن موئأأل األمم المتحأأدة قأأد تلقإ لأأما 

، فقأأأد تمأأأت تسأأأأأأأأأأأأأأويأأأة لأأأمو 2018المبلغ فر عأأأام 
 المالحظة فر وقت الحقع

ا المشأأأأأأأأأأروع الثانر فهو مشأأأأأأأأأأروع بشأأأأأأأأأألن التجديد ام
االجتمأاعر واالقتصأأأأأأأأأأأأأأأادي والحضأأأأأأأأأأأأأأري فر اونأدو 
بنيجيرياع وبعد تقصأأأأأأأأير موئل األمم المتحدة فر قيد 
الحسأأابات المتعلقة بلحد األقسأأاط، لم ي صأأر  قسأأط 

دوالرع اوضأأأأأأأأأأأأأأف  420 000الحق بلغ مجموعأأأأأه 
ان  A/74/323/Add.1األمين العأأأأأأام فر تقريرو 

السأأأأأأأأبب فر عدم تلقر موئل األمم المتحدة لرصأأأأأأأأيد 
األموال يرجع دلإ تغير الحكومأة فر نيجيريأا ال دلإ 
عأدم االمتثأال لشأأأأأأأأأأأأأأروط الجهأات المأانحأةع وفر لأما 
الصأأأأأأأدد، قدم موئل األمم المتحدة رسأأأأأأأائل دلكترونية 

المأأانحأأة لم بين الموظفين، تشأأأأأأأأأأأأأأير دلإ ان الجهأأة 
تواصأل تمويل المشأروع بسأبب الضأائقة المالية التر 
المأأت بهأأا، ممأأا اد  دلإ دخالق المشأأأأأأأأأأأأأأروعع ومن 
المفهوم ان المشروع لم يعد ينفم لهمو األسباب، وفر 

تم التصأأأأأأأأأأأأأأديق علإ دخالق   2020شأأأأأأأأأأأأأأبأاط/فبراير 
 المنحة التر مولت المشروعع

 عتنحفذوبالتالر، يعتبر المجلس ان لمو التوصية قد 

X    

6 - 2016 
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  74 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأألن يع   موئأأأل 
األمم المتحدة رصأأأأأأد تنفيم المشأأأأأأاريع 
الممولأة بموجأب اتفأاقأات مشأأأأأأأأأأأأأأروطأة 
لضأمان تحصأيل ديرادات بعد اسأتيفاء 

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئل األمم المتحدة اتخم تدابير لرصأأأأأأأأأد تنفيم 
المشأأاريع الممولة بموجب اتفاقات مشأأروطة وسأأيطبق 

الحظ المجلس ان موئأل األمم المتحأدة اتخأم تأدابير 
المشأأأأأأأأأأأأأأاريع الممولأة بموجأب اتفأاقأات لرصأأأأأأأأأأأأأأد تنفيأم 

 مشروطةع

 X   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
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الشأأأأأروط وخفض مبلغ االلت امات فر          
 البيانات الماليةع

علإ المنف التعأديالت  المقأابلأة من دون دجراء حركات 
 ماليةع

 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع 

من بين المنف السأأأأت التر لوحظت وح ددت بالمبالغ 
، تبأيأن من A/72/5/Add.9المأبأيأنأأأأأأأة فر التأقأرير 

التحليأأأل الأأأمي اجري فر نظأأأام اوموجأأأا فر كأأأانون 
 وجود منحتين برصيدع 2019األول/ديسمبر 

 عايااد التنفيذبالتالر، ال ت ال لمو التوصية و 

7 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

  15 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
 المتحدة بمأأا يلر:

ضأأأأأمان تنفيم برامم لبناء القدرات  )ا(
الموظفين المين يضأأأأأأأأأأأأأأطلعون لجميع  

بمسأأأموليات فيما يتعلق بتعبئة الموارد 
علإ الصأأأأأأأأأأعيدين القطري واإلقليمر؛ 
و )ب( وضأأع مبادر توجيهية متعلقة 
بالسأأأأأأياسأأأأأأات وتعميمها علإ المكاتب 
اإلقأألأأيأأمأأيأأأأأأأة والأأقأأطأأريأأأأأأأة عأألأأإ الأأنأأحأو 
المأطألأوب بمأوجأأأأأأأب دطأأأأأأأار النأتأأأأأأأائم  
لالسأأأتراتيجية المتصأأألة بالعالقات مع 

 واإليراداتع الجهات المانحة

 A/74/323/Add.1اوضأأأأأأف األمين العام فر تقريرو 
ان موئأأأل األمم المتحأأأدة يقوم بوضأأأأأأأأأأأأأأع برامم لبنأأأاء 
القأأأدرات لجميع الموظفين المعنيينع وقأأأد و ضأأأأأأأأأأأأأأعأأأت 
الصأأأأأيغة النهائية لسأأأأأياسأأأأأة التعري  بالجهات المانحة 

 وجر  تعميمهاع
 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ضأأأأأأأأأافة دلإ ملك، اضأأأأأأأأأا  موئل األمم المتحدة فر  وا،
انأأأأأأه اجر  فر كأأأأأأانون األول/  2020تمو /يوليأأأأأأه 

تأأأدريبأأأًا علإ تعبئأأأة الموارد لجميع  2019 ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر
الأمأوظأفأيأن اإلقألأيأمأيأيأن ومأوظأفأر مأقأر مأوئأأأأأأأل األمأم 
المتحدةع وقدم موئل األمم المتحدة رسأأأأأأأأأأأائل دلكترونية 

 ألخراض التوثيق فر لما الصددع

 2018اشأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأر فأأأأر تأأأأقأأأأريأأأأر الأأأأمأأأأجأأأألأأأأس لأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 دلإ ان موئأل األمم المتحأدة قأد )

وضأأأأأأأأع سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة للتعري  بالجهات المانحة تنطبق 
علإ جميع المشأأأأاريع التر تتلقإ تموياًل مخصأأأأصأأأأًا 
من جهات مانحةع ولوحظ ايضأأأأأأأأأأأأا ان الوكالة كانت 

مجأأالع تحر  تقأأدمأا فر تأدريأب الموظفين فر لأما ال
 وقدم استنتاج مفادو ان لمو التوصية قيد التنفيمع

ولم يتسأأن، اسأأتنادًا دلإ المعلومات التر قدمها موئل 
، التحقق من 2020األمم المتحأأأدة فر تمو /يوليأأأه 

الموظفين علإ الصأأأأأأأأأعيدين القطري واإلقليمر المين 
 شاركوا فر التدريبع

ونظرا لعأدم تلقر معلومأات كأافيأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأدد 
ل العمليأة الحأاليأة، ومع اخأم تقرير األمين العأام خال

 ع ايد التنفيذفر االعتبار، فسن لمو التوصية ال ت ال 

 X   

8 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

  19 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأألن يكفأأأل موئأأأل 
األمم المتحدة قيام الفريق االسأأتشأأاري 
للمشأأأأاريع باسأأأأتعراض الجوانب الفنية 
والمأاليأة لوثأائق المشأأأأأأأأأأأأأأاريع والموافقأة 
عليهأأأا قبأأأل توقيع اتفأأأاقأأأات التمويأأأل، 
علإ النحو المطلوب فر سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة  
موئأل األمم المتحأدة المتعلقأة بأاإلدارة  

 القائمة علإ المشاريعع 

 A/74/323/Add.1ألمين العام فر تقريرو اشأأأأأأأأأأأأأار ا
دلإ ان موئل األمم المتحدة قد نقف وع   تسأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأل 
دجراءات سأأأأأأأأأأأير العمل فر الموافقة علإ المشأأأأأأأأأأأاريعع 
ويوضأف تسألسأل دجراءات سأير العمل الجديدة ضأرورة 

وافقة الفريق دعداد ممكرة مفاليمية والحصأأأأأأأأول علإ م
االسأتشأاري للمشأاريع قبل توقيع اي اتفاق من اتفاقات 
التمويأأألع ويقوم موئأأأل األمم المتحأأأدة بأأألتمتأأأة عمليأأأة 
الموافقة علإ المشأأاريع لكر يتسأأنإ له تحسأأين الرقابة 

 علإ العمليةع

ولملك ي طلب ان تتغير حالة لمو التوصية دلإ توصية  
 قيد التنفيمع 

 2017ام لأأأأأوحأأأأأظ فأأأأأر تأأأأأقأأأأأريأأأأأر الأأأأأمأأأأأجأأأأألأأأأأس لأأأأأعأأأأأأأ 
(A/73/5/Add.9 ان الفريق االستشاري للمشاريع )

وافق علإ اربعة مشأأأأأأاريع تتعلق بالمكتبين القطريين 
 وكولومبيا بعد توقيع اتفاقات التمويلع البرا يلفر 

ووفقأأأأًا للمعلومأأأأات الواردة فر نظأأأأام المحأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأة 
خاصأأأأأأأأأأأأة بالمشأأأأأأأأأأأأاريع، تم تحليل واالسأأأأأأأأأأأأتحقاقات ال

 2019المشأأأأأأأأاريع التر تمت الموافقة عليها فر عام 
ويأأديرلأأا المكتأأب اإلقليمر ألمريكأأا الالتينيأأة ومنطقأأة 

 البحر الكاريبرع

وكان لناك مشأأأأأأأأأروعان يتعلقان بالبرا يل ومشأأأأأأأأأروع 
واحأأأأأد يتعلق بأأأأأالمكسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأكع وفر حين تلقإ احأأأأد 
المشأأأأأأأأأأأأأأروعين المتعلقين بأأأأأالبرا يأأأأأل موافقأأأأأة الفريق 

 X   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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االسأأأتشأأأاري للمشأأأاريع قبل توقيع اتفاق التمويل، فقد          
اظهر المشأروعان اآلخران موافقة الفريق االسأتشأاري 

 تقويميةعللمشاريع بعد ثمانية ايام وتسعة ايام 

وط لب دلإ موئل األمم المتحدة ان يشأأأأأأأأأأأأأأرح التدابير 
التر اتخأملأا لو والمكتأب اإلقليمر ألمريكأا الالتينيأة 
ومنطقأأأأأة البحر الكأأأأأاريبر لضأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأان قيأأأأأام الفريق 
االسأأأأتشأأأأاري للمشأأأأاريع باسأأأأتعراض وثائق المشأأأأاريع 
والموافقأأة عليهأأا قبأأل توقيع اتفأأاقأأات التمويأأل؛ دال ان 

 ت قدمع تلك المعلأأومات لم

 عايد التنفيذوفر الختام، تعتبر التوصية 

9 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

 22 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأألن يكفأأأل موئأأأل 
األمم المتحأأأأدة دعأأأأداد الوثأأأأائق كلمأأأأا 
كان لناك نقل للصأأأأأأأأأول للتقليل من 

 األصولعخطر فقدان 

انه   A/74/323/Add.1مكر األمين العام فر تقريرو 
ن ظمت دورة تدريبية لجهات تنسأأأأأأأأأأأأأأيق األصأأأأأأأأأأأأأأول فر 

فر القالرة، وان المواد   2018تشأأأأأأأأأأرين الثانر/نوفمبر 
التدريبية، بما فيها اسأأتمارة تتعلق بتسأأليم األصأأول، قد 

إ جهات تنسأأأأأأأيق األصأأأأأأأولع وا جري تدريب و  عت عل
ع Skypeعبر برنامم   2019دضأأأأأأأافر فر ايار/مايو 

وباإلضأأأافة دلإ ملك، ا رسأأألت رسأأأائل تمكيرية منتظمة 
دلإ جميع جهات تنسأأأأيق األصأأأأول لتمكيرلا بضأأأأرورة 

 الحرج علإ تسليم الوثائق علإ النحو السليمع
ن ويأمكر األمين العأام ان موئأل األمم المتحأدة يعتبر ا 

 لمو التوصية قد ن فِّمت ويطلب دلإ المجلس دخالقهاع 

 2017من تقرير المجلس لعأام  20 لوحظ فر الفقرة
(A/73/5/Add.9 ان المجلس وجأأد، فر المكتأأب )

اصأأأأأأأأأأأأأأال تبلغ قيمتهأأأأأأا  26القطري فر ليبيأأأأأأا، ان 
المكتأأأب الأأأمي  دوالرا قأأأد ن قلأأأت من 126 878.10

يسأأأأأأأأأأأأأأتألجرو الموئأل دلإ مكتأب مصأأأأأأأأأأأأأألحأة التخطيط 
 العمرانر نتيجة لحالة عدم االستقرار فر البلدع

ضأأأأافة دلإ ملك، مكر ان احد موظفر موئل األمم  وا،
المتحأدة )متقأاعأد اآلن( قأام بتسأأأأأأأأأأأأأأليم مفأاتيف مكتأب 
الموئأأل وثالث مركبأأات آليأأة دلإ رئيس مصأأأأأأأأأأأأأألحأأة 

دلإ حين تحسن التخطيط العمرانر لتظل فر عهدته 
 الحالة األمنيةع

وطلأب دلإ موئأل األمم المتحأدة ان يوضأأأأأأأأأأأأأأف مأا دما 
كأان المكتأب القطري فر ليبيأا يعمأل وان الوضأأأأأأأأأأأأأأع 
الحالر للصأأأأأأأأأأأول قيد المالحظةع وباإلضأأأأأأأأأأأافة دلإ 
ملأك، ط لأب دلإ موئأل األمم المتحأدة ان يقأدم قأائمأة 
بجهأأأات التنسأأأأأأأأأأأأأأيق التر شأأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأأت فر التأأأدريأأأب 

 والمواضيع التر جر  النظر فيها اثناء التدريبع
ونظرًا لعأدم تلقر المعلومأات فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأدد التر 
تسأأأأأأأأأأأأأأمف بأأالتحقق من تنفيأأم التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأة، فأأسن لأأمو 

 ع ايد التنفيذالتوصية ال ت ال 

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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10 - 2017 

A/73/5/Add.9 ،
  32 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
ضأأأأأأأمان ان يتم  المتحدة بما يلر: )ا(

صأأر  األموال للشأأركاء المنفمين فر 
الوقأأأت المحأأأأدد بحيأأأأث يمكن دنجأأأأا  
األنشأأأأأأأأأأأأطة المقررة فر الفترة المقررة؛ 

ضأأأأأأأأأأأأأأع عمليأأأة مبنيأأأة علإ )ب( و  و
دراسأأأأأأأأأأأأأأأأأة المخأأأأاطر تتعلق بأأأاإلجراء 
السأأأأأأأأأأأأأريع للدفع للبلدان التر تشأأأأأأأأأأأأأهد 
حأأأأأأأاالت طأأوارر او مات األولأأويأأأأأأأة 
العأأأأاليأأأأة، علإ النحو الأأأأمي اقترحأأأأه 
الأمأكأتأأأأأأأب الأقأطأري فأر الأجأمأهأوريأأأأأأأة 

 العربية السوريةع

انه   A/74/323/Add.1مكر األمين العام فر تقريرو 
ا طلق حلٌّ إلدارة الشأأأأأأأأأأأركاء المنفمين فر نظام اوموجا 

، ويتضأأأأأأأأأأمن وحدة 2018فر كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر 
ه الوحأأدة الجأأأديأأدة  ددارة الجهأأأات المأأأانحأأأةع وسأأأأأأأأأأأأأأتوجأأ 
دخطأارات  تلقأائيأة بمواعيأد اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاق السأأأأأأأأأأأأأأأداد دلإ 
المسأأأمولين المعنيين فر موئل األمم المتحدة، وسأأأيتيف 

المسأأأأأتحقة للشأأأأأركاء المنفمين دمكانية تتبع المدفوعات  
فر الوقت المناسأأأأأأبع وسأأأأأأيضأأأأأأع موئل األمم المتحدة 
ممشأأرات اداء رئيسأأية وآلية رصأأد متصأألة بها لضأأمان 
دنجا  سأأأأأداد المدفوعات دلإ جميع الشأأأأأركاء المنفمين 

 ضمن اإلطار ال منر المتفق عليهع
 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

 2018الأأأأمأأأأجأأأألأأأأس لأأأأعأأأأأأأام ا عأأأأتأأأأبأأأأر فأأأأر تأأأأقأأأأريأأأأر 
(A/74/5/Add.9 ان الحأأأأأل الموجود فر نظأأأأأام )

اوموجا يشأأأأأأأأكل تقدمًا مجديًا صأأأأأأأأوب كفالة الرصأأأأأأأأد 
المي يتسأأأأأأأأأأأأأأم بحسأأأأأأأأأأأأأأن التوقيت المتثال الشأأأأأأأأأأأأأأركاء 
المنفأأأأأمين؛ دال ان المجلس ادرك ان لأأأأأمو العمليأأأأة 

ان لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة عمليأةم مسأأأأأأأأأأأأأأتمرة، وخلج دلإ 
 التنفيمع قيد

ونظرا لعأدم تلقر معلومأات فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأدد خالل 
العمليأأأة الحأأأاليأأأة، ومع اخأأأم تقرير األمين العأأأام فر 

 عايد التنفيذاالعتبار، فسن لمو التوصية ال ت ال 

 X   

11 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

 35 الفصل الثانر، الفقرة

 يأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأر الأأأمأأأجأأألأأأس بأأأمأأأأأأأا يأأألأأأر: 
ان تتقيد المكاتب الميدانية التابعة  )ا(

لموئل األمم المتحدة بتفويض السلطة 
عألأإ الأنأحأو الأمأطألأوب فأر مأأأأأأأمكأرة 
المدير التنفيمي؛ و )ب( ان يحصأأأأأأل 

الصأأأأأأأأأأأأأأين علإ  المكتأأأب القطري فر
اماكن مخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة للمكاتب تكون 

 مناسبة لموظفيهع

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئأل األمم المتحأدة ع   تفويض السأأأأأأأأأأأأأألطأة 
طار المسأأأأأأأأأأأأأاءلة الخاج به، وتواصأأأأأأأأأأأأأل مع جميع  وا،

بضأأأأأأأأأأأأأأرورة االمتثأال  الموظفين لرفع مسأأأأأأأأأأأأأأتو  وعيهم
وبعواقب عدم االمتثالع وحصأأأأأأأأل موئل األمم المتحدة 

 ايضا علإ حي  مكتبر فر الصينع

وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، قأدم موئأل األمم المتحأدة فر 
معلومات فر لما الصأدد   2019تشأرين األول/اكتوبر  

 وطلب دخالق لمو التوصيةع 

من التوصأأأأأأأأية، بخصأأأأأأأأوج  وفيما يتعلق بالج ء )ا(
بيأأأأأا، تم التحقق من ان مأأأأأدير المكتأأأأب مكأأأأأاتأأأأأب لي

اإلقليمر للأدول العربيأة قأد اقر فر رسأأأأأأأأأأأأأأأالأة بأالبريأد  
اإللكترونر بلن العمليات لناك لم تسأأأأأأأتلن  بسأأأأأأأبب 
االضأأأأأأأأطرابات المدنية المسأأأأأأأأتمرة فر ليبياع واشأأأأأأأأار 
المأأأدير ايضأأأأأأأأأأأأأأأأا دلإ انأأأه بمجرد ان يعيأأأد المكتأأأب 
اإلقليمر عملياته فر ليبيا، فسنه سأأأأأيخطر مقر موئل 
األمم المتحدةع واضأأأأأا  ان المسأأأأأائل المتعلقة بليبيا 
تأأأأدار من مكتأأأأب موئأأأأل األمم المتحأأأأدة فر تونس، 

 بتفويض من مدير المكتب اإلقليمر ألفريقياع

وفيما يتعلق بالج ء )ب( من التوصأأأأأية، بخصأأأأأوج 
المكاتب فر الصأأأأين، قدم موئل األمم المتحدة وثيقة 

 2019ه ح يران/يونيأأ  1مع عقأأد اإليجأأار للفترة من 
 ع2021ايار/مايو  31دلإ 

وبأأالنظر دلإ مأأا تقأأد م، يمكن الخلوج دلإ ان لأأمو 
 عنفذت التوصية قد

X    

12 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

  39 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأألن يكفأأأل موئأأأل 
األمم المتحأدة قيأام المكتبين القطريين 
فر كولومبيأأأأأأأا والبرا يأأأأأأأل بمأأأأأأأا يلر: 

، A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئأأل األمم المتحأأدة سأأأأأأأأأأأأأأينفأأم نظأأام التخ ين 

“ المي OneDriveالسأأأحابر خارج الموقع المسأأأمإ ” 

 2018وفأأأأأأأأر تأأأأأأأأقأأأأأأأأريأأأأأأأأر الأأأأأأأأمأأأأأأأأجأأأأأأأألأأأأأأأأس لأأأأأأأأعأأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 اشأأأأأأأأأأأأأأأيأأر دلأأإ ان الأأمأأكأأتأأبأيأن ،)

اإلقألأيأمأيأيأن الأبأرا يأأأأأأأل وكأولأومأبأيأأأأأأأا نأظأرا فأر تأخأ يأن  

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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ديجأأأاد مواقع خأأأارجيأأأة اكثر امنأأأا  )ا(         
لتخ ين نسأأأأأأأأأخهما االحتياطية، بحيث 
يمكن للموظفين الوصأأأأأأأول دليها اثناء 
فترات الكوارث؛ و )ب( وضأأأع خطط 
السأأأأأأأأأأأأأأتعأأأادة القأأأدرة علإ العمأأأل بعأأأد 

ث واسأأأأأأأأأأأأأأتأمأراريأأأأأأأة تصأأأأأأأأأأأأأأري   الكأوار 
 األعمالع

األمم وافقأأأت عليأأأه األمأأأانأأأة العأأأامأأأةع ويعك  موئأأأل 
المتحدة ايضأأأأأأأا علإ وضأأأأأأأع الصأأأأأأأيغة النهائية لخطة 
التخفي  من حأأأأأأدة المخأأأأأأاطر فر دطأأأأأأار التخطيط 
السأأأتمرارية تصأأأري  األعمال، وسأأأيسأأأتجيب ملك لهمو 

 التوصيةع
 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

بيأأأأأأانأأأأأأاتهمأأأأأأا خأأأأأأارج مركَ ي عملهمأأأأأأا، لكن المواقع 
الممكورة ليست من مرافق األمم المتحدةع وباإلضافة  
دلإ ملك، اشأأأأأير دلإ ان دضأأأأأافة دلإ ان القدرة علإ 

 Unite Docsتخ ين العمل الرسأمر علإ منصأَتر 
خير متاحةع واشأأأأأأار   Microsoft One Driveو 

المجلس كأأأملأأأك دلإ انأأأه ال يوجأأأد دليأأأل علإ دحرا  
تقدم فر صأأأأأأياخة خطط اسأأأأأأتعادة القدرة علإ العمل 
بعد الكوارث واسأتمرارية تصأري  األعمال للمكتبينع 

 وبالتالر، فسن لمو التوصية تعتبر قيأأد التنفيمع

د، ومع ونظرا لعأدم تلقر معلومأات فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأأد
اخأأأأم تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، فأأأأسن لأأأأمو 

 ع ايد التنفيذالتوصية ال ت ال 

13 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

  44 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأر المجلس  موئَل األمم المتحدة 
سأياسأات بسنشأاء لياكل ددارية ووضأع 

جأراءات دداريأأأأأأأة لأتأرتأيأأأأأأأب الأمأراكأ   وا،
الجديد لتوفير التوجيه بشأأأأأأأأأأأألن اإلدارة 
اليوميأأة لعمليأأات المراك  فر المكتأب 
اإلقليمر ألمريكأأأأا الالتينيأأأأة ومنطقأأأأة 

 البحر الكاريبرع

انه   A/74/323/Add.1مكر األمين العام فر تقريرو 
فور دنجأا  عمليأة دعأادة المواءمأة التنظيميأة الجأاريأة، 
سأأأأأأأأأأأأأأينظر موئأل األمم المتحأدة فر مأد  الحأاجأة دلإ 
جراءات ددارية  دنشأأاء ليكل دداري ووضأأع سأأياسأأات وا،

 لترتيب المراك  الجديدع

 ويطلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، مكر موئأل األمم المتحأدة ان 
 دعادةينظر فيها بمجرد االنتهاء من التوصأأأأية سأأأأو  

 عةالجاري ةاإلقليمي ةالتنظيمي المواءمة

 2018اشأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأر فأأأأر تأأأأقأأأأريأأأأر الأأأأمأأأأجأأأألأأأأس لأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 دلإ ان موئأأأأل األمم المتحأأأأدة )

قأأأأأأأدم معلومأأأأأأأات تتعلق بتنظيم المكتأأأأأأأب اإلقليمر 
الالتينيأأأة ومنطقأأأة البحر الكأأأاريبر ومراك و ألمريكأأأا 

األربعة، ولكن لم يتم دنشأأأأأأأأاء لياكل ددارية ووضأأأأأأأأع 
جراءات تنظيميةع وبالتالر، ا عتبرت لأأأأمو   سياسات وا،

 التوصية قيأأد التنفيمع
ونظرا لعأدم تلقر معلومأات فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأأدد، ومع 
اخأأأأم تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، فأأأأسن لأأأأمو 

 ع ايد التنفيذال التوصية ال ت  

 X   

14 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

 51 الفصل الثانر، الفقرة
 

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يقوم المكتأب 
اإلقليمر ألمريكأأأأا الالتينيأأأأة ومنطقأأأأة 
البحر الكأاريبر بوضأأأأأأأأأأأأأأع خطأة عمأل 
لكفالة اضأأطالع الموظفين باألنشأأطة 

 األساسيةع

انه   A/74/323/Add.1مكر األمين العام فر تقريرو 
فور دنجأا  عمليأة دعأادة المواءمأة التنظيميأة الجأاريأة، 
سأأأأأأأأأأأأأأيضأأأأأأأأأأأأأأع موئأل األمم المتحأدة خطأة عمأل لكفأالأة 

 اضطالع الموظفين باألنشطة األساسيةع

 ر لمو التوصية قيد التنفيمعوطلب األمين العام اعتبا

 2018م كأأأأأأر فأأأأأأر تأأأأأأقأأأأأأريأأأأأأر الأأأأأأمأأأأأأجأأأأأألأأأأأأس لأأأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 انأأأأأه ال يوجأأأأأد دليأأأأأل علإ ان )

الموظفين قد اضأأطلعوا بلنشأأطة اسأأاسأأية وفقا لخطة 
عمأل وضأأأأأأأأأأأأأأعهأا المكتأب اإلقليمر؛ خير ان الموئأل 

يكلأة، وكأان المكتأب كأان يخضأأأأأأأأأأأأأأع لعمليأة دعأادة ل
اإلقليمر منكب ا علإ تنظيم ليكلهع وا عتبرت لأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو 

 التوصية قيأأد التنفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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ونظرا لعأدم تلقر معلومأات فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأأدد، ومع          
اخأأأأم تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، فأأأأسن لأأأأمو 

 ع ايد التنفيذالتوصية ال ت ال 

15 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

  55 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأألن يقوم موئأأأل 
األمم المتحأأأأأأأدة بأأأأأأأاالمتثأأأأأأأال للمر 
اإلداري بشأأألن الخبراء االسأأأتشأأأاريين 
وفأأأأأأأأأأأراد  الأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأاقأأأأأأأأأأأديأأأأأأأأأأأن  

(ST/AI/2013/4 مأأأأأأأأن خأأأأأأأأالل )
اسأأأتخدام قائمة المرشأأأحين المقبولين 
فر اختيار الخبراء االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأاريين 
وفراد  المتعاقدين لضأأأأأأأأأأمان اختيار 
الخبراء االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريين وفراد  

 المتعاقدين موي الكفاءة والخبرةع

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئأأل األمم المتحأأدة ابلغ موظفيأأه بضأأأأأأأأأأأأأأرورة االلت ام 
للمر اإلداري بشأأأأأأألن الخبراء االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريين وفراد  

 قدين، وسو  يضع آلية لرصد االمتثالعالمتعا
 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

 2018م كأأأأأأر فأأأأأأر تأأأأأأقأأأأأأريأأأأأأر الأأأأأأمأأأأأأجأأأأأألأأأأأأس لأأأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9  ان سأأجل الخبراء االسأأتشأأاريين )

الأمي قأدمأه الكيأان لو تأدبير منأاسأأأأأأأأأأأأأأب إلحرا  تقأدم 
لةع دال ان االسأأتخدام الفعال للقائمة بشأألن لمو المسأأل

كان يعتبر عملية مسأأأأأتمرة، وخلج المجلس دلإ ان 
 لمو التوصية قيد التنفيمع

ونظرا لعأدم تلقر معلومأات فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأأدد، ومع 
اخأأأأم تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، فأأأأسن لأأأأمو 

 عايد التنفيذالتوصية ال ت ال 

 X   

16 - 2017 
A/73/5/Add.9 ،

  59 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
التقيد بسأأأأأياسأأأأأة  المتحدة بما يلر: )ا(

اإلدارة القأأأأأائمأأأأأة علإ النتأأأأأائم فيمأأأأأا 
يأأأأخأأأأج اإلبأأأأالغ مأأأأن خأأأأالل ددراج 
تحليالت للطر المنطقية فر تقاريرلا 

ة؛ و )ب( دعأداد خطط عمأل المرحليأ 
سأأأأأأأنوية ألنشأأأأأأأطتها بما يتماشأأأأأأأإ مع 

 برنامم العمل المعتمد لفترة السنتينع

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة سأأأأيضأأأأع آليات لالمتثال لضأأأأمان 

ياسأأأأأأأأأة اإلدارة القائمة علإ تقيد المكاتب الميدانية بسأأأأأأأأأ 
النتأائم فيمأا يخج اإلبالغ من خالل ددراج تحليالت 
للطر المنطقيأأأأة فر تقأأأأاريرلأأأأا المرحليأأأأة ومن خالل 
دعداد خطط عمل سأأأأنوية ألنشأأأأطتها بما يتماشأأأأإ مع 

 برنامم العمل المعتمدع
 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع 

 2018م كأأأأأأر فأأأأأأر تأأأأأأقأأأأأأريأأأأأأر الأأأأأأمأأأأأأجأأأأأألأأأأأأس لأأأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 انأأأأأه لم يرد اي رد بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأألن )

 )ا( من التوصيةع الج ء
وا شأأأأأأأأأأأأأأير كأأأملأأأك فر التقرير نفسأأأأأأأأأأأأأأأأأه، فيمأأأا يتعلق 

 1- 2-2 )ب( من التوصأأأأأأأأأأأأأية، دلإ ان الفقرة بالفقرة
من دليأأل موئأأل األمم المتحأأدة لإلدارة القأأائمأأة علإ 

ن كل برنامم عمل ومي انية لفترة النتائم تشأأأير دلإ ا
سأأأأأأأأنتين تضأأأأأأأأمن خطتر عمل سأأأأأأأأنويتين، اي خطة 
واحدة لكل سأأأأأأنةع وق دم برنامم العمل لفترة السأأأأأأنتين 
للمكتأأأب اإلقليمر ألمريكأأأا الالتينيأأأة ومنطقأأأة البحر 

 2018الكأأاريبر؛ ولكن لم ت قأأدم خطتأأا عملأأه لعأأامر 
ع وخلج دلإ ان انأأه ال يوجأأد دليأأل علإ 2019و 

عمل سأأأأأأأأأنوية بما يتماشأأأأأأأأأإ مع برنامم   وجود خطط
العمل والمي انية المعتمدين لفترة السأأأأأأنتينع وبالتالر، 

 ا عتبرت لأأمو التوصية قيأأد التنفيمع
ونظرا لعأدم تلقر معلومأات فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأأدد، ومع 
اخأأأأم تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، فأأأأسن لأأأأمو 

 عايد التنفيذالتوصية ال ت ال 

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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17 - 2018 

A/74/5/Add.9 ،
  21 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأر المجلس بسجراء تحليل كامل 
للسأأأأجالت المتصأأأألة بالمنف، وتحديدا  
للحأاالت التر الحظهأا المجلسع وفر 
دطأأأأأار لأأأأأما التحليأأأأأل، ينبغر لموئأأأأل 
األمم المتحأأأأأدة ان يحأأأأأدد الوضأأأأأأأأأأأأأأع 
الحالر للمبالغ المسأأألمة دلإ الشأأأركاء 
المنفمين والواردة عن طريق االتفاقات 
المشأأأأأأروطة، وان يجري اسأأأأأأتعراضأأأأأأا 
لالمتثال لالتفاقات الموقعة، وحسأأأأأأأب 

قتضأأأاء، ان يطلب رد الموارد التر اال
و فرت فر دطأأار تلأأك االتفأأاقأأات، وان 
يصأأأأأأأأأأأأأأحأف سأأأأأأأأأأأأأأجأالت الأمأعأأأأأأأامأالت 

 المحاسبيةع

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئأل األمم المتحأدة شأأأأأأأأأأأأأأرع فر اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض 

ة بالشأأأأأأأأأأأأأأركاء المنفمين األرصأأأأأأأأأأأأأأدة القديمة المتصأأأأأأأأأأأأأأل
والخصأأأأأوم المشأأأأأروطة، وقرر اسأأأأأتكماَل االسأأأأأتعراض 

 ع2019بحلول كانون األول/ديسمبر 

 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

وتم اسأأأأأأأأأأتعراض المنف المتعلقة بالشأأأأأأأأأأركاء المنفمين 
الأأمين تلقوا موارد من االتفأأاقأأات المشأأأأأأأأأأأأأأروطأأةع وتم 

قأأأام، حتإ  التحقق من ان موئأأأل األمم المتحأأأدة قأأأد
منحة من   38، بتسأوية 2019كانون األول/ديسأمبر 

منحأأة كأأانأأت بأأدون حركأأات مأأاليأأة فر  70اصأأأأأأأأأأأأأأأل 
 ع2016و  2015عامر 

ولملك، يمكن اسأأأأأتنتاج ان موئل األمم المتحدة يتخم 
دجراءات فر لأأأما الصأأأأأأأأأأأأأأأأدد وان لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة 

 عالتنفيذ ايد

 X   

18 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  22 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأر المجلس موئل األمم المتحدة 
بتقييم انطبأأأأاق احكأأأأام اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل 

 القيمة علإ حسابات السل ع

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئل األمم المتحدة يقوم، بالتنسأأيق مع مكتب 
األمم المتحأدة فر نيروبر، بأاسأأأأأأأأأأأأأأتعراض حسأأأأأأأأأأأأأأابأاتأه 
المتعلقة بالسأأأأل  وسأأأأو  ينظر فر مد  الحاجة دلإ 

 رصد مخصصات اضمحالل القيمة لهاع

 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ن ، لوحظ انأأأه لم تك2020فر بأأأدايأأأة آمار/مأأأارس 
لنأاك حسأأأأأأأأأأأأأأابات جديدة فر بيأان المي انيأة العمومية 

لتسأأأأأأجيل احكام   2019حتإ كانون األول/ديسأأأأأأمبر 
 اضمحالل القيمةع

ومع اخأأأد تقرير األمين العأأأام فر االعتبأأأار، الأأأمي 
يمكن ان يفهم منه ان تنفيم التوصأأية ال ي ال جاريا، 

 ع ايد التنفيذفسن لمو التوصية تعتبر 

 X   

19 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  23 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأر المجلس موئل األمم المتحدة 
بتحسأأأأأأأأين اإلشأأأأأأأأرا  علإ المشأأأأأأأأاريع 
والرقابة الداخلية عليها فر السأأأأأياسأأأأأة 
العامة لموئل األمم المتحدة الخاصأأأأأة 
بأأالشأأأأأأأأأأأأأأركأأاء المنفأأأمين من اجأأل منع 

م تجر فر دطأأأأارلأأأا سأأأأأأأأأأأأأأريأأأأان منف ل
 معامالت محاسبية لفترة طويلةع

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئل األمم المتحدة كان يضأأأأأع آليات لرصأأأأأد 
السأأأأأأأأأأل  التر د فعت دلإ الشأأأأأأأأأأركاء المنفمين دون ان 

 اسبية لفترة طويلةعتجري فر دطارلا معامالت مح

 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ولم تقأدم الوثأائق الأداعمأة بشأأأأأأأأأأأأأأألن اآلليأات الجأديأدة 
لرصأأأد السأأأل  المدفوعة دلإ الشأأأركاء المنفمين دون 
ان تجري فر دطأأأأأأارلأأأأأأا معأأأأأأامالت محأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأأأأأة 

 طويلةع لفترة

ومع اخأأأد تقرير األمين العأأأام فر االعتبأأأار، الأأأمي 
ه ان تنفيم التوصأأية ال ي ال جاريا، يمكن ان يفهم من

 ع ايد التنفيذفسن لمو التوصية تعتبر 

 X   

20 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  35 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأر المجلس بلن يضأأأأأأأأأأأع موئل 
األمم المتحأأأأدة درشأأأأأأأأأأأأأأأأأادات تتيف ان 
تحدد، بشأأأأأكل متسأأأأأق، ادوار موظفر 
كأأل من موئأأل األمم المتحأأدة ومكتأأب 

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة اطلق وحدة جديدة إلدارة الشأأركاء 

لنظام اوموجاع وسيتولإ   2المنفمين فر دطار التوسعة  
المساعد المعنر بالمشروع وموظ  المشروع وموظ  

 2018جأأأأأر  فأأأأأر تأأأأأقأأأأأريأأأأأر الأأأأأمأأأأأجأأأأألأأأأأس لأأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 اسأأأأأأتعراض بو ) ،ابة لوتس نوتس

وال سيما المنف الموجودة فر مجال عمل موئل األمم 

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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األمأم الأمأتأحأأأأأأأدة فأر نأيأروبأر الأأأأأأأميأن          
يشأأأأأأأاركون فر مسأأأأأأأار العمل المتعلق 
بأأأسنشأأأأأأأأأأأأأأأأأاء منف تمويأأأل المشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع 

 عليهاع والموافقة

التصأأأديق، علإ التوالر، دنشأأأاء المنحة واسأأأتعراضأأأها 
قأأة عليهأأا قبأأل تفعيأأل المنحأأة فر النظأأام، ممأأا والمواف

سأأأأأأأأيكفل فصأأأأأأأأال سأأأأأأأأليما بين الواجباتع ويعتبر موئل 
األمم المتحدة ان لمو التوصأأأأأأية قد ن فِّمت ويطلب دلإ 

 المجلس دخالقهاع

المتحدة، مما اسأأأأأأأأأأأأأفر عن اكتشأأأأأأأأأأأأأا  حاالت تعمل 
 فصل بين الواجباتع دون

منحة ألول مرة   496وتم التحقق من انه تم تسأأجيل 
فر حسأابات التبرعات وتحويالت   2019خالل عام 

السأأأأأل ، وتم اسأأأأأتعراضأأأأأها علإ بوابة لوتس نوتسع 
التحقق ايضأأأأأا من ان تلك المنف لم يوافق عليها وتم 

نفس المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأأدم )موظ  التصأأأأأأأأأأأأأأأأأأديق ومعتمأأأأد 
الحسأأأأأأأأأأاب(؛ وبالتالر، كان لناك فصأأأأأأأأأأل مناسأأأأأأأأأأب 

 الواجباتع بين

وكانت بوابة لوتس نوتس لر البوابة التر تمت فيها 
لنظام   2الموافقة علإ المنف فيها قبل بدء التوسأأأأأأأعة  

شأأأأأأأأأأأأرين األول/ اوموجاع وخالل  يارة المجلس، فر ت
، تأم الأتأحأقأق مأن ان مأوئأأأأأأأل األمأم 2019اكأتأوبأر 

 لنظام اوموجاع 2المتحدة كان يستخدم التوسعة 

وباإلضافة دلإ ملك، تم اختبار تخصيج المستخدم 
للدوار فر نظأأأام اوموجأأأا المتصأأأأأأأأأأأأأألأأأة بوحأأأدة ددارة 

ع وفر لما الصأأأأأأأأدد، 2المانحين فر نظام التوسأأأأأأأأعة  
المشأأأأأأأأأأأأأأروع جر  تحليأأل قيأأام المسأأأأأأأأأأأأأأأاعأأد المعنر بأأ 

وموظ  المشأروع وموظ  التصأديق بسنشأاء المنحة 
واسأأأتعراضأأأها والموافقة عليهاع ونتيجة لملك التحليل، 

 لم ت حدد حاالت تضارب فر ادوار المستخدمينع

 عمنفذةوبالتالر، فسن لمو التوصية تعتبر 

21 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  42 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأر المجلس بلن يضأأأأأأأأأأأع موئل 
األمأأم الأأمأأتأأحأأأأأأأدة دطأأأأأأأارا ومأأنأأهأأجأأيأأأأأأأة 
السأأأترداد التكالي  بالكامل وفقا لقرار 

ن  يكونأأأأا 67/226الجمعيأأأأة العأأأأامأأأأة 
قأأأأابلين للتطبيق فر جميع الوحأأأأدات 
التأأأأأابعأأأأأة للكيأأأأأان وبأأأأألن يوافر مراك و  

 عالتطبيق  ومكاتبه بمعلومات بشلن لما 

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئأأل األمم المتحأأدة سأأأأأأأأأأأأأأيقوم بأأاسأأأأأأأأأأأأأأتعراض 

ممسسية لتو يع التكالي  واسترداد واستكمال سياسته ال
التكالي  لضأأأأأأأأأأمان َنسأأأأأأأأأأب التكالي  المباشأأأأأأأأأأرة وخير 
المباشأأرة علإ النحو المالئم دلإ المشأأاريع علإ نطاق 

 المنظمة فر المستقبلع
 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
ر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان تقرير األمين العأأأأام ف

يفهم منه ان تنفيم التوصيأأأأأأأأة ال ي ال جاريا، فسن لمو 
 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
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22 - 2018 

A/74/5/Add.9 ،
  53 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحأدة بأسدراج وثأائق مفصأأأأأأأأأأأأأألأة لكل 
مشأأأأأأأأأأأأأأروع فر نظأأأأأام المحأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأة 
واالسأتحقاقات الخاصأة بالمشأاريع من 

 فيهع اجل دعم تنفيملا والتقدم المحر 

بلن   A/74/323/Add.1افاد األمين العام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة يعمل علإ ددخال تحسأينات علإ 
نظام المحاسأبة واالسأتحقاقات الخاصأة بالمشأاريع من 
خالل ددماج كامل دورة المشأأأأأأأأأأأأأاريع فيه، بما فر ملك 
الوظائ  التر تدعم مراحل تنفيم المشأأأأأاريع ورصأأأأأدلا 

خالقها واإلبالغ عنهاع  وا،
 نفيمع وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد الت

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

23 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  54 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحدة بتحسأأأأأأين الضأأأأأأوابط المتعلقة 
بأأأأالمعلومأأأأات المحأأأأدَّثأأأأة المحأأأأددة فر 

من السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأة المتعلقة   36 الفقرة
 باإلدارة القائمة علإ المشاريعع

بلن   A/74/323/Add.1العام فر تقريرو   افاد األمين
موئل األمم المتحدة يعمل علإ ددخال تحسأينات علإ 
نظام المحاسأبة واالسأتحقاقات الخاصأة بالمشأاريع من 
خالل ددماج كامل دورة المشأأأأأأأأأأأأأاريع فيه، بما فر ملك 

م المشأأأأأاريع ورصأأأأأدلا الوظائ  التر تدعم مراحل تنفي
خالقها واإلبالغ عنهاع  وا،

 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

24 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  62 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأألن يأأأدرج موئأأأل 
األمم المتحأدة فر نظأام المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبأة 
واالسأأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأأة بالمشأأأأأأاريع 
تقييمات منتص  المدة و/او تقييمات 

لجميع نهأأايأأة المشأأأأأأأأأأأأأأروع بأأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأأة 
 مشاريعهع

 A/74/323/Add.1ومكر األمين العأأأأام فر تقريرو 
ان موئل األمم المتحدة بصأأأأأأدد تحسأأأأأأين وتع ي  نظام 
المحاسأأبة واالسأأتحقاقات الخاصأأة بالمشأأاريعع وتشأأمل 

 لمو العملية ددماج وحدة للتقييم فر النظامع
 طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع وبالتالر، ي  

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

25 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

 الفصل الثانر،
 63 الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحدة بتحسأأأأأأين الضأأأأأأوابط المتعلقة 

 19 بتقأارير التقييم المحأددة فر الفقرة
من السأأأياسأأأة المتعلقة باإلدارة القائمة 

 علإ المشاريعع

 A/74/323/Add.1فر تقريرو   اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام
دلإ ان موئل األمم المتحدة سأأأأأأأأأأينشأأأأأأأأأأئ آليات للرقابة 

 لضمان امتثال مشاريعه لمتطلبات سياسته التقييميةع
 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع 

ومع اخأد  ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

26 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

 67 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحأدة بتحأديأث ادلتأه الأداخليأة، مثأل 
سأأياسأأة اإلدارة القائمة علإ المشأأاريع 
والمبأأأادر التوجيهيأأأة المتعلقأأأة بنظأأأام  
المحاسأأأأأأأبة واالسأأأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأأأة 
بأالمشأأأأأأأأأأأأأأأاريع ودليأل لأما النظأام، من 

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة فر مرحلة التحضير لتنفيم نمومج 

لنظأأام  2ددارة الحأأافظأأة والمشأأأأأأأأأأأأأأأاريع فر التوسأأأأأأأأأأأأأأعأأة 
وئل األمم المتحدة، فر دطار اوموجاع وسأأأأأأأأو  يقوم م

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 

ال ي ال جاريا، فسن لمو  يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية
 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
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اجأأل تحأأديأأد واضأأأأأأأأأأأأأأف لنظأأام اوموجأأا          
قدم  وتوسأأأعاته باعتبارلا النظام المي ي

الدعم لمختل  المهام التر يضأأأأأأأأأطلع 
 بها الكيانع

لمو العملية، باسأأأأأأتعراض واسأأأأأأتكمال سأأأأأأياسأأأأأأة اإلدارة 
 القائمة علإ المشاريعع

 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع 

27 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

 77 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
الأأأمأأأتأأأحأأأأأأأدة بأأأأأأأسجأأأراء اسأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأعأأأراض 
للمصأأروفات المتعلقة بالمشأأاريع التر 

 يقودلا او يدعمها االستشاريونع

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة يجري اسأتعراضأا للنفقات المتعلقة 

 باالستشاريينع
 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع 

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذتوصية تعتبر ال

 X   

28 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  78 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يطلأأب موئأل 
األمم المتحدة، فر دطار االستعراض، 
دعأأأأأادة تصأأأأأأأأأأأأأأني  نفقأأأأأات السأأأأأأأأأأأأأأفر 
وتصأأأأأأأأأأأأأأحأيأف سأأأأأأأأأأأأأأجأالت الأعأمألأيأأأأأأأات 

 المحاسبيةع

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة سأأأأأأأأيقوم، فر دطار اسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأه 
للنفقات المتعلقة باالسأتشأاريين، بسعادة تصأني  نفقات 

 السفر وتصحيف سجالت العمليات المحاسبيةع
 اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع  وبالتالر، ي طلب

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

29 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  79 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحأأأدة بتع ي  التأأأدابير الراميأأأة دلإ 
عادة تصأأأأأنيفها  تحديد المصأأأأأروفات وا،
وتحديد نطاق وتواتر عمليات المراقبة 

 بوضوحع

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة سأأأأأأأأيقوم، فر دطار اسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأه 
للنفقات المتعلقة بالخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريين، بسنشأأأأأاء آلية 
للرصأأأأأأأد المنتظم من اجل تحديد مصأأأأأأأروفات السأأأأأأأفر 

عادة تصنيفهاع  المتصلة بالخبراء االستشاريين وا،
 الر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمعوبالت

وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأافأة دلإ ملأك، مكر موئأل األمم المتحأدة فر 
ان مسأأأأأأأأأللة تكالي  سأأأأأأأأأفر الخبراء   2020تمو /يوليه 

االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأاريين المين تم تصأأأأأأأأنيفهم بالخطل تحت فئة 
ححت من خالل دضأأأأأأأأأأأأافة  تكالي  الموظفين قد صأأأأأأأأأأأأ 

 تع ي  نظام اوموجاع 

ين العام، المي يمكن ان يفهم ومع مراعاة تقرير األم
منأه ان تنفيأم التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة قيأد التنفيأم، ونظرا دلإ ان 
التصأأني  الصأأحيف لتكالي  السأأفر عن طريق نظام 
اوموجا سأأأي سأأأتعرض اثناء عملية مراجعة الحسأأأابات 

 ع ايد التنفيذالمقبلة، فسن لمو التوصية تعتبر 

 X   

30 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  87 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يقوم المكتأب 
اإلقليمر ألمريكأأأأا الالتينيأأأأة ومنطقأأأأة 
البحر الكأاريبر بمواءمأة دعأداد خطط 
السأأأأفر الفصأأأألية لمرك  مكسأأأأيكو مع 
األحكأأأام المحأأأددة فر دليأأأل دجراءات 

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئل األمم المتحدة سأأأأأأأأأأأأأو  يسأأأأأأأأأأأأأتكمل دليل 
دجراءات دورة المشأأأاريع لضأأأمان الموافقة علإ السأأأفر 

 بشكل كا ع

 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان تقرير األمين 

يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 
 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
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لضأأأأأأمان   2017دورة المشأأأأأأاريع لعام           
 منف اإلمن المالئم بالسفرع

31 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  95 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحدة بسعداد خطة شأأأأأأأأأراء سأأأأأأأأأنوية  
شأأأأأأأأأأاملة للفترات المقبلة، فر انسأأأأأأأأأأب 
وقت ممكن وبلقصأأأأأإ قدر ممكن من 
الأأأدقأأأة، وفقأأأا للنظأأأام المأأأالر والقواعأأأد 
المالية للمم المتحدة ودليل مشتريات 
األمم المتحدة، مع األخم فر االعتبار 

طريأأأة مكأأأاتبأأأه اإلقليميأأأة ومكأأأاتبأأأه الق
 ومراك وع 

بلن   A/74/323/Add.1افاد األمين العام فر تقريرو 
موئأل األمم المتحأدة اسأأأأأأأأأأأأأأتكمأل خطتأه للشأأأأأأأأأأأأأأراء لعأام 

، مع مراعأأأأأاة المتطلبأأأأأات المحأأأأأددة فر لأأأأأمو 2019
التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأةع ويعتبر موئأأأأل األمم المتحأأأأدة ان لأأأأمو 

 مت ويطلب دلإ المجلس دخالقهاعالتوصية قد ن فِّ 

 2018لأأأأأوحأأأأأظ فأأأأأر تأأأأأقأأأأأريأأأأأر الأأأأأمأأأأأجأأأأألأأأأأس لأأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 وجود خطة شأراء تقتصأر علإ )

بعض مكأأأاتأأأب موئأأأل األمم المتحأأأدةع وم كر ان من 
األلمية بمكان ان تتضأأأأأأمن الخطة جملة امور منها 

الشأأأراء التنفيمية واالسأأأتراتيجية، التميي  بين عمليات  
 واألموال المتاحة، والجدول ال منر للشراءع

وبالنسأأأأأأأأأأأبة لعملية مراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات الحالية، قدم 
 2019موئل األمم المتحدة فر تشأرين األول/اكتوبر  

وثائق علإ برنامم دكسأأأأل تتعلق بخطط المشأأأأتريات 
الخاصأأأأأأأأأة بمكاتبه اإلقليمية األربعة، باسأأأأأأأأأتثناء مقر 

موئلع وفر لما الصأأأأأأأأأأدد، لم تلخم خطط الشأأأأأأأأأأراء ال
المقدمة فر االعتبار الخصأأأأأأأأأأائج الدنيا المبينة فر 

، مأثأأأأأأأل الأتأمأيأيأ  بأيأن  2018تأقأريأر الأمأجألأس لأعأأأأأأأام 
المشأأأأأأأأأأأأتريات التشأأأأأأأأأأأأغيلية واالسأأأأأأأأأأأأتراتيجية، واألموال 
المتاحة، والجدول ال منر للشأأأأأأأأأراءع ولم تقدم ايضأأأأأأأأأا 

 خطة المشتريات الخاصة بالمقرع
 عايد التنفيذعتبر التوصية وبالتالر، ت

 X   

32 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  107 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يوضأع علإ كل 
مسأأأأأأأأأأأأأأتو  من المسأأأأأأأأأأأأأأتويات اإلدارية 
لموئأأل األمم المتحأأدة فهرس مخأأاطر 

التوجيهية لتنفيم شأأأأامل، وفقا للمبادر  
اإلدارة الأمأأركأ يأأأأأأأة لألأأمأأخأأأأأأأاطأر الأتأر 

 وضعتها المنظمةع

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئأأأل األمم المتحأأأدة سأأأأأأأأأأأأأأو  ينتهر من تنفيأأأم لأأأمو 
التوصأأية فور دنجا  دعادة المواءمة التنظيمية الجارية 

 ور معرفة الوحدات اإلداريةعوف
 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

33 - 2018 
A/74/5/Add.9 ،

  108 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحدة بتيسأأأأير دعداد كل مكتب من 
مكأأأأاتبأأأأه اإلقليميأأأأة للوثأأأأائق المتعلقأأأأة 
بأأأالمخأأأاطر والتحقق منهأأأا، ممأأأا يتيف 
رمية اشأأأأأأأأأأأأأمل للصأأأأأأأأأأأأأعوبات وعوامل 

تأمثأر عألأإ الأمأنأأأأأأأاطأق الأخأطأر الأتأر 

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئأل األمم المتحأدة سأأأأأأأأأأأأأأو  ينتهر من تنفيأم 
لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة فور دنجأا  دعأادة المواءمأة التنظيميأة 

 ور معرفة المكاتب اإلقليميةعالجارية وف

 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
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  115 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحأأأأدة، فيمأأأأا يتعلق بمكتأأأأب مرك  
ريأأو دي جأأأأأأأانأأيأأرو، بأأبأأأأأأأمل الأأجأأهأأود 
الال مأة إلبرام اتفأاق ديجأار موقع من 
 قبل الطرفين، وفقا للشروط المطلوبةع 

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة بصأأأأأأدد وضأأأأأأع الصأأأأأأيغة النهائية 

 لعقد ديجار لمكتب مرك  ريو دي جانيروع
 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

لصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما ا
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

35 - 2018 
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  116 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأر المجلس بلن يسأأتعرض موئل 
األمأم الأمأتأحأأأأأأأدة الأنأفأقأأأأأأأات الأمأتأعألأقأأأأأأأة 
بمدفوعات اإليجار السأأابقة دلإ معهد 
بيريرا باسأأأأأأأأأأأوس التابع لبلدية ريو دي 
جانيرو ويوضأأأأأأأأأف األسأأأأأأأأأاس القانونر 

 للمدفوعاتع

 A/74/323/Add.1اشأأأأأأأأأأأأأار األمين العام فر تقريرو 
دلإ ان موئأأل األمم المتحأأدة سأأأأأأأأأأأأأأيكفأأل امتثأأال جميع 
مأأأأأدفوعأأأأأات اإليجأأأأأار ألحكأأأأأام عقأأأأأد اإليجأأأأأار الموقع 

 النهائرع

 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
ر األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان تقري

يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 
 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   
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 127 الفصل الثانر، الفقرة

األمم يوصأر المجلس بلن يقوم موئل 
المتحدة بتحسأأأأأأأأأأأين رصأأأأأأأأأأأد اإلجا ات 
السأأأنوية للموظفين لضأأأمان ان ت طلب 
جأأمأأيأأع اإلجأأأأأأأا ات ويأأوافأأق عأألأأيأأهأأأأأأأا 

 المشرفون قبل اخملاع

ان   A/74/323/Add.1مكر األمين العأام فر تقريرو 
موئأأل األمم المتحأأدة بأأدا يجري رصأأأأأأأأأأأأأأأدا دوريأأا لهأأمو 

إلجا ات، لضأأأمان تقديم الموظفين لطلبات الحصأأأول ا
علإ ايام اإلجا ة وموافقة المديرين عليها قبل شأأأأأأأأأأروع 

 الموظفين فر اخملاع

ويعتبر موئل األمم المتحدة ان لمو التوصأية قد ن فِّمت 
 ويطلب دلإ المجلس دخالقهاع

 2018الحأأأأأظ الأأأأأمأأأأأجأأأأألأأأأأس فأأأأأر تأأأأأقأأأأأريأأأأأرو لأأأأأعأأأأأأأام 
(A/74/5/Add.9 حاالت اسأتخدم فيها الموظفون )

دجأأأا تهم السأأأأأأأأأأأأأأنويأأأة دون ان يطلبوا ملأأأك مسأأأأأأأأأأأأأأبقأأأا 
الحصأأأأأول علإ موافقة مسأأأأأبقة من المشأأأأأرفين  ودون

عليهم، وكملك حاالت اخر  وافق فيها المشأأأأأأأأأأأأأرفون 
علإ اإلجا ة السأنوية للموظفين بعد التارين المي بدا 

 فيه الموظفون دجا تهمع

خالل عملية مراجعة الحسأأأأابات الحالية، ط لب دلإ و 
موئل األمم المتحدة ان يشأأأأأرح عملية رصأأأأأد اإلجا ة 
السأنوية للموظفين لضأمان طلبها والموافقة عليها فر 

 الوقت المناسب؛ دال ان تلك المعلأأومات لم ت قدمع

وخالل عمليأأة مراجعأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات الحأأاليأأة، جر  
وية من خالل اسأأأأأأأأأتعراض دجراءات اإلجا ات السأأأأأأأأأن

نظام اوموجا، وفر المكتب اإلقليمر آلسأأأأيا والمحيط 
الهأأأأادر، تم الكشأأأأأأأأأأأأأأ  عن عأأأأدة حأأأأاالت تم فيهأأأأا 
الحصأأأأأول علإ دجا ات سأأأأأنوية قبل ان يوافق عليها 

 المشرفون من خالل نظام اوموجاع
 عايد التنفيذوبالتالر، ال ت ال لمو التوصية 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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  128 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأر المجلس بلن يقوم موئل األمم 
المتحدة باسأأأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأأأات دورية فر 
الوقأأت المنأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأب لنظأأام اإلجأأا ات 
لتحأأأأأأديأأأأأأد الغيأأأأأأابأأأأأأات والقيأأأأأأام، عنأأأأأأد 
االقتضأأأأأأاء، بخصأأأأأأم مبالغ مقابلة لها 

 ية للموظفينعمن المرتبات الشهر 

بلن   A/74/323/Add.1افاد األمين العام فر تقريرو 
موئل األمم المتحدة سأيقوم، بالتنسأيق مع مكتب األمم 
المتحأدة فر نيروبر، بأسجراء رصأأأأأأأأأأأأأأد دوري للتألكأد من 
تسجيل حاالت الغياب علإ النحو السليم، ومن خصم 
مبأالغ مقأابلأة لهأا من المرتبأات الشأأأأأأأأأأأأأأهريأة للموظفين، 

 عند االقتضاءع

 وبالتالر، ي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع 

م تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد ول
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذالتوصية تعتبر 

 X   

38 - 2018 A/74/5/Add.9 
  132 الفصل الثانر، الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تضأأأأأأأأأأأأع ددارة 
موئأأل األمم المتحأأدة آليأأة منأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأة 
لكفالة تنسأأأأأأأأأأأأأيق افضأأأأأأأأأأأأأل بين الكيان 
ومكتأب خأدمأات الرقأابأة الأداخليأة من 
اجأل اإلبالغ الكأامأل والشأأأأأأأأأأأأأأامأل عن 

 فترضعحاالت الغش والغش الم

بلن   A/74/323/Add.1افاد األمين العام فر تقريرو 
موئل األمم المتحأدة سأأأأأأأأأأأأأأيقوم، بالتنسأأأأأأأأأأأأأأيق مع مكتب 

 خدمات الرقابة الداخلية،
بوضأأع آلية مناسأأبة لكفالة تحسأأين التنسأأيق بين موئل 

داخليأأة من األمم المتحأأدة ومكتأأب خأأدمأأات الرقأأابأأة الأأ 
اجأأل اإلبالغ الكأأامأأل والشأأأأأأأأأأأأأأأامأأل عن حأأاالت الغش 

 والغش المفترضع
 وي طلب اعتبار لمو التوصية قيد التنفيمع 

ولم تقأدم وثأائق داعمأة فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأددع ومع اخأد 
تقرير األمين العأأأأام فر االعتبأأأأار، الأأأأمي يمكن ان 
يفهم منه ان تنفيم التوصأأأأأية ال ي ال جاريا، فسن لمو 

 ع  ايد التنفيذ التوصية تعتبر

 X   

 1 0 34 3 38   المجموع 

 3 0 89 8 100   النسبة المئوية 
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 الفصل الثالت 
 تصديق البيانات المالية   

  
موجااااااااهة من المس ولة المالية األولى بمكتا   2020آذار/مارس  31رسااااااااالة ماااااااا ر ة   

 األمم المتحدة في نيروبي إلى رئيس مجااالس مراجعي الحسابات  
 

ا عدَّت البيانات المالية لبرنامم األمم المتحدة للمسأأتوطنات البشأأرية )موئل األمم المتحدة( عن السأأنة  
من النظام المالر والقواعد المالية   1-106وفقا للقاعدة المالية  2019ن األول/ديسأأأأأأمبر كانو  31المنتهية فر  

مأن مألأحأق الأنأظأأأأأأأام الأمأأأأأأأالأر والأقأواعأأأأأأأد الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة لألمأم الأمأتأحأأأأأأأدة  10-306لألمأم الأمأتأحأأأأأأأدة والأقأأأأأأأاعأأأأأأأدة 
(ST/SGB/2015/4ع) 

السأأأياسأأأات المحاسأأأبية الهامة المتبعة فر دعداد لمو البيانات فر شأأأكل مالحظات علإ ويرد موج    
يضأأأأاحات دضأأأأافية بشأأأألن األنشأأأأطة  البيانات الماليةع وتوفر لمو المالحظات والجداول المرفقة بها معلومات وا،

 المالية التر قام بها موئل األمم المتحدة خالل الفترة المشمولة بهمو البياناتع

فها القواعد المالية ومهمة ال  من النظام  9-105دلإ   7-105و  5-105تصأأأأأأأأديق علإ نحو ما تعر 
المالر والقواعد المالية للمم المتحدة مسأأأندةم دلإ موئل األمم المتحدةع وت سأأأَند المسأأأمولية عن الحسأأأابات وعن 

ام المالر والقواعد من النظ 6-105اداء وظيفة الموافقة، علإ النحو المعر  فر المادة السأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأة والقاعدة 
 المالية للمم المتحدة، دلإ مكتب األمم المتحدة فر نيروبرع

، ا صأأأأأأد ق    صأأأأأأحة البيانات المالية المرفقة لموئل األمم المتحدة عن  علإووفقا للسأأأأأألطة المخولة دلرَّ
 ع2019كانون األول/ديسمبر  31السنة المنتهية فر 

 
 أونداري فيليستا )توقيع(

 األولإ  المالية المسمولة
 نيروبر فر المتحدة األمم مكتب

  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/4
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 الرابع  الفصل 
 2019كانون األول/ديسمبر   31مالي عام للسنة المنتهية في   استعراح   

  
 مقدمة - ألف 

ه التقرير المأأالر والبيأأانأأات المأأاليأأة لبرنأأامم األمم المتحأأدة  تتشأأأأأأأأأأأأأأر  - 1 المأأديرة التنفيأأميأأة بأألن تقأأد م طيأأ 
ع وتتكون  2019كانون األول/ديسأمبر  31للمسأتوطنات البشأرية )موئل األمم المتحدة( عن السأنة المنتهية فر 

ا حيلت  ،1-106قاعدة المالية بيانات ومالحظات علإ البيانات الماليةع ووفقا لل  خمسأأأأأأأأأأأأأةالبيانات المالية من 
 ع2020آمار/مارس  31لمو البيانات المالية دلإ مجلس مراجعر الحسابات فر 

والمسأأتوطنات البشأأرية   المسأأتدامة بالحضأأرنة المعنراألمم المتحدة لو البرنامم المتخصأأج   وموئل - 2
قرار الجمعيأأة العأأامأأة  المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة فر منظومأأة األمم المتحأأدةع وواليأأة موئأأل األمم المتحأأدة مسأأأأأأأأأأأأأأتمأأدة من

المي انشأأأألت الجمعية بموجبه ممسأأأأسأأأأة األمم المتحدة للموئل والمسأأأأتوطنات البشأأأأرية؛ ومن  ،(29-د) 3327
  206/ 56المي انشأأأأأأألت بموجبه مرك  األمم المتحدة للمسأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأرية )الموئل(؛ والقرار  ، 162/ 32القرار 

 عالمي حولت بموجبه مرك  األمم المتحدة للمستوطنات البشرية دلإ برنامم األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

بوصأأأأأأأ  الموئل طرفًا  العادية، المي انية من التمويل منالمتعلق بموئل األمم المتحدة   الشأأأأأأأق   وي درج - 3
ولكن تم ددراجه فر لمو البيانات المالية ايضأأأأأأأأًا ألخراض  ،(A/75/5 (Vol. I)المجلد األول )  فرقة، عال ما

 االكتمالع

 عالمالر التقرير من يتج ا ال ج ءا عليها، المالحظات وكملك المالية، والجداول البيانات وتشكل - 4
 

 البيانات المالية وفقار للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام إعداد - بات 
 النحو علإ  المالية البيانات من كاملة  مجموعة اعدت العام،  للقطاع الدولية  المحاسبية للمعايير وفقا - 5

 :التالر

ي ظهر لأما البيأان الحأالأة المأاليأة لموئأل األمم المتحأدة  عالمأالر المرك  بيأان: األول البياان )ا( 
من خالل اإلبالغ عن القيمة اإلجمالية ألصأأأأأوله وخصأأأأأومهع ولو يقدم   2019كانون األول/ديسأأأأأمبر   31فر 

 معلومات عن مد  توافر الموارد للموئل لكر يواصل تقديم الخدمات للشركاء فر المستقبل؛

يقيس لما البيان صأأأأأأأأافر الفائض او العج  معبرا عنه  عالمالر األداء بيان :الثاني  البيان )ب( 
بالفرق بين اإليرادات وما يقابلها من المصأأأأأروفات المتكبدةع ويشأأأأأكل صأأأأأافر الفائض او العج  مقياسأأأأأا مفيدا 

تحقيق التمويل   فر المتمثلللداء المالر العام لموئل األمم المتحدة، ويبين ما دما كانت المنظمة حققت لدفها 
 ماتر للفترة المعنية؛ال

يورد لما البيان جميع التغيرات فر  عاألصأأأأأأأأأأول  صأأأأأأأأأأافر فر  التغيرات بيان:  الثالت  البيان )ج( 
قيمة األصأأأأأأأأول والخصأأأأأأأأوم، بما فر ملك تلك المسأأأأأأأأتبعدة من بيان األداء المالر، ومنها علإ سأأأأأأأأبيل المثال، 

المالية   األدواتقيمة العادلة اسأأأأأأأأأأأتنادا دلإ التسأأأأأأأأأأأويات االكتوارية لاللت امات المتعلقة بالموظفين وتسأأأأأأأأأأأويات ال
 المتاحة للبيع؛

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/73/5(Vol.I)
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يوضأف لما البيان التغيرات فر الوضأع النقدي لموئل  عالنقدية  التدفقات بيان: الرابع  البيان )د( 
ع يةواالسأأتثمار  واألنشأأطة التشأأغيلية  األنشأأطةاألمم المتحدة باإلبالغ عن صأأافر حركة النقدية، مصأأنفا حسأأب  

 صأأأأأورة علإ وللحصأأأأأولع المالية مرونته تقييم فر لاما جانبا النقدية السأأأأأيولة توليدوتشأأأأأكل قدرة الموئل علإ 
 الحسبان؛ فر االستثمارات اخم ايضا يتعين النقدية، ارصدتها من االستفادة علإ ظمةالمن  لقدرة اوفإ

يقأأارن لأأما البيأأان النتأأائم   عالفعليأأة والمبأأالغ المي انيأأة بين المقأأارنأأة بيأأان: ال اامس البياان )ه( 
التشأأأأأأأأأغيلية الفعلية بالمي انية الرئيسأأأأأأأأأية التر سأأأأأأأأأبق ان وافق عليها كل من مجلس ددارة برنامم األمم المتحدة 

 للمستوطنات البشرية والجمعية العامة؛ 

ت شأأأَفع البيانات المالية بمالحظات تسأأأاعد المسأأأتخدمين   عالمالية  البيانات  على  المتحظات )و( 
موئل األمم المتحدة ومقارنته بالكيانات األخر ع وتشأأأأأأمل المالحظات السأأأأأأياسأأأأأأات  المحاسأأأأأأبية التر  علإ فهم

 يتبعها الموئل وخيرلا من المعلومات والشروح اإلضافيةع

لر السأأأنة السأأأادسأأأة التر يجري فيها دعداد البيانات المالية لموئل األمم المتحدة وفقًا للمعايير   ولمو - 6
 ات بعتللقطاع العامع ولدعم االمتثال المتواصأأأأأل للمعايير المحاسأأأأأبية الدولية للقطاع العام،  المحاسأأأأأبية الدولية

دِّدت رئيسأأأأأية عناصأأأأأر خمسأأأأأة بشأأأأألن العمل دطارلا  فر يجريالسأأأأأتدامة المعايير   خطة  المنظمة  باعتبارلا ح 
 :كالتالر ولر العام، للقطاع المحاسبية المعايير الستدامة األساسية الركائ 

 حصأأأردجراء تتبُّع و  علإ ملك ينطويللقطاع العام:  الدولية المحاسأأأبية المعايير فوائد  ددارة )ا( 
 لتحسين المعايير لمو من المستقاة المعلومات  استخدام سبل  ودراسة  الدولية المحاسبية المعايير لفوائد تجميعر

 المنظمة؛ ددارة

ر المي سأأأأأيدعم وضأأأأأع بيان للضأأأأأوابط الضأأأأأوابط الداخلية: يشأأأأأمل ملك تعميَم اإلطا تع ي  )ب( 
دارَة لما اإلطار بشكل   جار؛الداخلية، وا،

 المشأأأأأأأاركة ملك  يشأأأأأأأملللقطاع العام:  الدولية  المحاسأأأأأأأبية للمعايير التنظيمر  اإلطار  ددارة )ج( 
  المعايير تغيير  او  جديدة معايير  صياخة  فر العام  للقطاع الدولية  المحاسبية المعايير  مجلس  عمل  فر  النشطة
 العام،  للقطاع الدولية المحاسأبية للمعايير المتحدة األمم سأياسأات  إلطار تحديث من بملك يتصأل وما القائمة،

 والعمليات؛ الن ظ م علإ ت دخل التر الصلة مات التغييرات عن فضال المالية وتوجيهاتها وقواعدلا

 المعايير وفق واإلبالغ  للمحاسأأبة الفقري العمود باعتبارو اوموجا  نظام سأأالمة علإ  الحفاظ )د( 
 واألنشأأأأأأطة البرامم عمليات تكون ان  ضأأأأأأمان المجال لما  فر العمل  يشأأأأأأملللقطاع العام:  الدولية  المحاسأأأأأأبية

 اوموجا؛ نظام استخدام طريق عن المالية للبيانات اآللر واإلنتاج المعايير، لتلك ممتثلة الجديدة

وتعميم تطبيق اسأتراتيجية  ،للقطاع العام الدولية  المحاسأبية المعايير علإ التدريب  مواصألة )ه( 
 للمهارات تدعم تع ي  وظيفة متعلقة بالشمون الماليةع 

 
 2019كانون األول/ديسمبر  31عامة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في  لمحة - جيم 

البيانات األول دلإ الرابع األرقام المجمعة لجميع انشطة موئل األمم المتحدة، وتضم الصناديق  تورد - 7
خير المخصأأأأصأأأأة الغرض والصأأأأناديق المخصأأأأصأأأأة الغرض واسأأأأتحقاقات نهاية الخدمة واسأأأأتحقاقات التقاعد 

 ع2019كانون األول/ديسمبر  31نة المالية المنتهية فر للس
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الصناديق خير المخصصة الغرض التابعة لموئل األمم المتحدة من صندوق الممسسة خير   وتتكون - 8
المخصأج الغرض )المي كان يسأمإ سأابقًا صأندوق الممسأسأة للخراض العامة(، وصأندوق المي انية العادية 

الدول  تقدمها التر  المخصأأصأأةخير  التبرعاتالممسأأسأأة خير المخصأأصأأة لر وصأأندوق دعم البراممع وموارد 
لاألعضأأاء لممسأأسأأة موئل األمم المتحدة، فر حين تمثل موارد المي انية العادية اإلعانات   منعليها   المتحصأأ 

 المخصأأج الممسأأسأأة  صأأندوق دلإ ت قد م تبرعات لر  المخصأأصأأة واألموالع األعضأأاء  للدول المقررة األنصأأبة
 عالتقنر التعاون وحسابات( الخاصة للخراض الممسسة صندوق سابقا يسمإ كان)المي  الغرض

 وصأأندوق الغرض  المخصأأج خير  الممسأأسأأة صأأندوقالبيان الخامس معلومات عن قطاعر   ويقدم - 9
 عالمي انية اساس علإ البيان لما دعداد ويجريع العادية المي انية

 وتارين اإلبالغ الحالرع 2018كانون األول/ديسمبر  31مقارنة بين السنة المنتهية فر  وترد - 10
 

 المالي األدات  
 عام استعراح  

موج ة عن اداء موئل األمم المتحدة فر جميع القطاعات   لمحةالفصأأل الرابع  من 1  الجدول يعرض - 11
ج  2019فر سأأأأأأنة   صأأأأأأافر مجموع  نتاج لو  2019ماليين دوالر فر عام  6,1عج  دجمالر قدرو    لع وقد سأأأأأأ 

 مليون دوالرع 178,4البالغ  النفقاتمليون دوالر، مقابل صافر مجموع  172,3اإليرادات المحصلة البالغ 
 

 من الفصل الرابع 1 الجدول
 حسا القطاع 2019كانون األول/ديسمبر  31األدات المالي عن الفترة المنتهية في  موجز  

 (المتحدة الواليات دوالرات)بماليين 

 )العج (/الفائض المصروفات اإليرادات 
 (0,3)  5,5  5,2 الممسسة خير المخصج الغرض   صندوق    

  (0,0)  15,3  15,3 العادية المي انية

 (2,3)  12,7  10,4 البرامم دعم

 (2,6)  33,5  30,9 األساسية  الصناديق الفرعي  المجموع 

  (9,8)  39,0  29,2 الغرض المخصج  الممسسة صندوق

 6,5  115,3  121,8 التقنر   التعاون

 (3,3)  154,3  151,0 الفرعي  الصناديق الم صصة النرح  المجموع 

 0,2  2,5  2,3 نهاية الخدمة وما بعد التقاعد   استحقاقات

 (0,2)  2,5  2,3 الفرعي  اطاعات أ رى   المجموع 

 (6,1) 190,3 184,2 المحذوفات   صم ابل الصناديق جميع المجموع  

 - (11,9) (11,9) ما بين القطاعات   محموفات

 (6,1)  178,4 172,3 المحذوفات   صم بعد الصناديق جميع المجموع  

  



A/75/5/Add.9 
 

 

20-08595 71/148 

 

 اإليرادات  
 الرابع الفصل من 2 الجدول
  2018حسا القطاع مقارنة بعام  2019اإليرادات في عام  موجز

 (المتحدة الواليات دوالرات)بماليين 

 السنة
  خير   الممسأسأة  صأندوق 

 العادية المي انية الغرض   المخصج 
 الممسأأأأسأأأأة صأأأأندوق

 البرامم دعم التقنر التعاون الغرض المخصج
 نهأأأأايأأأأة  اسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأات 

 التقاعد   بعد ا  وم   الخدمة 
  بين مأأا محأأموفأأات
 القطاعات

 بأعأأأأأأأد اإليأرادات مأجأمأوع
 المحموفات خصم

         
2019 5,2 15,3 29,2 121,8 10,4 2,3 (11,9) 172,3 

2018 3,7 14,4 47,5 112,8 11,5 1,5 (12,7) 178,7 

  
تو يع مختل  فئات المسأأأأأأالماتع وتلقإ موئل األمم المتحدة  الرابع الفصأأأأأأل من األول الشأأأأأأكل يبين - 12

المسأأأأأأالمات من خمس فئات رئيسأأأأأأية: األنصأأأأأأبة المقررة؛ والتبرعات؛ والتحويالت والمخصأأأأأأصأأأأأأات األخر ؛ 
يرادات االستثمار؛ واإليرادات األخر ع  وا،

ديرادات جميع   دما ما ج م عت 2019موئل األمم المتحدة انخفاضأأأأأأأأأأًا فر اإليرادات فر عام   وسأأأأأأأأأأجل - 13
مليون دوالر(،  178,7: 2018مليون دوالر ) 172,3ما قدرو   2019الصأأأأناديقع وبلغ مجموع اإليرادات لعام 

ع وال ي ال 2018فر المأأائأأة( مقأأارنأأة بأأسيرادات عأأام  3,6دوالر ) ماليين 6,4ولو مأأا يمثأأل انخفأأاضأأأأأأأأأأأأأأأًا قأأدرو 
األعضاء وخيرلا من الكيانات الحكومية والكيانات المصدر الرئيسر لإليرادات لو التبرعات الواردة من الدول 

فر  55,1مليون دوالر( ونسأأأأأأأأأأأأأأبتهأا  143,7: 2018مليون دوالر )  94,9األخر ، وبلغأت قيمأة لمو التبرعات 
فر  44,9فر المائة( من مجموع اإليراداتع اما النسأأأأأأأأأبة المتبقية من اإليرادات وقدرلا    80,4: 2018المائة )
مليون دوالر  15,3المأأائأأة( فقأأد تأألتأأت من األنصأأأأأأأأأأأأأأبأأة المقررة التر بلغأأت قيمتهأأا  فر 19,6: 2018المأأائأأة )

مليون دوالر  50,7مليون دوالر(، والتحويالت والمخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأات األخر  التر بلغت قيمتها   14,4: 2018)
يرادات االستثمار التر بلغت قيمتها   14,0:  2018) ماليين   4,3: 2018ماليين دوالر )  6,0مليون دوالر(، وا،

مليون دوالر(ع وتمثأأأأأأل   2,3: 2018ماليين دوالر ) 5,3واإليرادات األخر  التر بلغأأأأأأت قيمتهأأأأأأا  ،دوالر(
التحويالت والمخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأات األخر  تحويالت األموال فيمأأا بين وكأأاالت األمم المتحأأدة من اجأأل التنفيأأم  

 للبراممع المشترك
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 األول من الفصل الرابع  الشكل  

 المقاَرن لنيرادات حسا فئاتها  التوزيع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ماليين  5,2قيمته  ما 2019عام  فرديرادات صأأأأندوق الممسأأأأسأأأأة خير المخصأأأأج الغرض  وبلغت - 14
فر المأأائأأة( مقأأارنأأًة  40,5مليون دوالر ) 1,5 قأأدرلأأاماليين دوالر(، ولو مأأا مثأأل  يأأادة  3,7: 2018دوالر )

ماليين دوالر(،  3,6: 2018ماليين دوالر ) 5,1ع ويتأأألل  لأأأما الرقم من تبرعأأأات تبلغ قيمتهأأأا 2018بعأأأام 
يرادات اخر  تبلغ قيمتهأأأا  مليون دوالر(ع وبلغأأأت قيمأأأة ديرادات المي انيأأأة  0,1: 2018مليون دوالر ) 0,1وا،

فر  6,3مليون دوالر )  0,9مليون دوالر(ع ويمثل ملك  يادة قدرلا   14,4:  2018)مليون دوالر   15,3العادية 
بسأبب التغييرات الناجمة عن دعادة تقدير تكالي  الموظفين والموارد خير المتصألة  2018المائة( مقارنة بعام 

ج الغرض   صأأأأأأأأأأأندوقبالوظائ ع وبلغ مجموع ديرادات   : 2018مليون دوالر ) 29,2الممسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأة المخصأأأأأأأأأأأ 
ع وبلغت قيمة 2018فر المائة( مقارنًة بعام  38,5مليون دوالر )  18,3  قدرو نقصان  فرمليون دوالر(،  47,5

مليون دوالر(، ب يادة    112,8: 2018مليون دوالر )  121,8  ةالمخصأأأأأأأصأأأأأأأ  التقنر التعاون اديقديرادات صأأأأأأأن 
يرادات األخر  ع وسأأأأأأأأأأأأأأأالمأأت مصأأأأأأأأأأأأأأأادر اإل2018فر المأأائأأة( مقأأارنأأة بعأأام  8,0دوالر ) ماليين 9,0قأأدرلأأا 

 مليون دوالر(ع 2,3: 2018ماليين دوالر ) 5,4مجموعه  بما

 صأأأأأأأندوق يليه المتحدة، األمم موئل لتمويل الرئيسأأأأأأأر  المصأأأأأأأدر يمثل التقنر التعاون  قطاع   ال وما - 15
 عالغرض المخصج الممسسة
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 الثانر من الفصل الرابع  الشكل
 (المحذوفات  صم)ابل  التمويل مصدر حسا اإليرادات توزيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 النفقات  
  الرابع الفصل من 3 الجدول
 القطاع حسا النفقات موجز

 (المتحدة الواليات دوالرات)بماليين 

 السنة
  خير   الممسأسأة  صأندوق 

 العادية المي انية الغرض   المخصج 
 الممسأأأأسأأأأة صأأأأندوق

 البرامم دعم التقنر التعاون الغرض المخصج
 نهأأأأايأأأأة  اسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأات 

 التقاعد   بعد ا  وم   الخدمة 
  بين مأأا محأأموفأأات
 القطاعات

 بأعأأأأأأأد اإليأرادات مأجأمأوع
 المحموفات خصم

         
2019 5,5 15,3 39,0 115,3 12,7 2,5 (11,9) 178,4 

2018 4,5 14,4 42,4 121,9 12,5 2,7 (12,7) 185,7 

  
مليون  178,4ماليين دوالر ليصأأأأأأأأأأأأل دلإ ما مجموعه  7,3بمقدار   المصأأأأأأأأأأأأروفاتمجموع  انخفض - 16

مليون دوالر(ع وشأأأأأأأأملت فئات المصأأأأأأأأروفات الرئيسأأأأأأأأية مصأأأأأأأأروفات   185,7: 2018)  2019دوالر فر عام 
مليون دوالر(، وتكأأأأالي   45,9: 2018مليون دوالر ) 47,1اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات الموظفين التر بلغأأأأت قيمتهأأأأا 

مليون دوالر(، والمنف   35,8: 2018مليون دوالر ) 43,4قيمتهأأأا  تعويضأأأأأأأأأأأأأأأأات خير الموظفين التر بلغأأأت
 األخر التشغيل   ومصروفاتمليون دوالر(   36,6: 2018مليون دوالر )  39,4والتحويالت التر بلغت قيمتها 
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المصأأأروفات  لموكبير من   قسأأأم يتعلقمليون دوالر(ع و  52,9: 2018مليون دوالر ) 39,4التر بلغت قيمتها 
 عاريعالمش بتنفيم

مليون دوالر(  14,6:  2018ماليين دوالر )  9,1المتبقية التر يبلغ مجموعها   المصأأأأأأأأأروفات وتتعلق - 17
مليون دوالر(، واالسأأتهالك واإللالك  1,1: 2018مليون دوالر ) 0,8التر بلغت قيمتها  سأأتهلكاتباللوا م والم

ماليين دوالر  7,0بلغأت قيمتهأا  الترالسأأأأأأأأأأأأأأفر  ونفقأاتمليون دوالر(،  0,5: 2018مليون دوالر ) 0,4بقيمأة 
: 2018مليون دوالر ) 0,9مليون دوالر(، والمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأات األخر  التر بلغأأأأأت قيمتهأأأأأا  11,9: 2018)

 مليون دوالر(ع 1,0
 

 الثالث من الفصل الرابع  الشكل  
 النفقات حسا الفئة  توزيع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

: 2018ماليين دوالر ) 5,5ان ما مجموعه   يتبي ن  المخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة، خير النفقات تحليل من وبم يد - 18
مليون    15,3خير المخصأأأج الغرض، فر حين يتصأأأل مبلغ   الممسأأأسأأأة بصأأأندوقدوالر( يتعلق  ماليين 4,5

مليون   12,6:  2018مليون دوالر )  12,7ويتعلق مبلغ    ،مليون دوالر( بالمي انية العادية  14,4:  2018دوالر )
: 2018مليون دوالر ) 39,0الغرض، يتصأأأأأل مبلغ   المخصأأأأأصأأأأأةوبالنسأأأأأبة للصأأأأأناديق  عالبرامم بدعمدوالر( 
المخصأأأأأأأأأأأأأج الغرض، فر حين بلغت نفقات التعاون التقنر   الممسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأة  بصأأأأأأأأأأأأأندوقمليون دوالر(  42,5
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مليون دوالر(ع وبلغت قيمة المصأأأروفات األخر  المتعلقة باسأأأتحقاقات   121,9: 2018مليون دوالر ) 115,3
 مليون دوالر(ع 2,7: 2018مليون دوالر ) 2,5ا بعد التقاعد نهاية الخدمة وم

 حسب قطاعات اإلبالغ الستةع النفقاتالشكل الرابع من الفصل الرابع تو يع  ويبين - 19
 

 الرابع من الفصل الرابع  الشكل  
  المحذوفات  صم ابل القطاعات على النفقات توزيع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المالي المركز  
 الرابع الفصل من 4 الجدول

 القطاع حسا األصول وصافي وال صوم األصول موجز  

 (المئوية وبالنسب المتحدة الواليات دوالرات)بماليين 

 
 خير  الممسسة  صندوق 

 الغرض   المخصج 
  الممسأأأسأأأة  صأأأندوق 

 البرامم دعم التقنر   التعاون الغرض   المخصج 
  نهأأأايأأأة اسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأاقأأأات 

 المجموع التقاعد  بعد  وما   الخدمة 
  475,4 11,9 13,8 324,0  121,6 4,1 األصول  مجموع       

 مجموع من المئويأأأأأأة النسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأة
 2,50 2,90 68,16 25,58 0,86 األصول

100 

 156,4  37,0  1,2  85,3 29,8  3,1 الخصوم مجموع

 مجموع من المئويأأأأأأة النسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأة
 23,66 0,77 54,54 19,05 1,98 الخصوم

100 

 319,0 (25,1)  12,6 238,7  91,8 1,0 األصول صافر مجموع

 مجموع من المئويأأأأأأة النسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأة
 100 (7,87) 3,95 74,83 28,78 0,31 األصول صافر
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 األصول  
ماليين دوالر من   4,2كان مجموع اصأأأأأأأأأأأأأول موئل األمم المتحدة بعد خصأأأأأأأأأأأأأم  ،2019عام  بنهاية - 20

مليون دوالر(ع ومثلأت األصأأأأأأأأأأأأأأول  460,5: 2018مليون دوالر ) 471,2محأموفأات مأا بين القطأاعأات، يبلغ 
مليون دوالر(، فر حين بلغ مجموع األصأأأأأأأول خير المتداولة   398,8: 2018مليون دوالر )  363,6المتداولة 

 مليون دوالر(ع 61,7: 2018دوالر ) ماليين 107,6

مليون دوالر(، فر حين   184,4: 2018مليون دوالر )  181,8التبرعات المسأأأأأأأأتحقة القبض  وبلغت - 21
مليون دوالر(ع وكأان معظم األصأأأأأأأأأأأأأأول  220,5: 2018مليون دوالر ) 237,3بلغأت النقأديأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات 

جتمويال  ممولةل تم تحصأأأيلها لصأأأالف مشأأأاريع المندرجة فر فئة النقدية واالسأأأتثمارات متصأأأال بلموا  مخصأأأ 
 عالسنوات ومتعددةالغرض 

: 2018مليون دوالر )  18,1صأأأأأأافر القيمة الدفترية لممتلكات المنظمة فر نهاية السأأأأأأنة يبلغ  وكان - 22
 مليون دوالر(ع 18,3

ل  مجموع وبلغ - 23 ي دت كمصأأأأأأروفات فر النقدية التر ق د مت دلإ الشأأأأأأركاء المنفمين ولم تكن قد ق    السأأأأأأُّ
 مليون دوالر(ع 25,2: 2018مليون دوالر ) 19,4نهاية السنة 

 
 األصول وصافر الخصوم  

مليون    152,2ما بين القطاعات    محموفاتمجموع الخصوم المتداولة وخير المتداولة بعد خصم   بلغ - 24
مليون دوالر  319,0 األصأأأأأأأأأأأأأأول  صأأأأأأأأأأأأأأافربلغ  بأملأكمليون دوالر(، و   145,3: 2018نهأايأة العأام ) فردوالر 

 مليون دوالر(ع 315,3: 2018)

رئيسأأية اخر  لموئل األمم المتحدة للسأأنة المنتهية فر   ممشأأرات الرابع  الفصأأل من 5الجدول    ويوج  - 25
 ع 2018كانون األول/ديسمبر  31مقارنًة بالسنة المنتهية فر  ،2019كانون األول/ديسمبر  31
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 رابعال الفصل من 5 الجدول
 األ رى الرئيسية الم شرات  

 (المتحدة الواليات دوالرات)بماليين 

 للتغير   المئوية  النسبة  )النقصان(/ال يادة  2018 2019 
 194.4 42.0 21.6 63.6 النقدية ومكافئات النقدية     

 (28.2) (52.1) 184.6 132.5 األجل القصيرة االستثمارات

 188.8 27.0 14.3 41.3 األجل الطويلة االستثمارات

 7.66 16.9 220.5 237.4 واالستثمارات النقدية مجموع 

 (1.4) (2.6) 184.4 181.8 القبض المستحقة التبرعات

 (33.3) (0.1) 0.3 0.2 القبض المستحقة األخر  المبالغ

 (1.5) (2.7) 184.7 182.0 القبح المستحقة المبال  مجموع 

 (23.0) (5.8) 25.2 19.4 السُّل  تحويالت

 (16.8) 2.4 11.9 14.3 األخر  األصول

 28.0 3.7 13.2 16.9 المستحقة والخصوم الدفع المستحقة الحسابات

 (16.4) (7.4) 45.2 37.8 )ا(الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم

 11.52 10.0 86.8 96.8 األخر  الخصوم

 
 يمثل دجمالر مبلغ الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين )المتداولة وخير المتداولة(ع (ا) 

  
   المستحقة وال صوم التقاعد بعد وما ال دمة نهاية استحقااات - دال 

البيانات المالية لموئل األمم المتحدة اسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد التر تتلل   تعكس - 26
من الخصأأأوم المتعلقة بالتلمين الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة واسأأأتحقاقات اإلجا ة السأأأنوية واسأأأتحقاقات اإلعادة 

صأأأأا يرصأأأأدموئل األمم المتحدة  ان دلإ  اإلشأأأأارة وتجدردلإ الوطنع  اإلعادة دلإ   سأأأأتحقاقاتال شأأأأهريا  مخصأأأأ 
المتعلقة بالتلمين الصأأحر بعد انتهاء الخدمة  وللخصأأومفر المائة من صأأافر المرتب  8الوطن شأأهريا بنسأأبة 

 فر المائة من صافر المرتبع 6بنسبة 

كر تعكس تقديرات الخصأوم   2019كانون األول/ديسأمبر  31تسأوية األرصأدة المسأتحقة فر   وتمت - 27
 2019عام  فرعلإ نحو ما بي نتها الدراسأأأأأأأأأأأة االكتوارية التر اجرتها   ،2019يسأأأأأأأأأأأمبر كانون األول/د  31فر 

شأأأركة اسأأأتشأأأارية اسأأأتعانت األمانة العامة للمم المتحدة بخدماتها باسأأأم موئل األمم المتحدةع ونتيجة لقيد لمو 
ليون دوالر من م 25ا درج مبلغ  ،2019كانون األول/ديسأأأأأأأمبر  31الخصأأأأأأأوم كاملًة فر البيانات المالية حتإ 

لأأأة فر مبلغ الفأأأائض/)العج ( ال  المتعلقالقطأأأاع  ،4)انظر المالحظأأأة  متراكمالنفقأأأات المتراكمأأأة خير الممو 
  (عالتقاعد بعد وما الخدمة نهاية باستحقاقات
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 ال امس  الفصل 
المالية والمتحظات التفساااااااايرية المتصاااااااالة بها للساااااااانة المنتهية في   البيانات   

 2019ر كانون األول/ديسمب  31
  

 البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  

  2019كانون األول/ديسمبر  31المركز المالي في  بيان - أوال  

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

 2018كانون األول/ديسمبر    31 2019كانون األول/ديسمبر  31 المالحظة 

    األصول
    األصول المتداولة

 613 21 579 63 6  ومكافئات النقديةالنقدية 

 553 184 477 132 7  االستثمارات 

 377 155 623 133 8  القبض المستحقة التبرعات

 120 218 9  القبض   المستحقة  األخر  المبالغ

 194 25 362 19 10 السُّل   تحويالت

 903 11 341 14 11 األخر   األصول

 760 398 600 363  مجموع األصول المتداولة 

    األصول غير المتداولة

 295 14 265 41 7  االستثمارات 

 037 29 197 48 8  التبرعات المستحقة القبض

 148 - 9  المبالغ األخر  المستحقة القبض 

 250 18 096 18 13 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 12 7 14 األصول خير الملموسة 

 742 61 565 107  المتداولةمجموع األصول غير  

 502 460 165 471  مجموع األصول 

     ال صوم

     ال صوم المتداولة 

الحسابات المستحقة الدفع والخصوم 
 213 13 938 16 15 المستحقة 

 639 2 165 2 16 الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 792 86 395 97 18 خصوم اخر  

 644 102 498 116  المتداولة مجموع ال صوم  
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 2018كانون األول/ديسمبر    31 2019كانون األول/ديسمبر  31 المالحظة 

     ال صوم غير المتداولة 

 608 42 681 35 16 الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 608 42 681 35  مجموع ال صوم غير المتداولة  

 252 145 179 152  مجموع ال صوم 

صافي مجموع األصول ومجموع  
 250 315 986 318  ال صوم

     صافي األصول

 632 295 368 299 19 المتراكم العج (  الفائض/) 

 618 19 618 19 19 االحتياطيات

 250 315 986 318  مجموع صافي األصول  

 
 عمنها يتج ا ال ج ءا تشكل المالية بالبيانات المرفقة المالحظات  

 اعيد بيان القيم المقارنة كر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع )ا( 
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  البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  

 2019األول/ديسمبر  كانون 31األدات المالي للسنة المنتهية في  بيان - ثانيا  

  )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(
 2018 2019 الحظةالم 
    اإليرادات    

 430 14 295 15 20 األنصبة المقررة

 684 143 894 94 20 التبرعات

 030 14 738 50 20 التحويالت والمخصصات األخر  

 304 4 010 6 23 ديرادات االستثمار 

 296 2 395 5 21 اإليرادات األخر  

 744 178 332 172  مجموع اإليرادات 

    المصروفات 

 868 45 132 47 22 واستحقاقاتهم وبدالتهم الموظفين مرتبات

 773 35 383 43 22 خير الموظفين وبدالتهم  تعويضات

 566 36 389 39 22 األخر   والتحويالت  المنف

 196 1 858 22 والمستهلكات   اللوا م

 491 406 13 االستهالك 

 5 5 14 اإللالك 

 930 11 966 6 22 السفر 

 879 52 410 39 22 األخر   التشغيل مصروفات

 040 1 863 22 األخر   المصروفات 

 748 185 412 178  مجموع المصروفات  

 (004 7) (080 6)  الفائح/)العجز( للسنة  

 
 عمنها يتج ا ال ج ءا تشكل المالية بالبيانات المرفقة المالحظات  
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 البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  

 (أ)2019األول/ديسمبر كانون  31بيان التنيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في  - ثالثا  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 
  - المتراكم)العج ( /الفأأأأأأأائض

 المجموع االحتياطيات خير المشروط
 250 315 618 19 632 295 2019يناير /الثاني كانون 1 األصول صافي    

    األصول صافي في التنير

 - - - االحتياطيات/المشروطالتمويل /المشروط خيرمن/دلإ التمويل  التحويالت

 509 9 - 509 9 )الخسائر( االكتوارية /المكاسب

 (080 6) - (080 6) للسنة)العج ( /الفائض

 307 - 307 اخر  تحركات

 986 318 618 19 368 299 2019ديسمبر /األول كانون 31 األصول  صافي 

 
 ع19انظر ايضا المالحظة  )ا( 

 عمنها يتج ا ال ج ءا تشكل المالية بالبيانات المرفقة المالحظات  
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 البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  

 2019األول/ديسمبر  كانون 31التدفقات النقدية عن السنة المنتهية في  بيان - رابعا  

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

 المالحظة 
 األول/ كأأأأانون 31

 2019ديسمبر 
 األول/ كأأأأأأأانأأون 31

 2018 ديسمبر
    التشنيلية األنشطة من النقدية التدفقات    

 (004 7) (080 6)   للسنة)العجز( /الفائح

    النقدية غير الحركات

14،  13 واإللالك االستهالك  411 496 

 – 212  والمعدات والمنشآت الممتلكات فر التصر  عن الناجمة الخسائر

 313 6 509 9 16 الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم فر االكتوارية)المكاسب(/الخسائر 

    األصول في التنيرات

 613 12 594 2 8  القبض المستحقة التبرعات فر)ال يادة(/النقصان 

 77 50 9  القبض المستحقة األخر  المبالغ فر)ال يادة(/النقصان 

 (904 8) 832 5 10 السُّل  تحويالت فر)ال يادة(/النقصان 

 567 3 (438 2) 11 األخر  األصول فر)ال يادة(/النقصان 

    ال صوم في التنيرات

 (078 1)  725 3 15 المستحقة والخصوم الدفع المستحقة الحسابات فر)النقصان( /ال يادة

 (354 3) (401 7) 16 الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم فر)النقصان( /ال يادة

 973 5 603 10 18 األخر  الخصوم فر)النقصان( /ال يادة

 (304 4) (010 6) 23 استثمارية كلنشطة المعروضة االستثمار ديرادات

 396 4 007 11  التشنيلية األنشطة( في)المست دمة /من المتأتية النقدية التدفقات صافي 

    االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

 (233 2) 106 25 7  المشترك النقدية صندوق فر ال يادات لصافر التناسبية الحصة

 304 4 010 6 23 استثمارية كلنشطة المعروضة االستثمار ديرادات

14،  13 والمعدات والمنشآت الممتلكات اقتناء  (464) (1 758) 

 313 652 30  االستثمارية األنشطة( في)المست دمة /من المتأتية النقدية التدفقات صافي 

    التمويلية األنشطة من المتأتية النقدية التدفقات

  –  307  األصول صافر فر التسويات

  –  307  التمويلية األنشطة( في)المست دمة /من المتأتية النقدية التدفقات صافي 

 709 4 966 41  النقدية ومكافئات النقدية في)النقصان( /الزيادة صافي 

 904 16 613 21  السنة بداية - النقدية ومكافئات النقدية

 613 21 579 63 6  السنة نهاية - النقدية ومكاِفئات النقدية 

 
 عمنها يتج ا ال ج ءا تشكل المالية بالبيانات المرفقة المالحظات  
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 البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج

  2019األول/ديسمبر  كانون 31المقارنة بين الميزانية والمبال  الفعلية للسنة المنتهية في  بيان -  امسا 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

    )ا(للعموم المتاحة المي انية 

 المي انية  اج اء
 األصأأأأأأأأأأأأأأليأة المي انيأة

 السنتين لفترة
 السأأأأأأأأأأأأنوية  المي انية
 األصلية

 السأأأأأأأأأأأأنوية  المي انية
 النهائية

 الأأأفأأأعأأألأأأيأأأأأأأة  الأأأنأأأفأأأقأأأأأأأات
 ( المي انية  اساس)علإ  

)بأأأأأأأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأة  الفرق
 )ب((المئوية

      النرح الم صم غير الم سسة صندوق      
 (100,3) (2,1) 756,0 756,0 513,0 1 الحضرية المناطق فر والحوكمة واألراضر التشريعات

 (55,3) 700,2 567,0 1 567,0 1 134,0 3 الحضريان والتصميم التخطيط

 (94,5) 41,4 753,0 753,0 507,0 1 الحضري االقتصاد

 (72,0) 285,5 020,0 1 020,0 1 041,0 2 الحضرية األساسية الخدمات

 (97,5) 19,0 766,0 766,0 531,0 1 الفقيرة األحياء اوضاع وتحسين اإلسكان

 (16,9) 718,5 865,0 865,0 729,0 1  واإلصالح األخطارمن  الحد

 (0,9) 724,1 731,0 731,0 462,0 1 القدرات وتنمية البحوث

 (61,5) 486,6 2 458,0 6 458,0 6 917,0 12 الفرعي المجموع 

 (46,8) 261,3 2 248,0 4 248,0 4 496,0 8 واإلدارة التنفيمي التوجيه

 (70,6) 682,9 323,0 2 323,0 2 647,0 4 البرامم دعم

 (55,2) 944,2 2 571,0 6 571,0 6 143,0 13 الفرعي المجموع 

 (58,3) 430,8 5 029,0 13 029,0 13 060,0 26 الم صم النرح صندوق الم سسة غير المجموع  

      العادية الميزانية

 0,6 322,2 11 251,5 11 866,9 9 421,5 19 المستوطنات البشرية ،15 الباب

 2,0 976,0 5 ,956 955,7 911,4 1 التقنر للتعاون العاديالبرنامم  ،23 الباب

 (8,0) 1600,5 740,4 1 740,4 1 480,8 3 التنمية حساب، 35الباب 

 0,4 898,7 13 948,4 13 563,0 12 813,7 24 الميزانية العادية المجموع  

 (28,3) 329,5 19 977,4 26 592,0 25 873,7 50 الكلي المجموع 

 
 عسنتين لفترة عليها الموافق للعموم المتاحة المي انيات من الحالية السنة   بنسبة المي انية تتعلق )ا( 

 فر المائةع 10التر ت يد علإ  الف روق 5المالحظة  وتتناولالفعلية )علإ اساس المي انية( مخصوما منها المي انية النهائيةع  النفقات )ب( 
 عمنها يتج ا ال ج ءا تشكل المالية بالبيانات المرفقة المالحظات  
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 البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  
 2019على البيانات المالية لعام  المتحظات  

  
 1 المتحظة  
 المالية للبيانات المصِدر الكيان  

 وأنشطته البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج  

 انشأأأأألت المي ،(29-د)  3327قرارلا    1974كانون األول/ديسأأأأأمبر  16الجمعية العامة فر    اتخمت - 1
 عالبشرية والمستوطنات للموئل المتحدة األمم ممسسة بموجبه

 انشأأأأأأأأأأأأأألت المي ،32/162  قرارلا العأامة  الجمعيأة  اتخأمت ،1977كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  19 وفر - 2
 عالبشرية للمستوطنات ولجنة)الموئل((  البشرية للمستوطنات المتحدة األمم)مرك   امانة بموجبه

الأأمي حولأأت  ،56/206اتخأأمت الجمعيأأة العأأامأأة قرارلأأا  ،2001كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  21 وفر - 3
مرك  األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأأأرية، بما فر ملك  ،2002كانون الثانر/يناير   1بموجبه، اعتبارا من 

ممسأأأأأأأأسأأأأأأأأة األمم المتحدة للموئل والمسأأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأأرية، دلإ برنامم األمم المتحدة للمسأأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأأرية 
مسأتوطنات البشأرية دلإ مجلس ددارة برنامم األمم المتحدة للمسأتوطنات األمم المتحدة(، وحولت لجنة ال )موئل

البشأريةع وبموجب القرار نفسأه، اكدت الجمعية ان المدير التنفيمي لبرنامم األمم المتحدة للمسأتوطنات البشأرية 
األمم  لو المي يضأأطلع بالمسأأمولية عن ددارة ممسأأسأأة األمم المتحدة للموئل والمسأأتوطنات البشأأرية، وان موئل

فر منظومة  المالية للبياناتالمتحدة سأأأأأأأأأأأأأيصأأأأأأأأأأأأأبف ليئة مسأأأأأأأأأأأأأتقلة وكيانا مسأأأأأأأأأأأأأتقاًل من الكيانات المصأأأأأأأأأأأأأدرة  
 المتحدةع األمم

 ملك ويع   المتحدة، األمم  منظومة فر المالية للبيانات مصأأأأأد ر مسأأأأأتقل كيان المتحدة األمم وموئل - 4
 مختلفة، صأناديق  خالل من تدار انشأطة المالية بياناته وتتضأمنع به والمي نة  اإلدارة لعملية الفريد الطابع دلإ
 االسأأأأأتئمانية والصأأأأأناديق التقنر، التعاون وانشأأأأأطة بها، المتصأأأأألة والصأأأأأناديق  العامة الصأأأأأناديق ملك  فر بما

 عاألخر  واألنشطة العامة،

 المقدمة والتبرعات المتحدة للمم العادية المي انية  مخصأصأات من الدعم المتحدة األمم موئل ويتلقإ - 5
 ويقعع حكومية خير اخر  ومصادر  الخاج والقطاع  والممسسات الدولية الحكومية  والمنظمات الحكومات من

 المتحأأأأدة األمم مكتأأأأب مجمع داخأأأأل كينيأأأأا، نيروبر، فر المتحأأأأدة األمم بجأأأأادة المتحأأأأدة األمم موئأأأأل مقر
 عنيروبر فر

 منلتع ي  التركي  البرنامجر لواليته   2011الح كبيرة فر عام موئل األمم المتحدة بعملية دصأأأأ  وقام - 6
وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية اكبر، وملك بهد   بالحضأأأأرنةللتحديات االسأأأأتراتيجية المتعلقة  التصأأأأد ي  اجل

 بالحضأأأأأأأأأأأأأرنةالحفاظ علإ دورو بوصأأأأأأأأأأأأأفه برنامم األمم المتحدة الرائد لتقديم التوجيه والدعم التقنر فيما يتعلق 
والملو  المسأأأأأأأأأأأتدامين علإ الصأأأأأأأأأأأعد العالمر واإلقليمر والقطريع وقد ا درجت لمو اإلصأأأأأأأأأأأالحات فر الخطة 

 التر انتهت فر السنة المالية الحاليةع 2019-2014االستراتيجية للفترة 

 وسأياسأات  فرعية برامم سأبعة  خالل من المتحدة األمم لموئل الرئيسأية االسأتراتيجية  األلدا  ون ف مت - 7
 :بيانها يلر فيما مختلفة،

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
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 السأأأأأأياسأأأأأأاتر الدعم يقدَّم حيث الحضأأأأأأرية،  المناطق فر  والحوكمة  واألراضأأأأأأر التشأأأأأأريعات )ا( 
 واألراضر؛ والتشريعات بالحوكمة يتعلق فيما والمدن للحكومات والتشغيلر

د  حيث الحضأريان، والتصأميم  التخطيط )ب(   بمجموعة  الوطنية والحكومات المدن حكومات ت وَّ
بة واألدوات التوجيهية والمبادر النهم من  والمسأأأاواة وكفاءتها اسأأأتدامتها وتحسأأأين المدن نمو  ددارة لدعم  المجر 

 مختلفة؛ مستويات علإ والتصميم التخطيط خالل من فيها

 قدرة تع   التر  الحضأأأرية والسأأأياسأأأات االسأأأتراتيجيات تشأأأجَّع حيث  الحضأأأري، االقتصأأأاد )ج( 
 العمل فرج ديجاد فر مسأأأأأالمتها وتع   االقتصأأأأأادية للتنمية محركات بوصأأأأأفها دمكاناتها  تحقيق علإ المدن

 الثروة؛ وتكوين

 الممسأسأية  واألطر  السأياسأات  تع ي   علإ  التركي   يجري   حيث  الحضأرية،  األسأاسأية   الخدمات  )د(  
 تحديدا؛  المدن   فقراء  تستهد   والتر  الحضرية،   األساسية  الخدمات   من  االستفادة   نطاق  لتوسيع  الال مة 

  مسأأأأارين مي نهم اتباع دلإ الدعوة تتم حيث الفقيرة،  األحياء اوضأأأأاع وتحسأأأأين اإلسأأأأكان )ه( 
 اوضأأأأاع لتحسأأأأين برامم تنفيم مع ميسأأأأورة اسأأأأعارلا  وجعل المعروضأأأأة الجديدة المسأأأأاكن عدد ل يادة متوا يين
 ونوعية المدن  لفقراء السأأأأأأأأكنية  األحوال تحسأأأأأأأأين بغية الوطنر، والصأأأأأأأأعيد المدن صأأأأأأأأعيد علإ الفقيرة األحياء
 حياتهم؛

 لل مات والتصأأأدي  الحضأأأرية  المخاطر  تقليل  دلإ   يهد   بما  واإلصأأأالح،   األخطار من   الحد  )و(  
 لها؛  والتصدي  الكوارث  من  الوقاية   حيث  من  األ مات   من  المتضررة  المدن  دعم   يجري   وحيث  الحضرية، 

وتنمية القدرات، حيث ي عنإ بمراقبة نتائم اعمال الرصأأأأأأأأد والتقييم العالمية بشأأأأأأأألن  البحوث ) ( 
لشأركاء فر جدول اعمال الموئل من خالل تقاريرو وبسبالخها دلإ الحكومات وا  الحضأرنةدحصأاءات وممشأرات  

 الرئيسيةع

 :يلر فيما المتحدة األمم موئل الدا  وتتمثل - 8

 احوال مآوي الفقراء فر العالم وكفالة تنمية المستوطنات البشرية المستدامة؛  تحسين )ا( 

 األلفية دعالن وخايات الموئل  اعمال  جدول الدا  تحقيق  فر المحر  التقدم وتقييم رصأأأد )ب( 
 الصحر؛ الصر  ومرافق الملمونة الشرب ومياو الفقيرة األحياء بشلن التنفيمية جولانسبرغ وخطة

  وتنمية واإلسأأأأكانية الحضأأأأرية والبرامم واالسأأأأتراتيجيات السأأأأياسأأأأات وتنفيم صأأأأياخة تع ي  )ج( 
 رئيسر؛ بشكل والمحلر الوطنر الصعيدين علإ وملك الصلة، مات القدرات

 الالئقة، المآوي لتوفير دعما  والمحلية الدولية المصأأأأأأأادر من االسأأأأأأأتثمارات  حشأأأأأأأد تيسأأأأأأأير )د( 
 وفر النامية البلدان فر  وبخاصأة  اإلسأكان، تمويل وآليات  وممسأسأات  الصألة،  مات التحتية البنية تنمية وبرامم
 عانتقالية بمرحلة اقتصاداتها تمر التر البلدان

تم تنفيملا    ،2019-2018لمتحدة م يدًا من اإلصأأأأأأأأأأأأالحات فر فترة السأأأأأأأأأأأأنتين واجر  موئل األمم ا - 9
 ع وشملت لمو اإلصالحات ما يلر:2019اعتبارًا من عام 

 ،جمعيأأة موئأأل األمم المتحأأدة من الجأأديأأد الهيكأأل لأأماليكأأل ددارة جأأديأأدع ويتأألل   اعتمأأاد )ا( 
مسأأأأأأأمولة  عالميةمجلس اإلدارةع ولر ليئة   محل  الجمعيةالدائمينع وحلت   للممثلين ولجنة التنفيمي،  والمجلس
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عن توفير القيادة السأأأياسأأأية والتوجيه االسأأأتراتيجر واإلشأأأرا  علإ عمل موئل األمم المتحدة فر مجال وضأأأع 
ع  المعايير والسأأأأأياسأأأأأات، بما فر ملك الموافقة علإ خطته االسأأأأأتراتيجية التر يقدمها المجلس التنفيميع وتجتم

مرتين كل اربع سأنواتع ويتلل  المجلس التنفيمي  مفتوح اجتماع فر  اللجنةالجمعية كل اربع سأنواتع وتجتمع 
 مسأأأأأأأأأأأأمولية  المجلس ويتول إعضأأأأأأأأأأأأوا تنتخبهم الجمعية، ويجتمع مرتين دلإ ثالث مرات فر السأأأأأأأأأأأأنةع   36من 

 ملك  فر بما المعايير، وضأأأأأأع فر  وانشأأأأأأطته التشأأأأأأغيلية المتحدة األمم موئل  انشأأأأأأطة علإ  المباشأأأأأأر  اإلشأأأأأأرا 
 ؛السنويين ومي انيته المتحدة األمم موئل عمل برنامم علإ الموافقة

وافقأت عليهأا جمعيأة موئأل األمم  2023-2020اعتمأاد خطأة اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة جأديأدة للفترة  )ب( 
 خالل من المتحدةع وسأأأأيتم تحقيق األلدا  االسأأأأتراتيجية الرئيسأأأأية لموئل األمم 2019المتحدة فر ايار/مايو 

 السأأأأأألسأأأأأألة عبر  المحلية المجتمعات  فر والفقر المكانية المسأأأأأأاواة عدم من الحد‘ 1’: ولر  فرعية برامم اربعة
‘ تع ي  اإلجراءات المتعلقأة بأالمنأا   3’‘ تع ي  الرخأاء المشأأأأأأأأأأأأأأترك للمأدن والمنأاطق؛ 2’ الحضأأأأأأأأأأأأأأريأة؛ الريفيأة

 ؛‘ العمل بفعالية علإ منع حدوث األ مات الحضرية والتصدي لها4’وتحسين البيئة الحضرية؛ 

 خالل من المنظمة والية تنفيم  فر الجديد  اإلدارة ليكل يكمل جديد تنظيمر ليكل وضأأأأأأأأأأأع )ج( 
 عالجديدة االستراتيجية الخطة

 
 2 متحظةال  
 بوصدارها واإلذن المالية البيانات إعداد أساس  

للنظام المالر والقواعد المالية للمم المتحدة، يجري دعداد البيانات المالية علإ اسأاس االسأتحقاق   طبقاً  - 10
 اسأأأأأأأأأأأأأتمراريةافتراض علإ اسأأأأأأأأأأأأأاس  ت البيانات المالية عد ا لمعايير المحاسأأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العامع وقد  ا   وفق 

ع ووفقا لمقتضأأأأأأيات المعايير  عرضأأأأأأها متسأأأأأأقة فر دعدادلا و  صأأأأأأورة قت السأأأأأأياسأأأأأأات المحاسأأأأأأبية ب ب  ، وط  األعمال 
المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العام، تضأأأأأأأم لمو البيانات المالية، التر تعرض بلمانة اصأأأأأأأول برنامم األمم المتحدة 

يراداته ومصروفاته والتدفقات النقدية علإ مد  السنة المالية، ما   يلر:  للمستوطنات البشرية وخصومه وا،

 المالر؛ المرك  بيان األول: نالبيا )ا( 

 المالر؛ األداء بيان الثانر: البيان )ب( 

 األصول؛ صافر فر التغيرات بيان الثالث: البيان )ج( 

 النقدية؛ التدفقات بيان الرابع: البيان )د( 

 الفعلية؛ والمبالغ المي انية بين المقارنة بيان الخامس: البيان )ه( 

 ومالحظات  الهامة المحاسأأأأأبية  للسأأأأأياسأأأأأات  موج اً  تشأأأأأمل المالية البيانات علإ  مالحظات )و( 
 اخر ؛ تفسيرية

 فر دليها المشأأأأأأأأأار المالية البيانات فر المعروضأأأأأأأأأة المبالغ بجميع تتعلق نةمقارَ  معلومات ) ( 
 والوصأأأأأأأفية السأأأأأأأردية بالمعلومات تتعلق نةمقارَ  معلومات  االقتضأأأأأأأاء، عند ،وكملك اعالو، )ه( دلإ )ا( النقاط

 الماليةع البيانات لمو علإ المالحظات فر المعروضة

 الأدوليأة المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة للمعأايير وفقأا تعأد   مجموعأة سسأأأأأأأأأأأأأأاد لر المأاليأة البيأانأات من المجموعأة ولأمو - 11
 ادناوع المبين النحو علإ االنتقالية األحكام بعض تطبيق تتضمن ولر العام، للقطاع
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 دلإ الثانر/يناير كانون 1 من الممتدة  شأأأأأأأأأأهرا  عشأأأأأأأأأأر االثنر  فترة عن المالية البيانات دعداد ويجري - 12
 األول/ديسمبرع كانون 31

 
 األعمال استمرارية افتراض  

 لفترة العادية المي انية اعتمادات علإ العامة  الجمعية موافقة دلإ  األعمال اسأأأأأتمرارية  افتراض يسأأأأأتند - 13
لإو  ،2019-2018 السأأأنتين  مد  علإ والتبرعات  المقررة األنصأأأبة تحصأأأيل فر اإليجابر التاريخر  تجاواال ا،
لإو  الماضية، السنوات  المتحدةع األمم موئل عمليات بوق  قرار اي العامة الجمعية اتخام عدم ا،

 
 باإلصدار اإلمن  

 تووافق  المالية، البيانات لمو علإ نيروبر  فر  المتحدة األمم مكتبب   إاألول ةالمالي   ةالمسمول  صدَّقت - 14
 للمم المالية والقواعد المالر  للنظام ووفقا البشأأأريةع  للمسأأأتوطنات المتحدة األمم لبرنامم ةالتنفيمي  ةالمدير  عليها

 مجلس دلإ 2019 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر كأانون 31 فر المنتهيأأة الفترة عن المأأاليأأة البيأأانأات لأمو تحأأال المتحأأدة،
 مجلس تقارير  تحال المالر،  النظام من 12-7 للبند ووفقا ع2020 مارس/آمار  31 بحلول  الحسأأابات  مراجعر
 االسأأأأأتشأأأأأارية اللجنة  طريق عن  العامة الجمعية دلإ  عة،المراجَ  المالية بالبيانات مشأأأأأفوعةً  الحسأأأأأابات،  مراجعر
 والمي انيةع اإلدارة لشمون

 
 القياس اساس  

  باسأأأأأأتثناء األصأأأأأألية، التكلفة تحليل علإ القائم المحاسأأأأأأبر  العر  باسأأأأأأتخدام المالية البيانات تد  ع  ا - 15
 األصأأأأأأأأأأول  تلج  وسأأأأأأأأأأ   الماليةع البيانات علإ  المالحظات  فر الممكور النحو علإ  األصأأأأأأأأأأول ببعض يتعلق ما

 بفائض العادلة بقيمتها المالية  األصأأأأأأأأول  توسأأأأأأأأجل اسأأأأأأأأتهالكها،  قيمة  خصأأأأأأأأم بعد اسأأأأأأأأتبدالها بتكلفة العقارية
 عج ع او
 

 العرض وعملة الوظيفية العملة  
  ضعرَ وت   المتحأدةع الواليأات دوالر لمأا المنظمأة تسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمهمأا اللتأان العرض وعملأة الوظيفيأة العملأة - 16
 ملكع خال  يمكر لم ما المتحدة الواليات دوالرات بآال  المالية البيانات لمو

 دوالرات دلإ األجنبيأأأة( العمالت )اي الوظيفيأأأة العملأأأة خير األخر  بأأأالعمالت المعأأأامالت لوتحوَّ  - 17
 اسأأأأأأأأعار وتسأأأأأأأأاوي المعاملةع تارين  فر المتحدة األمم فر به المعمول  الصأأأأأأأأر  لسأأأأأأأأعر وفقا المتحدة الواليات

 المعامالتع  دجراء توارين فر السأأأأائدة الفورية  الصأأأأر  اسأأأأعارَ  تقريبا المتحدة األمم فر بها المعمول الصأأأأر 
مةالمق النقدية  والخصأوم األصأول  لتحوَّ  السأنة، نهاية وفر  المعمول  الصأر  ألسأعار وفقا األجنبية بالعمالت وَّ
مأةالمق النقأديأة خير البنود لوتحوَّ  المتحأدةع األمم فر بهأا  وفقأا العأادلأة بأالقيمأة تقأاس الترو  األجنبيأة بأالعمالت وَّ

  البنود    السأأنة نهاية  فر لتحوَّ  وال العادلةع القيمة تحديد تارين  فر المتحدة األمم فر  به المعمول الصأأر  لسأأعر
 اجنبيةع بعملة األصلية تهابتكلف مقيسةال النقدية خير

 الناجمة األجنبر  الصأأأر   وخسأأأائر  بمكاسأأأب  صأأأا ،  اسأأأاس علإ المالر، األداء بيان  فر ويعتر  - 18
مةالمق النقدية والخصأأأوم  األصأأأول تحويل عنو  األجنبية بالعمالت تتم التر المعامالت تسأأأوية عن  بالعمالت وَّ

 السنةع نهاية فر السارية الصر  بلسعار األجنبية
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 والتقديرات باآلراء واالستعانة النسبية األلمية مبدا  
 دطارلا ويتيف  للمنظمة، المالية البيانات وعرض دعداد فر رئيسأيا  عنصأرا النسأبية األلمية مبدا يمثل - 19

 والتجميع واإلفصأأأأأأأأأأاح بالعرض المتعلقة المحاسأأأأأأأأأأبية  القرارات  لتوجيه منهجية  طريقةً  النسأأأأأأأأأأبية لللمية مالمنظِّ 
 الحقع بلثر تطبيقها مقابل رجعر بلثر المحاسأأأأأأبية  السأأأأأأياسأأأأأأات فر التغيرات وتطبيق المتقاب لة القيود  معالجةو 

 اسأأأأأأأأأأأأتنتاجات  فر يمثر ان شأأأأأأأأأأأألنه من تجميعه  او  حمفه كان دما نسأأأأأأأأأأأأبية المية ما بند  اي يعتبر عام،  وبوجه
 الماليةع البيانات مستخدمر قرارات او

 بالتقديرات  االسأأأأأأأأتعانة العام  للقطاع الدولية  المحاسأأأأأأأأبية للمعايير وفقا المالية البيانات دعداد ويتطلب - 20
  بنود لبعض عنها المبلغ ميَ الق   تحديد وفر وتطبيقها،  المحاسأأأأأبية  السأأأأأياسأأأأأات اختيار عند  واالفتراضأأأأأات  واآلراء

 والمصروفاتع واإليرادات والخصوم األصول

 المدَخل تنقيفالب  عتر وي  باسأأتمرار، األسأأاسأأية واالفتراضأأات  المحاسأأبية التقديرات  اسأأتعراض ويجري - 21
 التقأديرات وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل بهأاع تتألثر تأاليأة سأأأأأأأأأأأأأأنأة ايأة وفر التقأديرات فيهأا تنقف التر السأأأأأأأأأأأأأأنأة فر التقأديرات علإ

 االكتواري القياس يلر: ما المقبلة السأأنوات فر جولرية تسأأويات دلإ تمدي ان يمكن التر الهامة  واالفتراضأأات
 واسلوب الملموسة خير  واألصول والمعدات والمنشآت للممتلكات النافع عمرال واختيار الموظفين؛  الستحقاقات

 ومعدالت المخ ونات؛ وتقييم المالية؛ األدوات وتصأأأأأأأني  األصأأأأأأأول؛  قيمة واضأأأأأأأمحالل ها؛دلالك/هااسأأأأأأأتهالك
 االحتماليةع  األصول/الخصوم  وتصني   للمخصصات؛  الحالية  القيمة  حساب  فر  المستخدمة  والخصم  التضخم

 
 المقبلة المحاسبية اإلصدارات  

 المعايير لمجلس والمهمة المقبلة  المحاسبية  اإلصدارات من يلر ما  فر المحر  التقدم رصد يتواصل - 22
  للمنظمة: المالية البيانات علإ تلثيرلا ورصد العام اعللقط الدولية المحاسبية

 باألصأول  خاصأة محاسأبية متطلبات دعداد لو المشأروع لما من  الهد  التراثية: األصأول )ا( 
 التراثية؛

  معايير او معيار وضع  لو  المشروع لما  من  الهد  التبادلية:  خير المعامالت  مصروفات )ب( 
 االسأأأأأأأأأأتحقاقات باسأأأأأأأأأأتثناء التبادلية، خير المعامالت موردي علإ نطبقت   قياسو  اعترا   متطلبات علإ تنج

  االجتماعية؛

 مسأأأأأتو  علإ جديدة وتوجيهات  متطلبات وضأأأأأع لو المشأأأأأروع لما من الهد   اإليرادات: )ج( 
 من 9 المعيأأار فر حأأاليأأا واردةال تلأأك محأأل تحأأل او تعأأدل كر بأأاإليرادات يتعلق فيمأأا المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأة المعأأايير
 اإلنشأأأأأأأأأاء؛ عقود :11 والمعيار التبادلية؛ المعامالت من  اإليرادات العام:  للقطاع الدولية  المحاسأأأأأأأأأبية المعايير
 والتحويالت(؛ )الضرائب التبادلية خير المعامالت من اإليرادات :23 والمعيار

 ودعقل ةي محاسأأأب ال  معالجةلل منقحة  متطلبات دعداد دلإ المشأأأروع لما يهد  اإليجار: عقود )د( 
 إلعداد الدولية المعايير مع هااتسأأأأأأاق علإ  الحفاظ بغية والممجرين، المسأأأأأأتلجرين من كال يشأأأأأأمل بما اإليجار،
 المحاسأأأبية المعايير من جديد معيار وضأأأع دلإ المشأأأروع وسأأأيمدي لهاع  األسأأأاس تشأأأك ل التر المالية التقارير
 ،متواصأأأأأأأأأأألة جديد معيار وضأأأأأأأأأأأع عملية ت ال وال اإليجارع عقود :13 المعيار محل يحل العام  للقطاع الدولية

 دصدارو؛ تارين العام للقطاع الدولية المحاسبية المعايير مجلس يحدد ولم
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  معايير  دصأأأأأأأأأدار ‘1’ يلر: ما المشأأأأأأأأأروع لما الدا  تتضأأأأأأأأأمن العام: القطاع  فر قياسال )ه( 
 مرحلة  فر  والقياس األولر،  االعترا  عند  للقياس  منقحة متطلبات تتضمن  العام  للقطاع  معدَّلة دولية  محاسبية

 وتكلفة  االسأأأأتبدال تكلفة تطبيق بشأأأألن تفصأأأأيال اكثر توجيهات تقديم  ‘2’ بالقياس؛ المرتبط  واإلفصأأأأاح  الحقة،
 تكالي  مسأأأأائل  معالجة ‘3’ لمين؛ القياس  رسأأأأ ااسأأأأ  من كل فيها مسأأأأتخدَ ي   التر  والظرو  ،بااللت امات الوفاء

  مصروفات؛ك قيدلا او االقتراض تكالي  برسملة المتعلقة المحددة المسللة ملك فر بما المعامالت،

 يواجهها التر المسأأأأأائل وتحديد بحث لو  المشأأأأأروع لما من  الهد  ية:التحت  البنية  اصأأأأأول )و( 
  لتقأديم البحأث لأما واسأأأأأأأأأأأأأأتخأدام يأة،التحت  البنيأة اصأأأأأأأأأأأأأأول علإ 17 المعيأار تطبيق عنأد المأاليأة اتالبيأانأ  معأدو

 يةعالتحت  البنية ألصول سبيةاالمح المعالجة بشلن دضافية توجيهات
 

 متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الصادرة فر اآلونة األخيرة والتر ستصدر فر المرحلة المقبلة   
 المي ،40 المعيار التالية: المعايير بسصأأأأأأأأأدار العام للقطاع الدولية  المحاسأأأأأأأأأبية المعايير  مجلس قام - 23

 فر صأأأأأأأأأأأأأأدر الأمي ،41 والمعيأار ؛2019 الثأانر/ينأاير كأانون 1 فر بأه العمأل بأداو  2017 عأام فر صأأأأأأأأأأأأأأدر
 فر صأأأأأأأأأأدر  المي ،42 والمعيار  ؛2022 الثانر/يناير كانون 1 فر به العمل بداوسأأأأأأأأأأي  2018  آب/اخسأأأأأأأأأأطس

  المعايير لمو تلثير تقييم  وجر  ع2022 الثانر/يناير كانون 1 فر به  العمل سأيبداو   2019 الثانر/يناير كانون
 التالر: النحو علإ المقارنة موضع والفترة للمنظمة المالية البيانات علإ

 
 األثر المتوقع فر سنة االعتماد المعيار

 فر اعمأال انأدمأاج  حأاالتحأاليأا عن اي اثر فر المنظمأةع فحتإ اآلن ال توجأد   40ال يسأأأأأأأأأأأأأأفر تطبيق المعيأار  40المعيار   
فر البيانات المالية  40ع وسأأأيقيَّم اي تلثير من لما القبيل ناجم عن المعيار المنظمة علإ  تنطبقلقطاع العام ا

 عالقبيل لما من اجاندم حاالت حدوث حال فرللمنظمة تمهيدا لتطبيقه من قبل المنظمة 

ن المعيار  41المعيار  سأأأأأأيحل محل  لوالمعلومات المتعلقة باألصأأأأأأول والخصأأأأأأوم الماليةع و   وجالةكبير  بشأأأأأأكل 41يحسأأأأأأ 
 ، األدوات المالية: االعترا  والقياس، ويراد به تحسين متطلبات لما المعيار من خالل:29المعيار 

 تبسيط متطلبات تصني  األصول المالية وقياسها؛ )ا(
 نمومج استشرافر الضمحالل القيمة؛ اتباع )ب(
 نمومج مرن للمحاسبة التحوطيةع اتباع )ج(

ع وسأأأأأيتم تقييم تلثيرو علإ البيانات المالية 2022كانون الثانر/يناير  1عتبارا من ا  41المعيار ب  العملوسأأأأأيبدا 
 ع به العمل بدءقبل ملك التارين، وستكون المنظمة جال ة لتنفيمو بحلول تارين 

درشأأأأأأادات بشأأأأأألن المحاسأأأأأأبة المتعلقة بنفقات االسأأأأأأتحقاقات االجتماعيةع ويعر   لما المعيار  42يقدم المعيار  42المعيار 
االسأأأتحقاقات االجتماعية بلنها تحويالت نقدية ت دفع ألفراد معينين و/او اسأأأر معيشأأأية معينة للتخفي  من اثر 

لتقاعد الحكومية، واسأأأأأأأأأأأأتحقاقات العج ، المخاطر االجتماعيةع ومن األمثلة المحددة علإ ملك اسأأأأأأأأأأأأتحقاقات ا
 وخصأأم بمصأأرو  محاسأأبيا يعتر  انودعم الدخل، واسأأتحقاقات البطالةع ويتطلب المعيار الجديد من الكيان 

 االستحقاقات االجتماعيةع  مدفوعات من التالية بالدفعةفيما يتصل 

تنطبق علإ المنظمأة حأاليأا اي  ع وال2022كأانون الثأانر/ينأاير  1اعتبأارا من  42المعيأار بأ  العمألوسأأأأأأأأأأأأأأيبأدا 
 استحقاقات اجتماعية من لما القبيلع
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 3 متحظةال  
 الهامة المحاسبية السياسات  

 التصني  المالية: األصول  
  تقييم وتعيد بها  األول  االعترا  لد  التالية الفئات  دحد  فر المالية اصأأأأأأأأأأأأأأولها المنظمة تصأأأأأأأأأأأأأأن  - 24

 علإ  األول المقام  فر المالية  األصأأول تصأأني  ويتوق  ادناو(ع  الجدول )انظر دبالغ تارين  كل فر التصأأني 
 األصولع تلك تقتنإ اجله من المي الغرض

 
 المالية األصول فئات  

 األصول المالية التصني 
 االستثمارات فر صندوَقر النقدية المشتركين القيمة العادلة بفائض او عج   

 والمبالغ المستحقة القبض ،ئات النقديةالنقدية ومكاف   المستحقة القبض والحساباتالقروض 
  

 المصأأأنفة المالية  باألصأأأول اوال المنظمة وتعتر  العادلةع بالقيمة اوال  المالية األصأأأول جميع تقاسو  - 25
 اوال المالية  األصأول بسأائر ويعتر  فيهع  نشألت المي التارين فر القبض  مسأتحقة  وحسأابات قروضأا باعتبارلا

 الماليةع باألداة الخاصة التعاقدية األحكام فر طرفا المنظمة فيه تصبف المي التارين ولو التداول، تارين فر

 األصأول فئة ضأمن اإلبالغ تارين فر  شأهرا 12 اسأتحقاقها  اجل يتجاو  التر المالية  األصأول وتدرج - 26
مةالمق  األصأأأأأول  لوتحوَّ  الماليةع البيانات فر المتداولة خير  المتحدة الواليات  دوالرات دلإ األجنبية بالعمالت وَّ

 المكاسأأأأب بصأأأأافر  االعترا  مع اإلبالغ، تارين فر  والسأأأأاري المتحدة األمم فر به المعمول  الصأأأأر  بسأأأأعر
 المالرع األداء بيان فر عج  او فائض شكل فر الخسائر او

مةالمق المالية  واألصول - 27  الفئة لمو  فر تصنيفها جر  التر تلك لر عج  او بفائض العادلة بالقيمة وَّ
 األجل  فر بيعها بغرض رئيسأأأأأأأأأأية بصأأأأأأأأأأفة تقتنإ التر او للتداول بها يحتفظ التر او بها  األول  االعترا  لد 

 عن تنشأل  خسأائر او  مكاسأب اي ضعرَ وت   دبالغ، تارين  كل عند  العادلة بالقيمة  األصأول لمو وتقاس القصأيرع
 فيهاع تنشل التر الفترة فر المالر األداء بيان فر العادلة القيمة فر الحاصلة التغيرات

 يمكن او ثابتة مدفوعات مات  مشأأتقة خير مالية  اصأأول لر القبض  المسأأتحقة  والحسأأابات والقروض - 28
 تكالي  دليها  مضأأأأافاً  العادلة بالقيمة اوال  تسأأأأجل ولر  نشأأأأطةع سأأأأوق  اي فر معروضأأأأة ليسأأأأت لرو  ،تحديدلا

 وي عتر  السأأأأأأأاريع الفائدة سأأأأأأأعر  طريقة باسأأأأأأأتخدام  المحسأأأأأأأوبة المهلكة بالتكلفة الحقا عنها ويبلغ المعامالت،
 المعنيةع المالية  األصول علإ  الساري الفائدة  سعر  طريقة بتطبيق ال منر  التناسب  اساس علإ الفوائد  بسيرادات

 علإ موضأأأأأأأأوعية  ادلة لناك كانت دما ما لتحديد دبالغ تارين  كل  حلول عند المالية  األصأأأأأأأأول موتقيَّ  - 29
 عن  عج و او بالت امه  اآلخر  الطر   دخالل  األصأول  قيمة  اضأمحالل علإ  األدلة بين ومن قيمتهاع  اضأمحالل

 المالر األداء بيان فر القيمة  اضأأمحالل بخسأأائر وي عتر  األصأأولع  قيمة فر دائم انخفاض  حدوث او  السأأداد
 عفيها تنشل التر السنة فر

 تنقل عندما او ،نقدية تدفقات تلقر فر  الحقوق  اجل ينتهر عندما المالية  باألصأأول  االعترا  لغإوي   - 30
 الماليةع للصول المال مة والعائدات المخاطر جميع كبير حد دلإ لتحوَّ  قد المنظمة وتكون الحقوق لمو
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 عندما المالر المرك  بيان فر المبلغ صأافر ويسأجل المالية والخصأوم  األصأول بين  مقاصأة وت جر  - 31
 لتسأأأأأأأأأأويةل نية لناك وتكون بها المعتر  المبالغ بين  المقاصأأأأأأأأأأة  دجراء فر قانونا النفام  واجب  حق لناك يكون
 عمت امن بشكل الخصوم قيمة تسديدو  نقدية دلإ األصول تحويل او المبالغ صافر اساس علإ

 
 المشتركين النقدية صندوقر فر االستثمارات المالية: األصول  

  والكيأانات  المتحأدة للمم العأامة األمانة كيأانات من  المجمعأة  األموال المتحأدة األمم خ انة تسأأأأأأأأأأأأأأتثمر - 32
 داخلياع يداران للنقدية مشأأأأتركين صأأأأندوقين فر األموال لمو عوتجم   المنظمةع ملك فر بما األخر ،  كةالمشأأأأار  

 المشأأأأأأاركين مع  االسأأأأأأتثمارات وعوائد  المخاطر تقاسأأأأأأم المشأأأأأأتركين النقدية  صأأأأأأندوقر فر  المشأأأأأأاركة وتسأأأأأأتتبع
 معرضأأأأأأاً   مشأأأأأأارك كل يكون مشأأأأأأترك،  صأأأأأأندوق انها  اسأأأأأأاس علإ سأأأأأأتثمروت   عتجم    األموال ان وبما اآلخرينع
 المستثمرع النقدية مبلغ حدود فر االستثمارات لحافظة العامة للمخاطر

 النقدية ومكافئات النقدية من  ج ءاً  باعتبارو المشأأتركين النقدية صأأندوقر  فر المنظمة اسأأتثمار ويدرج - 33
 االستثماراتع استحقاق آجال حسب ،المالر المرك  بيان فر األجل والطويلة األجل القصيرة واالستثمارات

 
 النقدية ومكافئات النقدية المالية: األصول  

 العالية  واالسأأأتثمارات  المصأأأار  فر والنقدية  الحاضأأأرة النقدية علإ النقدية ومكافئات النقدية تشأأأتمل - 34
 الشراءع تارين من اقل او اشهر ثالثة خالل استحقاقها تارين يحل التر األجل والقصيرة السيولة

 
 المسالمات المستحقة القبض -المستحقة القبض من المعامالت خير التبادلية  الحساباتاألصول المالية:   

 التر والتبرعات المقررة  األنصأأأأبة من  المحصأأأألة خير  اإليرادات   القبض  المسأأأأتحقة المسأأأأالمات تمثل - 35
 علإ بناء المنظمة دلإ بتقديمها األخر  المانحة والجهات  األعضأأأأأأأأأأأاء خير والدول  األعضأأأأأأأأأأأاء الدول تعهدت
 االسأمية، بقيمتها التبادلية خير لمعامالتا من القبض  المسأتحقة  الحسأابات لمو  وتسأجل لإلنفامع  قابلة اتفاقات

 منها مخصأأأأأأوما شأأأأأأهرا،  12 من اكثر بعد  اسأأأأأأتحقاقها تارين  يحل التر القبض  المسأأأأأأتحقة التبرعات باسأأأأأأتثناء
 القبض  المسأأأأأأأأأأتحقة المبالغ  مخصأأأأأأأأأأج اي ،هاتحصأأأأأأأأأأيل متعمرلا المبالغ تقديراتب  مرتبطال ةقيمال  اضأأأأأأأأأأمحالل

ما تحصأأأأأأأأيلهاع دمكانية فر المشأأأأأأأأكوك  المية  مات  األجل والطويلة القبض  المسأأأأأأأأتحقة التبرعات لمو اعتبرت وا،
 الساريع الفائدة سعر طريقة باستخدام حسبت   الخصم لمعد الت خاضعة بقيمة تسجل فسنها نسبية،

  الحسأابات ويرصأد للتبرعات المسأتحقة القبض والحسأابات األخر  المسأتحقة القبض مخصأج لتغطية  -   36
المسأأتحقة القبض  الحسأأابات فر المائة من   25المسأأتحقة القبض المشأأكوك فر دمكانية تحصأأيلها يحسأأب بمعدل 

بين سأنتين   تراوح ت  ة لفتر خير المسأددة   الحسأابات فر المائة من   60بين سأنة وسأنتين، و   تراوح ت  ة خير المسأددة لفتر 
 سنواتع  ثالث ال تتجاو   ة خير المسددة لفتر  الحسابات فر المائة من   100وثالث سنوات، و  

 من المائة فر 20 بمعدل البدل ملك  يحسأأأأأأب ،القبض  المسأأأأأأتحقة  المقررة  باالشأأأأأأتراكات يتعلق وفيما - 37
 فترةل  المسأأددة خير  االشأأتراكات من المائة  فر 60 و وسأأنتين،  سأأنة بين تتراوح فترةل  المسأأددة خير  االشأأتراكات

  واربع ثالث بين تتراوح فترةل  المسأأددة خير  االشأأتراكات من المائة  فر 80  و سأأنوات، وثالث سأأنتين بين تتراوح
 سنواتع ربعاأل تتجاو  لفترة المسددة خير االشتراكات من المائة فر 100 و سنوات،
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 القبض الحسابات األخر  المستحقة -المستحقة القبض من المعامالت التبادلية  الحساباتاألصول المالية:   
 السأأأأأأألع عن القبض  المسأأأأأأأتحقة  الحسأأأأأأأابات  اسأأأأأأأاسأأأأأأأا القبض  المسأأأأأأأتحقة  األخر   الحسأأأأأأأابات  تشأأأأأأأمل - 38
 اإليجأأار عقود ترتيبأأات عن القبض المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأة والحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات األخر ، الكيأأانأأات دلإ المقأأدمأأة الخأأدمأأات او

 من القبض المسأأتحقة  الحسأأابات الفئة لمو تشأأمل كما الموظفينع من القبض المسأأتحقة  والحسأأابات التشأأغيلر،
 حسأأأأاباتلل  النسأأأأبية األلمية  مات  األرصأأأأدة وتخضأأأأع عالمالية للبيانات  المصأأأأد رة األخر  المتحدة األمم كيانات
ج لملك  وفقاً  قتطعوي   ،خاج  السأأأأأأأأتعراض القبض  المسأأأأأأأأتحقة تبرعاتوال القبض  المسأأأأأأأأتحقة  األخر   مخصأأأأأأأأ 

 وتقادمهاع استردادلا دمكانية اساس علإ يحدَّد تحصيلها دمكانية فر المشكوك القبض المستحقة للحسابات
 

 القبض المستحقة القروض المالية: األصول  
 صأأأأأأندوق برنامم دطار  فر منفمين لشأأأأأأركاء اعطيت  قروض من القبض  المسأأأأأأتحقة القروض تتلل  - 39

 مسأأأأأأأأتحقة ولر  السأأأأأأأأداد، الواجب األولر للتمويل التجريبية العمليات يسأأأأأأأأمإ اإلسأأأأأأأأكان تمويل لقروض متجدد
 السوقع اسعار عن تقل فائدة بلسعار القروض لمو وتعطإ السدادع لجداول وفقا القبض

 
 الملكية حقوق اسلوب باستخدام تقيد التر االستثمارات  

 التكلفة بسأأعر مشأأتركة  لسأأيطرة  الخاضأأع الكيان فر  الحصأأة  لتسأأج   الملكية،  حقوق  اسأألوب  دطار فر - 40
 صأأأأأافر فر  المنظمة  حصأأأأأة فر االقتناء بعد  ةالحاصأأأأأل اتالتغير  مع يتناسأأأأأب بما بعد فيما لوتعدَّ  ،ايةالبد فر

 األصأأأأأأأأول تحققهما اللمين  العج  او الفائض فر  المنظمة  حصأأأأأأأأةب  المالر األداء بيان فر ي عتر و   األصأأأأأأأأولع
 فر  فتسجل  صافية،  خصوم عنها تنشل لم ما المتداولة خير  األصول بند  تحت  الحصة  وتسجل فيهاع المستثمر

 المتداولةع خير الخصوم بند تحت الحالة لمو
 

 األخر  األصول  
 دلإ مةالمقدَّ   السأأأل  فيها بما مسأأأبقا، المدفوعة والمبالغ التعليم منحة  سأأأل   األخر   األصأأأول  تشأأأمل - 41

 الطر  يسأأأأألم ان دلإ  كلصأأأأأول تسأأأأأجيلها يتم التر اإلنمائر، المتحدة األمم برنامم لخدمات المقاصأأأأأة  حسأأأأأاب
 مصروفاتعبال عندئم ي عتر ف الخدمات، يقدم او السلع اآلخر

 
 السل  تحويالت  

 المنفمين المنفمة/الشأأأأأأأأركاء الوكاالت دلإ المحولة النقدية بالمبالغ اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا  السأأأأأأأأل  تحويالت تتعلق - 42
 بادر  فر اصأأأأأوال باعتبارلا  السأأأأأل ب  ي عتر و  عليهاع المتفق  الخدمات  او السأأأأألع تقديم من يتمكنوا لكر  كسأأأأألفة
  ن/الكياناتي المنفم الشأأركاء  قبل من  الخدمات تقديم  او السأألع تسأأليم يتم عندما المصأأروفاتب  ي عتر  ثم األمر،
 الحاالت  وفر  الحالع  مقتضإ  حسب عليها،  المصادق  المصروفات تقارير  باستالم ملك  من التلكد ويتم المنفمة

 علإ  للوقو  مدروس تقييم  بسجراء البرامم مديرو يقوم متوقع، لو كما مالية تقارير الشأأأأأأريك فيها يقدم ال التر
 خر األ  حسأاباتال دلإ لارد   موعد يحين ترال األرصأدة لوتحوَّ  اسأتيفاموع يل م  اسأتحقاق  شأرط لناك كان دما ما
 دمكانية فر المشأكوك القبض  المسأتحقة  للحسأابات  مخصأج لها يرصأدو  األمر،  اقتضأإ دما القبض  مسأتحقةال

 تحصيلهاع
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 المخ ونات  
 الفرعية والفئات  العامة الفئات تشأأأأأأأمل ولر ،متداولة اصأأأأأأأوال باعتبارلا المخ ونات لرصأأأأأأأدةب  ي عتر  - 43

 ادناوع الجدول فر المبينة

 الفرعية الفئات الفئات
المخ ونأأأات المحتفظ بهأأأا من اجأأأل البيع او التو يع    

 الخارجر
 الكتب والمنشورات، والطوابع

المرتبطة باألصنا   التنفيم  قيدالمواد الخام واألعمال  
 المحتفظ بها للبيع او التو يع الخارجر

 التنفيم قيدمواد/لوا م البناء، األعمال 

 المياو المعبلة وحصج اإلعاشةو احتياطيات الوقود  االحتياطيات االستراتيجية

 كاتسأأأأأأأأأأأأتهلممن ال النسأأأأأأأأأأأأبية األلمية  ماتالمخ ونات  واللوا م اتستهلكالم
 واللوا م، بما فر ملك قطع الغيار واألدوية

  
 تكلفة وتشأأأأأأأمل األسأأأأأأأعارع بمتوسأأأأأأأط التكلفة اسأأأأأأأاس باسأأأأأأأتخدام  الحاضأأأأأأأرة المخ ونات تكلفة دوتحد   - 44

 المقصودة  وجهتها دلإ األصنا  ديصال اثناء المتكبدة  األخر  التكالي  دليها مضافاً   الشراء تكلفة المخ ونات
د  معدل وي سأأأتخَدم لالسأأأتخدامع وتجهي لا  المتصأأألة التكالي  من بدال  الشأأأراء تكلفة من المائة فر  12 يبلغ موحَّ

  بها( المتبرع السأألع )اي التبادلية خير المعامالت  خالل من المقتناة المخ ونات وتقاس فعلياع المتكبَّدة  بالشأأراء
 القيمة  صأأأأافر  او التكلفة بسأأأأعر البيع غرضل بها المحتفظ المخ ونات وتقيم االقتناءع تارين فر العادلة بالقيمة
 رم ي ابألبمقأ  او مقأابأل دون للتو يع بهأا المحتفظ المخ ونأات دلإ بأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة امأا اقألع ايهمأا ق،ي للتحق القأابلأة

 اقلع ايهما الحالية، االستبدال بتكلفة او التكلفة بسعر فتقيم السلع/الخدمات، دنتاج فر لالستهالك او

 تو عها او تقايضها  او  المخ ونات  المنظمة تبيع عندما  كمصروفات  للمخ ونات  الدفترية القيمة وتقيد - 45
  بيع من يتحقق ان يتوقع المي  الصأأأأأأأأأأأأافر المبلغ لو  قي للتحق القابلة القيمة وصأأأأأأأأأأأأافر تسأأأأأأأأأأأأتهلكهاع  او خارجيا

  تكبدلا سأيتم التر التقديرية التكلفة فهر الحالية،  االسأتبدال تكلفة اما للعملياتع  العادي  السأياق فر المخ ونات
  األصلع القتناء

 المرك  بيان فر الداخلر لالسأأأأتهالك  المخصأأأأصأأأأة واللوا م  اتسأأأأتهلكالم من  الموجودات ترسأأأأمل وال - 46
 الأدوري المرجف المتوسأأأأأأأأأأأأأأط منهجيأة بأاتبأاع المخ ونأات لأمو موتقيَّ  عنسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الميأة مات كأانأت دما دال المأالر

 واوموجا، خاليليو نظامر مثل المخ ون، ددارة نظم  فر المتاحة  السأأأأأجالت دلإ اسأأأأأتنادا المتحرك  المتوسأأأأأط او
 القيم وتخضأأأأأأأأأع المع  ةع  الداخلية والضأأأأأأأأأوابط الدورية والجرود العتبات نظام باسأأأأأأأأأتخدام دقتها من التحقق مع

 باسأأأأأأأأأأأتخدام التقييم بين الفروق االعتبار فر يلخم المي القيمة اضأأأأأأأأأأأمحالل  السأأأأأأأأأأأتعراض للمخ ونات  المحددة
 والمتقادمةع التصري  البطيئة األصنا  وكملك الحالية، االستبدال وتكلفة المتحرك األسعار متوسط

 يعبَّرو  اإلدارةع تقدير بحسأأأأب  المخاطرة  ودرجة القيمة علإ بناء  المادي قللتحق   المخ ونات وتخضأأأأع - 47
 الحالية/صأأأافر االسأأأتبدال تكلفة دلإ  األصأأألية التكلفة من التخفيض بعد القيمة  بصأأأافر المخ ون تقييمات عن

 المالرع األداء بيان فر به ي عتر  ما ولو ق،ي للتحق القابل القيمة
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 التراثية األصول  
 فر  الهامة التراثية  األصأأأأأأأأأأول عن يفصأأأأأأأأأأف ولكن المالية، البيانات  فر التراثية  األصأأأأأأأأأأولب  يعتر  ال - 48

 الماليةع البيانات علإ المالحظات
 

 والمعدات والمنشآت الممتلكات  
 حيث من منها كل مكونات تتشأأأأأابه مختلفة مجموعات  فر والمعدات  والمنشأأأأأآت الممتلكات  تصأأأأأن  - 49

 وتكنولوجيا  االتصأأأأأأأأاالت ومعدات المركبات؛ ولر: اال التقييم، ومنهجيات النافعة واألعمار  والوظائ  الطبيعة
 وتحسأأينات والمبانر  )األراضأأر العقارية  واألصأأول الثابتة؛ والتجهي ات  واألثاث والمعدات؛ واآلالت المعلومات؛

 علإ والمعدات  والمنشأأأأأأآت بالممتلكات وي عَتر  (عالتشأأأأأأييد قيد واألصأأأأأأول يةالتحت  بنيةوال المسأأأأأأتلجرة  األصأأأأأأول
 التالر: النحو

 األصأأأأأأأأأأألية بالتكلفة العقارية األصأأأأأأأأأأأول خير والمعدات والمنشأأأأأأأأأأأآت الممتلكات جميع درجي   )ا( 
 األصألية التكلفة وتشأمل القيمةع  اضأمحالل عن الناشأئة المتراكمة والخسأائر المتراكم سأتهالكاال منها مخصأوماً 

 لالسأأتخدام، وتجهي و  موقعه دلإ  األصأأل ديصأأال دلإ  مباشأأرة تع   اخر  ي تكال  اي دلإ  دضأأافة  الشأأراء سأأعر
عادة التفكيك لتكالي  األولر والتقدير د معدل وي سأأأأأأتخَدم  عاألصأأأأأألية  حالته إدل الموقع وا،  المائة  فر 2 يبلغ  موحَّ

 فعليا؛ المتكبَّدة بالمشتريات المتصلة التكالي  من بدال الشراء تكلفة من

 العقارية  باألصأأأول األول  االعترا  يكون  األصأأألية، التكلفة عن معلومات  وجود لعدم  نظراً  )ب( 
 االبتدائية التكالي   حسأاب جر   وقد عسأتهالكاال  خصأم بعد االسأتبدال تكلفة منهجية باسأتخدام  العادلة بقيمتها
 الداخلية التكالي  بيانات واسأأأأأأأتخدام البناء، تكالي  بيانات جمع  خالل من األسأأأأأأأاس  خط تشأأأأأأأكل التر للكمية
 التكالي  سأأتخدموت  عقاريةع  اصأأول قائمة  لكل التكالي  لتقدير  خارجية بجهات السأأتعانةبا  او  و جدت(، )حيثما

 تقييم اجل من الموقع وعامل الحجم وعامل  األسأعار تصأاعد عامل  وفق  لةالمعدَّ   األسأاس  خط لكمية االبتدائية
ج مبالغ  خ صأأأأأأأأمت قدو   االسأأأأأأأأتبدالع تكلفة وتحديد العقارية  األصأأأأأأأأول  تكلفة  دجمالر من االسأأأأأأأأتهالك  مخصأأأأأأأأ 
 األصأأول  اسأأتبدال تكلفة تحديد بغية  للصأأول  واالقتصأأادي والوظيفر  المادي االسأأتخدام اثر لعكس  االسأأتبدال

 االستهالك؛ خصم بعد

 ملك  فر بما رم ية، بتكلفة او مقابل دون المقتناة  والمعدات والمنشأأأأأآت للممتلكات بالنسأأأأأبة )ج( 
   ئها؛اقتنا تكلفة لر اقتنائها تارين فر العادلة قيمتها كونت  بها، المتبرع األصول

  عتبأأأة تسأأأأأأأأأأأأأأأأاوي او تكلفتهأأأا تفوق عنأأأدمأأأا والمعأأأدات والمنشأأأأأأأأأأأأأأأأآت الممتلكأأأات ت رسأأأأأأأأأأأأأأمأأأل )د( 
  ماتيًاع المنشلة واألصول المستلجرة األماكن تحسينات دلإ بالنسبة دوالر 100 000 او ،دوالر 5 000

 طريقة باسأأتخدام ،المقد ر النافع عمرلا مد  علإ والمعدات والمنشأأآت الممتلكات هالكاسأأت   ويحسأأب - 50
 عستهالكلال تخضع  ال التر التشييد  قيد  واألصول  األراضر باستثناء المتبقية، قيمتها  دلإ وصوال  الثابت  القسط

  وتحسأأأينها لصأأأيانتها ال منية  والجداول النافع لاعمر   حيث من الواحد مبنإال مكونات تطابق عدم دلإ وبالنظر
 فر االسأأأتهالك ويبدا المكوناتع نهم باسأأأتخدام ت سأأأتهلك المملوكة للمبانر الرئيسأأأية المكونات  فسن واسأأأتبدالها،

 اي يسأأأأأأأجل وال الدولية، التجارية للشأأأأأأأروط وفقا  المنظمة دلإ  األصأأأأأأأل علإ  السأأأأأأأيطرة فيه تنتقل  المي الشأأأأأأأهر
 االسأتخدام نمط  ضأوء وفر فيهع  التصأر  او  الخدمة من  هدخراج فيه  يجري المي  الشأهر فر  للصأل اسأتهالك
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 فر نوت بيَّ  كبيرةع تكون ان يرجف لم ما منعدمة المتبقية القيمة تكون والمعدات،  والمنشأأأأأأأأأأآت للممتلكات المتوقع
 والمعداتع والمنشآت الممتلكات لفئات النافع عمرال تقديرات ادناو الجدول

 
 والمعدات والمنشآت الممتلكات لفئات النافع العمر تقديرات

 المقدر النافع العمر الفرعية الفئة الفئة
 االتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت مأأعأأأأأأأدات   

 المعلومات وتكنولوجيا
 سنوات 4 المعلومات تكنولوجيا معدات

 سنوات 7 البصرية السمعية والمعدات االتصاالت معدات 
 سنوات 6 الخفيفة العجالت مات المركبات المركبات

 سنة 12 الهندسر الدعم ومركبات الثقيلة العجالت مات المركبات 
 سنة 12 - سنوات 6 المركبات وملحقات والمقطورات المتخصصة المركبات 
 سنوات 10 البحرية السفن 

 سنوات 5 والبناء بالهندسة الخاصة الخفيفة المعدات والمعدات اآلالت
 سنوات 5 الطبية المعدات 
 سنوات 5 والسالمة األمن معدات 
 سنوات 5 وا، التها األلغام عن الكش  معدات 
 سنوات 6 التبريد ومعدات اإلقامة اماكن معدات 
 سنوات 7 الوقود وتو يع المياو معالجة معدات 
 سنوات 7 النقل معدات 
 سنة 12  البناءو  الهندسةب الخاصة الثقيلة المعدات 
 سنة 20 والنشر الطباعة معدات 

 سنوات 3 للمكتبات المرجعية المواد الثابتة والتجهي ات األثاث
 سنوات 4  المكاتب معدات 
 سنوات 7 والتركيبات الثابتة التجهي ات 
 سنوات 10 األثاث 

 سنوات 7  نقلةتوالم الممقتة المبانر المبانر
 سنة 50 او 40 او 25 النوع حسب الثابتة، المبانر 
 األسأأأأأأأأأأأأأأق  ومكونأأأأات والأأأأداخليأأأأة الخأأأأارجيأأأأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأة المكونأأأأات 

 المكونات نهم بعتُّ ا حيثما والخدمات/المنافع،
 سنة 20-50

 بحق  المتبرع  المبانر او تمويلر تلجير عقد  بموجب المسأأتلجرة  المبانر 
 بها االنتفاع

 التأأأأأأألجير/التبرع ترتيأأأأأأأب مأأأأأأأدة
 اقصر ايهما المبنإ، عمر او

دارة  والنقل، والحماية،  والطاقة،  والالسأأأأأأأألكية،  السأأأأأأأألكية االتصأأأأأأأأاالت التحتية البنية اصول  وا،
 الخارجية البيئة وتنسيق والترفيه، والمياو، النفايات

 سنة 50 دلإ تصل مدة

 األمأأأأأأأاكأأن تأأحسأأأأأأأأأأأأأأأيأأنأأأأأأأات
 المستلجرة

 خمس  مدة  او  اإليجار  عقد  مدة الصغيرة البناء واعمال والتركيبات الثابتة التجهي ات
  اقصر ايهما سنوات،

  
 النافعة األعمار عن  األصأأأأأأول لبعض  المسأأأأأأجلة النافعة األعمار  تختل  قد اسأأأأأأتثنائية،  حاالت وفر - 51

ن اعالو ةالمبين   للصأأل الفرعية الفئة مسأأتو  علإ المقررة  األصأأل(، فئة مسأأتو  علإ  النطاق ضأأمن بقيت )وا،
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 العام،  للقطاع الدولية  المحاسأأأبية للمعايير وفقا 2014 لعام االفتتاحر  الرصأأأيد دعداد لد  انه لو ملك  وسأأأبب
 السأأأجل فر النتيجة  وادرجت  األصأأأول لهمو النافعة  االقتصأأأادية األعمار من تبقإ لما  شأأأامل  اسأأأتعراض  اجري

 للصلع الرئيسر

ما - 52  االسأأأأتخدام، قيد  ت ال ال بالكامل مسأأأأتهلكة اصأأأأول لتكالي  نسأأأأبية المية  مات قيمة لناك كانت وا،
 كر المالية البيانات فر والمعدات  والمنشأأأأأأأأآت والممتلكات المتراكم االسأأأأأأأأتهالك علإ  المدخلة التسأأأأأأأأويات تدرج

 األصأأأأأأأأأأأأأول لفئات  تحليل علإ بناء  األصأأأأأأأأأأأأألية التكلفة من المائة  فر 10  قدرو لالسأأأأأأأأأأأأأتهالك ادنإ حدا تعكس
 النافعةع واعمارلا بالكامل المستهلكة

 االعترا  بعد  والمعدات والمنشأأآت الممتلكات قيمة  لقياس التكلفة نمومج  اسأأتخدام  المنظمة واختارت - 53
 يحتمل عندما دال األولإ  الشأأأأراء عملية بعد المتكبدة التكالي  ترسأأأأمل وال التقييمع دعادة نمومج من بدال  األول

 كونوت  المعنر باألصأأأأأأل عالقة لها  خدمة دمكانات او  اقتصأأأأأأادية منافع المسأأأأأأتقبل فر  المنظمة دلإ تتدفق ان
 اإلصأأأأأالحات  مصأأأأأروفات دوتقيَّ  األصأأأأألع بملك األول  االعترا  عند  المحدَّدة العتبة من اعلإ  الالحقة التكلفة  

 تكبدلاع سنة فر المالر األداء بيان فر والصيانة

  حينما نقلها او والمعدات والمنشأأأآت الممتلكات  فر التصأأأر  عن الناجمان  الخسأأأارة  او الربف وينشأأأل - 54
  بيان  فر الخسأأائر  او األرباح تلكب  ي عتر و  الدفتريةع القيمة عن مختلفةً  النقل  او التصأأر  من العائدات تكون
 األخر ع المصروفات او األخر  اإليرادات دطار فر المالر األداء

 فر  تغيرات او  احداث وقوع وعند السأأأأأأأأأنوية المادي  التحقق  دجراءات  خالل القيمة  اضأأأأأأأأأمحالل مويقيَّ  - 55
 اصأأأأأول دبالغ تارين كل  فر وتسأأأأأتعرض لالسأأأأأتردادع قابلة تكون  ال قد الدفترية القيمة ان دلإ تشأأأأأير  الظرو 

 100 000 من اكثر  السأأأأأأنة نهاية فر  صأأأأأأافيةال دفتريةال تهاقيم تكون التر يةالتحت  بنيةوال والمبانر  األراضأأأأأأر
 الممتلكات من  األخر   األصأأأأأأأنا  اما عتهاقيم  اضأأأأأأأمحالل مد  علإ  الوقو   اجل من الواحدة،  للوحدة دوالر

لة عتبتها فتبلغ (،المسأأأتلجرة  األصأأأول وتحسأأأينات التشأأأييد قيد  األصأأأول )باسأأأتثناء والمعدات  والمنشأأأآت  المعاد 
 دوالرع 25 000

 
 الملموسة خير األصول  

 المتراكمة والخسأأأأأائر المتراكم اإللالك منه مخصأأأأأوما التكلفة، بسأأأأأعر الملموسأأأأأة خير  األصأأأأأول ت قي د - 56
 فر بما ،ةرم ي  تكلفةب  او مقابل دون الملموس خير األصأأأأأأأل اقتناء  حالة وفر القيمةع  اضأأأأأأأمحالل عن الناتجة

 بهمو  االعترا  عتبة وتبلغ اقتنائهع تكلفة ت عتبر اقتنائه تارين فر  العادلة قيمته فسن بها، المتبرَّع األصأأأأأأول ملك
 األصول من  وحدة  لكل  دوالر  5  000  و داخلياً   ثةالمستحدَ   الملموسة خير  ولللص دوالر  100  000  األصول

 خارجيةع مصادر من المقتناة الملموسة خير

 لمو القتنأاء المتكبأدة التكأالي   اسأأأأأأأأأأأأأأاس علإ المقتنأاة  الحأاسأأأأأأأأأأأأأأوبيأة  البرامجيأات تراخيج وت رسأأأأأأأأأأأأأأمأل - 57
 لتسأأأأأأأأأأأأتخدمها  البرامجيات بتطوير  مباشأأأأأأأأأأأأرة المرتبطة التطوير تكالي  اما  لالسأأأأأأأأأأأأتخدامع تجهي لاو   البرامجيات

 تكالي   البرامجيات تطويرب  مباشأرةً  المرتبطة التكالي  وتشأمل ملموسأةع خير اصأوال بوصأفها ترسأملف  المنظمة
 المنطبقةع العامة التكالي  من ملك وخير االستشاريين الخبراء وتكالي  البرامجيات تطوير موظفر
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 القسأأأأأأط طريقة باسأأأأأأتخدام  المحددة النافعة األعمار  مات الملموسأأأأأأة خير  األصأأأأأأول دلالك  وي حسأأأأأأب - 58
 الملموسأأأة خير  األصأأأول تصأأأبف عندما او االقتناء شأأأهر من ابتداء  المقدرة، النافعة اعمارلا مد  علإ الثابت

 التشغيلع قيد

 ادناوع الجدول فر الملموسة خير للصول الرئيسية للفئات النافع العمر تقديرات وترد - 59
 

 الملموسة غير األصول من الرئيسية للفئات النافع العمر تقديرات  

 نطاق تقديرات العمر النافع الفئة
 سنوات 10دلإ  3 البرامجيات المقتناة من مصادر خارجية  

 سنوات 10دلإ  3 داخليا المطو رةالبرامجيات 

 الترخيج/الحق(سنوات )مدة  6سنتان دلإ  التراخيج والحقوق

 سنوات 10دلإ  3 حقوق التللي  والنشر

 ال تخضع لإللالك التطويراألصول قيد 
  

 قيد  األصأأأأأول كانت متإ  الملموسأأأأأة خير  األصأأأأأول  قيمة  الضأأأأأمحالل سأأأأأنوية  اسأأأأأتعراضأأأأأات جر وت  - 60
 اضأمحالل  السأتعراض  األخر  الملموسأة خير األصأول تخضأع وال محددع خير النافع لاعمر  كان او التطوير

 القيمةع اضمحالل علإ تدل ممشرات لناك كانت دما دال القيمة
  

 التصني  المالية: الخصوم  
 الدفع، المسأأأتحقة  الحسأأأابات تشأأأمل ولر  اخر “ع مالية ”خصأأأوما بوصأأأفها المالية الخصأأأوم  ت صأأأن   - 61

 األخر ع  والخصأأأأأأأأأأأوم المسأأأأأأأأأأأتقبل، فر لردلا بها  المحتفظ المنفقة خير والمبالغ الدفع،  المسأأأأأأأأأأأتحقة والتحويالت
 بالتكلفة الحقا تقاس ثم ،اوال  العادلة تهابقيم  اخر  مالية  خصأأوم انها علإ  فةالمصأأن   المالية  بالخصأأوم عتر وي  

 المنظمة وتعيد االسأميةع بقيمتها  شأهرا 12 عن مدتها تقل التر المالية  بالخصأوم وي عتر  علالكاإل  خصأم بعد
  بالت اماتها  الوفاء عند المالية الخصأأأأأومب   االعترا  وتلغر دبالغ تارين  كل فر المالية  الخصأأأأأوم تصأأأأأني  تقييم

 عاجلها انتهاء او دلغائها او عنها التنا ل او التعاقدية
 

 المستحقة والخصوم الدفع المستحقة الحسابات المالية: الخصوم  
 ان دون اسأأتالمها تمي  وخدمات سأألع  شأأراء عند  المسأأتحقة  والخصأأوم الدفع  المسأأتحقة  الحسأأابات تنشأأل - 62

 اجل ألن االسأأمية، بالقيمة ملك بعد وتقاس الدفع المسأأتحقة بالمبالغ وي عتر  اإلبالغع تارين حتإ ثمنها يسأأدد
 شهراع 12 خضون فر خالبا يحل استحقاقها

 
 الدفع المستحقة التحويالت المالية: الخصوم  

  المنفمين والشأأأأأركاء المنفمة للكيانات/الوكاالت المسأأأأأتحقة بالمبالغ الدفع المسأأأأأتحقة التحويالت تتعلق - 63
 المانحةع للجهات دعادتها المقرر المتبقية وباألرصدة
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 األخر  والخصوم سلفا المقبوضة المبالغ  
 المقررة  واألنصأأأأأأأبة مقدما، المقبوضأأأأأأأة  المدفوعات او بالمسأأأأأأأالمات  سأأأأأأألفا المقبوضأأأأأأأة المبالغ تتعلق - 64
 سأأأأأأأأألفاً  المقبوضأأأأأأأأأة المبالغب  وي عتر  األخر ع الممجلة  واإليرادات مقبلة سأأأأأأأأأنوات عن المقبوضأأأأأأأأأة التبرعات او

 تتبعها التر اإليراداتب  االعترا   سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات دلإ اسأأأأأأأأتناداً  او  الصأأأأأأأألة مات المالية  السأأأأأأأأنة بداية فر  كسيرادات
 األخر ع المتنوعة البنود وخصوم المشروط التمويل ترتيبات خصوم األخر  الخصوم وتشمل المنظمةع

 
ر المنظمة اإليجار: عقود    كمستلج 

  يكون حينما تمويلر ديجار عقود باعتبارلا والمعدات والمنشأأأأأأأأأأأأأآت الممتلكات ديجار عقود  ت صأأأأأأأأأأأأأن   - 65
 اإليجأار عقود وت رسأأأأأأأأأأأأأأمأل  المنظمأةع دلإ كبيرة بدرجة انتقأل قد الملكيأة علإ المترتبأة والعأائدات  المخأاطر جميع

  ويقيأَّد اقألع ايهمأا الحأاليأة، قيمتهأا او الأدنيأا اإليجأار لمأدفوعأات العأادلأة القيمأةبأ  اإليجأار عقأد بأدايأة فر التمويلر
 األصأول اسأتهالك حسأبي و  المالرع المرك  بيان فر خصأماً  بوصأفه التمويل، رسأوم خصأم بعد اإليجار، الت ام

 دوي قي   والمعداتع والمنشآت بالممتلكات المتعلقة  المنظمة  لسياسة  وفقا التمويلر  اإليجار عقود  دطار  فر المقتناة
 دلإ اسأأأأأتناداً  اإليجار عقد  فترة مد  علإ المالر األداء بيان  فر كمصأأأأأرو   اإليجار مبلغ فر الفائدة عنصأأأأأر

 عالساري الفائدة سعر طريقة

 والعائدات  المخاطر جميع يكون ال حينما تشأأأأأأأأغيلر ديجار عقود بوصأأأأأأأأفها  اإليجار عقود  وت صأأأأأأأأن   - 66
 اإليجأار عقود بموجأب دةالمسأأأأأأأأأأأأأأد   المأدفوعأات دوت قيأ   المنظمأةع دلإ كبيرة  بأدرجأة انتقأل قأد الملكيأة علإ المترتبأة

 اإليجارع عقد فترة مد  علإ الثابت القسط طريقة اساس علإ المالر األداء بيان فر كمصرو  التشغيلر
 

 كممجر المنظمة اإليجار: عقود  
 الخاضأأأعة  األصأأأول عن ويبلغ تشأأأغيلرع ديجار لعقود  خاضأأأعة معينة  ألصأأأول  الممجر لر  المنظمة - 67

 من المتلتية اإليجار  بسيرادات  رَ وي عت  والمعداتع  والمنشأأأأأأأآت الممتلكات  فئة ضأأأأأأأمن التشأأأأأأأغيلر اإليجار لعقود
 الثابتع القسط طريقة اساس علإ اإليجار عقد فترة مد  علإ المالر األداء بيان فر التشغيلر اإليجار عقود

 
 حقوق االنتفاع المتَبر ع بها  

تشغل المنظمة اراض ومبان وتستخدم اصول بنية تحتية وآالت ومعدات م نحت لها بموجب اتفاقات  - 68
لحقوق االنتفأأاع المتبر ع بهأأا تبرم فر المقأأام األول مع الحكومأأات المضأأأأأأأأأأأأأأيفأأة بأأدون تكلفأأة او بتكلفأأة رم يأأةع  

مدة االتفاق والشأروط المتعلقة بنقل السأيطرة واإلنهاء الواردة فر االتفاق، تتم المعالجة المحاسأبية  واسأتنادًا دلإ
 للترتيب المتعلق بحق االنتفاع المتبر ع به كعقد ديجار تشغيلر او تمويلرع

يراد مقابل له ومسا  - 69 و للقيمة وفر حالة عقود اإليجار التشغيلر، ي عتر  فر البيانات المالية بمصرو  وا،
اإليجارية السأوقية السأنوية لعقار مماثلع وفر حالة عقود التلجير التمويلر )ال سأيما التر تبلغ مدة ديجار األماكن 

عاما(، ي رسأأمل السأأعر السأأوقر العادل للممتلكات وي سأأتهلك علإ مد  العمر النافع للممتلكات   35فيها اكثر من 
الممتلكات رلنًا بشأأأأأأأأأأأروط محددة، ي عتر  بسيرادات ممجلة تعادل   او مدة الترتيب، ايهما اقصأأأأأأأأأأأرع وفر حالة نقل 

كامل السأأأأأأأعر السأأأأأأأوقر العادل للممتلكات )او للحصأأأأأأأة فيها( التر تشأأأأأأأغلها المنظمة، وي عتر  به تدريجيا كسيراد 
دون اي شأأرط محدد، ي عتر   ويقابل مصأأرو  االسأأتهالك المناظر فر المقاصأأةع وفر حالة نقل الممتلكات من 

ت بنفس المبلغ فور انتقأال السأأأأأأأأأأأأأيطرة علإ الممتلكأات دلإ المنظمأةع وتعتبر ترتيبأات الحقوق المتبر ع بهأا بأسيرادا 
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لالنتفاع باألراضأر عقود ديجار تشأغيلر فر األحوال التر ال تملك فيها المنظمة السأيطرة الحصأرية علإ األرض  
 عو/او فر األحوال التر يتم فيها نقل ملكية األرض بموجب صكوك مقيدة 

وتعتبر الترتيبأأات الطويلأأة األجأأل المتعلقأأة بحقوق االنتفأأاع بأأالمبنإ واألرض المتبر ع بهأأا عقوَد ديجأأار   - 70
 عتشغيلر فر الحاالت التر ال تملك فيها المنظمة السيطرة الحصرية علإ المبنإ وال ينقل دليها سند ملكية األرض 

ما كأان نقأل سأأأأأأأأأأأأأأنأد ملكيأة األرض دلإ اسأأأأأأأأأأأأأأم  - 71 المنظمأة قأد جر  دون قيود، تقيأ د األرض فر فئأة وا،
 الممتلكات والمنشآت والمعدات المتبر ع بها، وي عتر  بها بقيمتها العادلة فر تارين االقتناءع

دوالر  5  000وعتبة االعترا  باإليرادات والمصأأأروفات لر قيمة اإليجار السأأأنوي التر تعادل مبلغ  - 72
 دوالر لآلالت والمعداتع 5 000ع بها ومبلغ لحقوق االنتفاع باألماكن المتبر  

 
 استحقاقات الموظفين  

من ميثاق األمم المتحدة، ي قصد بالموظفين الموظفون المين تتحد د   97علإ النحو المبين فر المادة  - 73
خدمتهم وعالقتهم التعاقدية مع المنظمة بكتاب تعيين خاضأأأأأأأأأأع للنظمة الصأأأأأأأأأأادرة عن الجمعية العامة عمال 

من الميثاقع وت صأنَّ  اسأتحقاقات الموظفين كاسأتحقاقات قصأيرة األجل واسأتحقاقات  101من المادة  1لفقرة با
 طويلة األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات دنهاء الخدمةع

 
 استحقاقات الموظفين القصيرة األجل  

اسأتحقاقات الموظفين القصأيرة األجل لر االسأتحقاقات )خير اسأتحقاقات دنهاء الخدمة( التر تصأبف  - 74
شأأأأأأأهرا بعد نهاية السأأأأأأأنة التر يمدي فيها الموظفون الخدمات مات الصأأأأأأألةع  12مسأأأأأأأتحقة الدفع فر خضأأأأأأأون 

واالسأأأأتحقاقات وتشأأأأمل اسأأأأتحقاقات الموظفين القصأأأأيرة األجل اسأأأأتحقاقات الموظفين الجدد )منحة االنتداب(، 
الدورية اليومية/األسأأأأأأأأأبوعية/الشأأأأأأأأأهرية )األجور والمرتبات والبدالت(، وفترات الغياب المدفوعة األجر )اإلجا ة 
جا ة األمومة/األبوة(، وخير ملك من االسأأتحقاقات القصأأيرة األجل )منحة الوفاة،  المرضأأية المدفوعة األجر، وا،

ج ا ة  يارة الوطن( الممنوحة للموظفين الحاليين اسأأأأأأأأأأأتنادا دلإ ومنحة التعليم، واسأأأأأأأأأأأترداد مبالغ الضأأأأأأأأأأأرائب، وا،
ت دفع، بوصأأأأأأأأأفها خصأأأأأأأأأومًا متداولة  الخدمات الممداةع وي عتر  بجميع لمو االسأأأأأأأأأتحقاقات، دما اسأأأأأأأأأتحقت ولم

 بيان المرك  المالرع فر
 

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة  
ن الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، واسأأأأأأتحقاقات تشأأأأأأمل اسأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة خطة التلمي  - 75

اإلعادة دلإ الوطن عند انتهاء الخدمة، ولر اسأأأأأأأأتحقاقات تحتسأأأأأأأأب بوصأأأأأأأأفها خططا محددة االسأأأأأأأأتحقاقات، 
 باإلضافة دلإ المعاش التقاعدي عن طريق الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفر األمم المتحدةع

 
 الخطط المحددة االستحقاقات  

تبر االسأأأأأأتحقاقات التالية خططا محددة االسأأأأأأتحقاقات: اسأأأأأأتحقاقات التلمين الصأأأأأأحر بعد انتهاء تع - 76
الخدمة؛ واسأأأأأأتحقاقات اإلعادة دلإ الوطن )اسأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة(؛ واإلجا ات السأأأأأأنوية المتراكمة 

الطويلة األجل(ع وت عر   التر ت سأأأأأأأأأأأأتبدل بقيمة نقدية عند انتهاء الخدمة فر المنظمة )االسأأأأأأأأأأأأتحقاقات األخر   
الخطط المحددة االسأأأتحقاقات بلنها خطط تلت م فيها المنظمة بتقديم اسأأأتحقاقات متفق عليها وتتحمل المنظمة 
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بالتالر المخاطر االكتواريةع وت قاس الخصأأأأأأوم المتعلقة بالخطط المحددة االسأأأأأأتحقاقات بالقيمة الحالية لاللت ام 
عتر  بالتغيرات فر الخصأأأأأأوم المتعلقة بالخطط المحددة االسأأأأأأتحقاقات، المتصأأأأأأل باالسأأأأأأتحقاقات المحددةع وي  

باسأأأتثناء األرباح والخسأأأائر االكتوارية، فر بيان األداء المالر فر السأأأنة التر تطرا فيهاع وقد اختارت المنظمة 
محددة ان تعتر  فر بيان التغيرات فر صأأافر األصأأول بالتغيرات التر تطرا فر الخصأأوم المتعلقة بالخطط ال

االسأتحقاقات كنتيجة مباشأرة للمكاسأب والخسأائر االكتواريةع وفر نهاية سأنة اإلبالغ، لم تكن لد  المنظمة اية 
من المعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأام:  39اصأأأأأأأأأأأأأأول تتعلق بخطأة علإ النحو المحأدد فر المعيأار 

 استحقاقات الموظفينع

اب الت امات الخطط المحددة االسأأأأأتحقاقات باسأأأأأتخدام طريقة ويقوم خبراء اكتواريون مسأأأأأتقلون بحسأأأأأ  - 77
تقدير المبالغ المسأأأتحقة حسأأأب الوحدةع وتحدَّد القيمة الحالية اللت امات الخطط المحددة االسأأأتحقاقات بتطبيق 
معامل الخصأأأأأأأأم علإ التدفقات النقدية الخارجة المسأأأأأأأأتقبلية المقد رة، وملك باسأأأأأأأأتخدام اسأأأأأأأأعار فائدة سأأأأأأأأندات 

 العالية الجودة التر تقارب آجال استحقاقها توارين استحقاق الخطط الفرديةعالشركات 

ويوفر التلمين الصأأحر بعد انتهاء الخدمة تغطية للمصأأروفات الطبية الضأأرورية للموظفين السأأابقين   - 78
المشأأأأاركة  المسأأأأتحقين وم عاليهم فر جميع انحاء العالمع فعند انتهاء الخدمة، يجو  للموظفين وم عاليهم اختيار

فر خطة تلمين صأأأأأحر محددة االسأأأأأتحقاقات تابعة للمم المتحدة، شأأأأأريطة اسأأأأأتيفائهم شأأأأأروطًا معينة للتللل 
سأأأنوات من المشأأأاركة فر دحد  خطط التلمين الصأأأحر التابعة للمم المتحدة بالنسأأأبة  10لملك، منها دكمال 

ة للمسأتقدمين قبل ملك التارينع وتمثل ، وخمس سأنوات بالنسأب 2007تمو /يوليه  1للموظفين المسأتقدمين بعد 
الخصأأأأأأأوم المتعلقة بالتلمين الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة القيمَة الحالية لنصأأأأأأأيب المنظمة من تكالي  التلمين  
الصأحر للمتقاعدين واسأتحقاقات ما بعد التقاعد المسأتحقة حتإ تاريخه للموظفين المين ال ي الون فر الخدمةع 

تقييم اشأأأأأأأأأأأأأأتراكأأات جميع المشأأأأأأأأأأأأأأأاركين فر الخطأأة بغيأأة تحأأديأأد مأأا علإ المنظمأأة وتمخأأم فر االعتبأأار عنأأد ال
الت امات متبقيةع وت خصأأم اشأأتراكات المتقاعدين من دجمالر الخصأأوم، وي خصأأم ايضأأًا ج ء من اشأأتراكات  من

تلمن الموظفين العاملين، من اجل التوصل دلإ االلت ام المتبقر علإ المنظمة وفقًا لنسب تقاسم التكالي  التر 
 بها الجمعية العامةع

اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات اإلعادة دلإ الوطن: عند انتهاء الخدمة، يمكن للموظفين المين يسأأأأأأأأأأأأأتوفون شأأأأأأأأأأأأأروط  - 79
اسأتحقاق معينة، من بينها اإلقامة خارج البلدان التر يحملون جنسأياتها وقت انتهاء الخدمة، ان يحصألوا علإ 

خدمة، وعلإ تكالي  السأأأأأأأفر ونقل األمتعة الشأأأأأأأخصأأأأأأأيةع الوطن، ولر تقدَّر حسأأأأأأأب مدة المنحة اإلعادة دلإ 
وي عتر  بالخصأأأأأأوم مات الصأأأأأألة ابتداء من تارين التحاق الموظ  بالمنظمة وتقاس بالقيمة الحالية للخصأأأأأأوم 

 المقدرة لتسوية لمو االستحقاقاتع

مة اإلجا ة السأأأأأأأأأأأأأنوية: تمثل الخصأأأأأأأأأأأأأوم المسأأأأأأأأأأأأأتحقة عن اإلجا ات السأأأأأأأأأأأأأنوية ايام اإلجا ات المتراك - 80
المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدمأأة التر من المتوقع تسأأأأأأأأأأأأأأويتهأأا عن طريق مأأدفوعأأات نقأأديأأة للموظفين لأأد  انتهأأاء خأأدمتهم  خير

بأأأأالمنظمأأأأةع وتعتر  األمم المتحأأأأدة فر بنأأأأد الخصأأأأأأأأأأأأأأوم بأأأأالقيمأأأأة االكتواريأأأأة لمجموع اإلجأأأأا ات المتراكمأأأأة 
تين( حتإ تارين بيان  يوما للموظفين الممق 18يوما ) 60المسأأأأأأأأأأتخدمة لجميع الموظفين بما ال ي يد علإ  خير

فر تحديد الخصأأأأوم المتعلقة  “الوارد اخيرًا يصأأأأر   اوالً ”المرك  المالرع وتطبق المنهجية المسأأأأتخدمة افتراض  
باإلجا ات السأأأأأنوية، المي يجي  للموظفين الحصأأأأأول علإ اسأأأأأتحقاقات اإلجا ات للفترة الحالية قبل الحصأأأأأول 

لقة بفترات سأأأأأأأأابقةع وفعليا، تتم االسأأأأأأأأتفادة من اسأأأأأأأأتحقاقات علإ ارصأأأأأأأأدة اإلجا ات السأأأأأأأأنوية المتراكمة المتع
شأأأأأأأأهرا من نهاية فترة اإلبالغ التر نشأأأأأأأألت فيها   12اإلجا ات السأأأأأأأأنوية المتراكمة بعد انقضأأأأأأأأاء فترة ت يد عن 
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االسأتحقاقات، وبوجه عام، ثمة  يادة فر عدد ايام اإلجا ات السأنوية المتراكمة، ولو ما يشأير دلإ ان اسأتبدال 
ات السأأأأأأأأأأأأأأنويأة المتراكمأة بتسأأأأأأأأأأأأأأويأة نقأديأة فر نهأايأة الخأدمأة لو االلت ام الحقيقر الأمي تتحملأه المنظمأةع اإلجأا  

وبالتالر، فسن اسأأأأأأأأأتحقاقات اإلجا ات السأأأأأأأأأنوية المتراكمة التر تعكس تدفق الموارد االقتصأأأأأأأأأادية من المنظمة 
حظة ان حصأأأأأة اسأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة ت صأأأأأن   فر فئة االسأأأأأتحقاقات األخر  الطويلة األجل، مع مال فر

شأأأأهرا من تارين  12اإلجا ات السأأأأنوية المتراكمة التر ي توق ع تسأأأأويتها عن طريق مدفوعات نقدية فر خضأأأأون 
من المعايير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع  39اإلبالغ تصأأأأنَّ  ضأأأأمن الخصأأأأوم المتداولةع وتمشأأأأيا مع المعيار 

طويلة األجل علإ نحو مماثل السأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة؛ العام، ال بد ان تقيَّم االسأتحقاقات األخر  ال
ولملك ت قيِّم األمم المتحدة خصأأأأأومها المتعلقة باسأأأأأتحقاقات اإلجا ات السأأأأأنوية المتراكمة علإ انها اسأأأأأتحقاقات 

 محددة لما بعد انتهاء الخدمة يتم تقدير قيمتها اكتوارياع
 

 شات التقاعدية لموظفر األمم المتحدةالمعاش التقاعدي: الصندوق المشترك للمعا  
موئل األمم المتحدة لو دحد  المنظمات األعضأأأأأاء المشأأأأأار كة فر الصأأأأأندوق المشأأأأأترك للمعاشأأأأأات  - 81

التقاعدية لموظفر األمم المتحدة، المي انشأأأأأأأأأأأأألته الجمعية العامة من اجل توفير اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات التقاعد والوفاة 
لة والعج  وما يرتبط بملك من اسأأأأأأأأتحقاقات ا خر  للموظفينع وصأأأأأأأأندوق المعاشأأأأأأأأات التقاعدية لو خطة ممو 

)ب( من النظام األسأأأأأأاسأأأأأأر  3محددة االسأأأأأأتحقاقات يشأأأأأأارك فيها ارباب عمل متعددونع وكما يرد فر المادة 
لصأأأندوق المعاشأأأات التقاعدية، ي فتف باب العضأأأوية فر الصأأأندوق للوكاالت المتخصأأأصأأأة ولسأأأائر المنظمات 

لأدوليأة المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة فر النظأام الموحأد للمرتبأات والبأدالت وخيرلأا من شأأأأأأأأأأأأأأروط الخأدمأة الأدوليأة او الحكوميأة ا
 األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةع فر

وتعرِّض لمو الخطة المنظمات  المشأتركة فيها لمخاطر اكتوارية ترتبط بالموظفين الحاليين والسأابقين   - 82
علإ ملك عدم وجود اسأأأأأأأأأاس متسأأأأأأأأأق وموثوق  فر خيرلا من المنظمات المشأأأأأأأأأتركة فر الصأأأأأأأأأندوق، ويترتب

لتخصأأأأيج االلت ام واصأأأأول الخطة والتكالي  لكل منظمة من المنظمات المشأأأأتركة فر الخطةع وليس بوسأأأأع 
الصندوق،  موئل األمم المتحدة وال صندوق المعاشات التقاعدية، شلنهما شلن المنظمات األخر  المشتر كة فر

المتحدة فر الت ام االسأأأأتحقاقات المحددة وفر اصأأأأول الخطة والتكالي  تحديد الحصأأأأة التناسأأأأبية لموئل األمم 
المرتبطأة بأالخطأة بأدرجأة كأافيأة من الموثوقيأة للخراض المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأةع ومن ثم، يتعأامأل موئأل األمم المتحأدة 

من المعايير المحاسأأأأأأبية الدولية  39لمو الخطة علإ انها خطة اشأأأأأأتراكات محددة وفقًا لمتطلبات المعيار  مع
بيان  قطاع العامع وي عتر  باشأأأأأأأأأأأتراكات البرنامم فر الخطة خالل كل فترة مالية باعتبارلا مصأأأأأأأأأأأروفات فرلل

 األداء المالرع
 

 استحقاقات دنهاء الخدمة  
ال ي عتر  باستحقاقات دنهاء الخدمة كمصروفات دال عندما تلت م المنظمة بشكل يمكن دثباته، ودون  - 83

للرجوع عن لما االلت ام، بخطة رسأأأمية مفصأأألة تقضأأأر بسنهاء خدمة الموظ  قبل تارين وجود دمكانية واقعية  
تقاعدو العادي او بمنحه اسأأأأأأأأأأأتحقاقات دنهاء الخدمة دثر عرض ق دِّم لتشأأأأأأأأأأأجيعه علإ ترك العمل طوعًاع وت قي د 

ما ك 12اسأأأأأتحقاقات دنهاء الخدمة المقرر تسأأأأأويتها فر خضأأأأأون  ان موعد دفع شأأأأأهرًا بالمبلغ المتوقع دفعهع وا،
شأأهرا من تارين اإلبالغ، فسنها تخضأأع لعملية خصأأم دما كان  12اسأأتحقاقات دنهاء الخدمة يحل بعد اكثر من 

 اثر الخصم ما المية نسبيةع
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 استحقاقات الموظفين األخر  الطويلة األجل  
، او اج اء االلت امات المتعلقأة باسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقات الموظفين األخر  الطويلأة األجل لر االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقات - 84

شأهرًا من انقضأاء السأنة التر يقدم فيها الموظفون  12االسأتحقاقات، التر ال يحين موعد تسأويتها فر خضأون 
 الخدمة مات الصلةع

االسأأأأأأأأتحقاقات المنصأأأأأأأأوج عليها فر التمييل دال: ينظم التمييل دال للنظام اإلداري لموظفر األمم  - 85
اإلصأأأأأأأأأأأأأأابأة او المرض المع وة دلإ قيأام الموظ  بواجبأاتأه الرسأأأأأأأأأأأأأأميأة المتحأدة التعويض فر حأاالت الوفأاة او 

 خدمة األمم المتحدةع فر
 

 المخصصات االحتياطية  
المخصأأصأأات االحتياطية لر خصأأوم ي عتَر  بها لتغطية نفقات مقبلة خير محددة المبلغ او التوقيتع  - 86

سأأأأابق، الت ام حالر قانونر او ضأأأأمنر  ويعتر  بالمخصأأأأج االحتياطر عندما يقع علإ المنظمة، نتيجة لحدث  
يمكن تقديرو علإ نحو موثوق به ويرجف ان تقتضأأأأأأأأأأر تسأأأأأأأأأأويته تدفقا خارجًا لمنافع اقتصأأأأأأأأأأاديةع ويشأأأأأأأأأأك ل مبلغ 
المخصأج االحتياطر افضأل تقدير للنفقات المتوقعة المطلوبة لتسأوية االلت ام الحالر فر تارين اإلبالغع وعندما  

 عود اثرًا لامًا، يكون المخصج لو القيمة الحالية للمبلغ المطلوب لتسوية االلت ام يكون اثر القيمة ال منية للنق 
 

 االلت امات الطارئة  
ف عن االلت امات التر يمكن ان تنشأل عن احداث سأابقة وال يمكد وجوَدلا دال ان يقع، او اال يقع،   - 87 ي فصأَ

ين وال يخضأأأأأأأع كليًة لسأأأأأأأيطرة المنظمة، باعتبارلا  مسأأأأأأأتقبال حدثم واحد او اكثر ال يمكن التنبم به علإ وجه اليق 
الت امات طارئةع وي فصأأأأف عن الت امات طارئة ايضأأأأًا دما تعم ر االعترا  بااللت امات الحالية الناشأأأأئة عن احداث  
سأأأابقة ألن من خير المرجف ان تكون لناك حاجة دلإ تدفق خارج لموارد فر شأأأكل منافع اقتصأأأادية او دمكانات 

 عسوية االلت امات، او دما تعم ر قياس مبلغ االلت امات علإ نحو موثوق به خدمة من اجل ت 

وتخضأأأأأأع المخصأأأأأأصأأأأأأات االحتياطية وااللت امات الطارئة للتقييم المسأأأأأأتمر لتحديد ما دما كان لناك   - 88
ا دياد او تراجع الحتمال حدوث تدفق خارج لموارد فر شأأأأأأأكل منافع اقتصأأأأأأأادية او دمكانات خدمةع فسما ا داد 

حتمال نشأأأأأأوء الحاجة دلإ لما التدفق، ي عَتَر  بالمخصأأأأأأج االحتياطر فر البيانات المالية للسأأأأأأنة التر يطرا ا
فيهأا التغير علإ ملأك االحتمأالع وبأالمثأل، دما تراجع احتمأال نشأأأأأأأأأأأأأأوء الحأاجأة دلإ تأدفق خأارج من ملأك القبيأل، 

 ي فَصف عن االلت ام الطارر فر المالحظات علإ البيانات الماليةع

دوالر علإ االعترا  بأأالمخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأات االحتيأأاطيأأة  10 000وتطبَّق عتبأأة درشأأأأأأأأأأأأأأأاديأأة قأأدرلأأا  - 89
 اإلفصاح عن االلت امات الطارئة فر المالحظات علإ البيانات الماليةع و/او

 
 األصول االحتمالية  

األصأأأأأأأأأأأول  االحتمالية لر األصأأأأأأأأأأأول التر ي حتمل ان تنشأأأأأأأأأأأل عن احداث سأأأأأأأأأأأابقة وال يمكد وجوَدلا  - 90
يقع، او اال يقع، مسأأأأأأأأأأأأتقبال حدثم واحد او اكثر ال يمكن التنبم به علإ وجه اليقين وال يخضأأأأأأأأأأأأع كليًة  ان الد

ف عن األصأأول االحتمالية فر المالحظات علإ البيانات المالية عندما يكون  للسأأيطرة الفعالة للمنظمةع وي فصأأَ
 االحتمال األرجف لو ان تتلتإ منها منافع اقتصادية للمنظمةع
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 االلت امات  
االلت امات لر مصأأأأأأأروفات تتكبدلا المنظمة فر المسأأأأأأأتقبل بناء علإ عقود تكون قد ابرمتها بحلول  - 91

تارين اإلبالغ وال تكون لها دال صأأأأأأأأأأأأأأالحية محدودة للغاية، دن و جدت، تجي  لها تجنبها فر مسأأأأأأأأأأأأأأار اعمالها 
المصأروفات الراسأمالية التر لم تسأدد او تصأبف العاديع ولر تشأمل الت امات راسأمالية )مبالغ العقود المتعلقة ب 

مسأأأأأأأأتحقة بحلول تارين اإلبالغ(، وعقود توريد السأأأأأأأألع والخدمات التر سأأأأأأأأتتسأأأأأأأألمها المنظمة فر فترات مقبلة، 
 ومدفوعات اإليجار الدنيا خير القابلة لإللغاء، والت امات اخر  خير قابلة لإللغاءع

 
 بة المقررةديرادات المعامالت خير التبادلية: األنص  

تشأأأأأأأأكل األنصأأأأأأأأبة المقررة للمنظمة مخصأأأأأأأأصأأأأأأأأات  موئل األمم المتحدة من المي انية العاديةع وتحدَّد  - 92
األنصأأأبة المقررة وتعتمد لفترة مي انية مدتها سأأأنة واحدة او اكثرع وي عتر  بحصأأأة السأأأنة الواحدة من األنصأأأبة 

مة علإ الدول األعضأأاء المقررة باعتبارلا ديرادات فر بداية ملك العامع وتشأأمل األ نصأأبة المقررة المبالغ المقسأأ 
لتمويل انشطة المنظمة وفقًا لجدول األنصبة المقررة المتفق عليهع وترد اإليرادات المتلتية من األنصبة المقررة 

لة من الدول األعضاء فر بيان األداء المالرع  المحص 
 

 ديرادات المعامالت خير التبادلية: التبرعات  
ر  بالتبرعات والتحويالت األخر  المسأأأأأأأأأأأأتندة دلإ اتفاقات نافمة بقوة القانون بوصأأأأأأأأأأأأفها ديرادات يعت  - 93
الوقت المي يصأأأأبف عندو االتفاق مل ما، ويشأأأأكل ملك النقطة التر تعتبر عندلا المنظمة حائ ة للصأأأأولع  فر
راحة لعملية محددة تبدا  عندما يكون قبض اموال نقدية مرلونًا بشأأأروط معينة او عندما تمنف التبرعات صأأأ  اما
سأأنة مالية مقبلة، فيمجل االعترا  بها دلإ حين اسأأتيفاء لمو الشأأروطع وي عتَر  باإليرادات مقدمًا بالنسأأبة  فر

 دوالرع 50 000لجميع الترتيبات المشروطة فر حدود عتبة قدرلا 

ديرادات عندما يصأأأأأأأأبف الترتيب  وي عتر  بالتعهدات الطوعية والهبات األخر  الموعود بها بوصأأأأأأأأفها  - 94
الخأاج بهأا مل مأاع امأا التعهأ دات والهبأات الموعود بهأا، وكأملأك االتفأاقأات التر لم يتم قبولهأا بعأد لتصأأأأأأأأأأأأأأبف  
ف عنها باعتبارلا اصأأأأأأأأأأأأأأوال احتماليةع وفيما يتعلق باالتفاقات المتعددة السأأأأأأأأأأأأأأنوات  اتفاقات رسأأأأأأأأأأأأأأمية، في فصأأأأأأأأأأأأأأَ

 اد عندما يصبف االتفاق مل ماعالمشروطة، ي عتر  بكامل المبلغ كسير  خير

وت خصأأأأأأأأأأأأأأم األموال خير المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدمأأأة والمعأأأادة دلإ الجهأأأة المأأأانحأأأة من اإليرادات بحيأأأث يعب ر   - 95
 اإليرادات كقيمة صافيةع عن

لة بموجب ترتيبات مشأأأأأأأتركة بين المنظمات مخصأأأأأأأصأأأأأأأات تمويل تقدمها   - 96 وتمثل اإليرادات المحصأأأأأأأ 
 ددارة مشاريع او برامم اخر  بالنيابة عنهاعالوكاالت لتمكين المنظمة من 

 5 000ويعتر  بالمسأأأأأأأأأالمات العينية من السأأأأأأأأألع التر تفوق قيمتها عتبة االعترا  المحددة بمبلغ  - 97
يرادات بمجرد ان يصأأأأأأأأأأبف من المحتمل ان تتدفق دلإ المنظمة منافع اقتصأأأأأأأأأأادية  دوالر بوصأأأأأأأأأأفها اصأأأأأأأأأأوال وا،

 القيمة العادلة لتلك األصول قابلة للقياس بطريقة موثوقةعدمكانات خدمة فر المستقبل وتكون  او

مها، وت حدَّد لمو القيمة بالرجوع دلإ قيم قاس المسالمات العينية اوال بقيمتها العادلة عند تارين تسل  وت   - 98
عينية سأوقية قابلة للرصأد او اسأتنادًا دلإ تقييمات مسأتقلةع وقد اختارت المنظمة عدم االعترا  بالمسأالمات ال
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من الخأدمأات، ولكن مع مراعأاة اإلفصأأأأأأأأأأأأأأاح عن المسأأأأأأأأأأأأأأالمأات العينيأة من الخأدمأات التر تفوق قيمتهأا العتبأة 
 دوالر فر المالحظات علإ البيانات الماليةع 5 000المحددة بمبلغ 

 
 ديرادات المعامالت التبادلية  

لع او خدماتع وتشأأأأأأأأأأأأأمل لمو المعامالت التبادلية لر المعامالت التر تقوم فيها المنظمة ببيع سأأأأأأأأأأأأأ  - 99
اإليرادات القيمة العادلة للمقابل المقبوض او المسأأأأأأأأأتحق القبض نظير بيع السأأأأأأأأألع والخدماتع ويتم االعترا  
ما كأان لنأاك احتمأال حأدوث تأدفق داخأل لمنأافع  بأاإليرادات دما كأان بأاإلمكأان قيأاسأأأأأأأأأأأأأأهأا علإ نحو موثوق، وا،

ما است وفيت المعايير ا  لمحددة التالية:اقتصادية مستقبلية، وا،

يعتر  باإليرادات المتلتية من بيع المنشورات والكتب والطوابع فر مرك  بيع الهدايا التابع   )ا( 
 للمم المتحدة عند حصول عملية البيع وانتقال المخاطر والعائدات دلإ الغير؛

لأأة نظير الخأأدمأأات ال )ب(  تقنيأأة  ي عتر  بأأاإليرادات المتأألتيأأة من العموالت والرسأأأأأأأأأأأأأأوم المحصأأأأأأأأأأأأأأَّ
وخدمات الشأأأأأأأأراء والتدريب والخدمات اإلدارية والخدمات األخر  التر تقدَّم للحكومات ولكيانات األمم المتحدة 

 والشركاء اآلخرين عندما تقدم الخدمات المعنية؛

تشأأأأأأأأأأأأأأمأل ديرادات المعأامالت التبأادليأة ايضأأأأأأأأأأأأأأًا اإليرادات المتألتيأة من تألجير األمأاكن وبيع   )ج( 
او ال ائدة عن الحاجة والخدمات المقدمة دلإ ال وار فيما يتعلق بالجوالت المصأأأأأأأأحوبة  الممتلكات المسأأأأأأأأتعملة

 بمرشدين والدخل المحصل من األرباح الصافية الناشئة عن تسويات صر  العمالت؛

 “تكالي  دعم البرامم ”يحم ل المبلغ المتلتر من اسأأترداد التكالي  خير المباشأأرة والمسأأمإ  )د( 
تئمانية كنسأأأأبة مئوية من التكالي  المباشأأأأرة، بما فر ملك االلت امات واألنشأأأأطة األخر  علإ الصأأأأناديق االسأأأأ 

بهد  كفالة عدم دفع التكالي  اإلضأأأأأأأأافية لدعم األنشأأأأأأأأطة الممولة من االشأأأأأأأأتراكات   “الخارجة عن المي انية”
لمانة العامةع وت حم  الخارجة عن المي انية من األموال المقررة و/او من الموارد األسأأأأاسأأأأية األخر  التابعة ل

بشلن اإلبالغ   4تكالي  دعم البرامم ألخراض دعداد البيانات المالية، علإ النحو المفصف عنه فر المالحظة  
 القطاعرع وي دَرج المبلغ المسد د لتمويل تكالي  دعم البرامم المتفق عليه مع الجهة المانحة ضمن التبرعاتع

 
 ديرادات االستثمار  

ادات االسأأتثمار ديرادات الفوائد وحصأأة المنظمة الصأأافية من ديرادات اسأأتثمارات صأأندوقر تشأأمل دير  - 100
 النقدية المشتركين وتكالي  المعامالت المرتبطة بتشغيل االستثماراتع

ويشأمل صأافر ديرادات صأندوقر النقدية المشأتركين اي  مكاسأب وخسأائر تنشأل عن بيع االسأتثمارات،  - 101
ا الفرق بين عائدات المبيعات والقيمة الدفتريةع وتخصأأأأم تكالي  المعامالت التر تع   والتر تحسأأأأب باعتبارل

مباشأأأأرة دلإ انشأأأأطة االسأأأأتثمار من اإليرادات، ويو َّع صأأأأافر اإليرادات تو يعا تناسأأأأبيا علإ جميع المشأأأأاركين  
ر النقدية صأأأأندوقر النقدية المشأأأأتركين علإ اسأأأأاس متوسأأأأط ارصأأأأدتهم اليوميةع وتشأأأأمل ديرادات صأأأأندوق فر

المشأأأأتركين ايضأأأأا المكاسأأأأب والخسأأأأائر السأأأأوقية خير المتحققة فر األوراق المالية، والتر ت و  ع تو يعا تناسأأأأبيا  
 علإ جميع المشاركين علإ اساس ارصدتهم فر نهاية السنةع
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 المصروفات  
غ فر شأأكل المصأأروفات لر انخفاض فر المنافع االقتصأأادية او دمكانات الخدمة خالل سأأنة اإلبال - 102

تدفقات األصأأأأأول دلإ الخارج او اسأأأأأتهالكها او تكبد خصأأأأأوم تتسأأأأأبب فر انخفاضأأأأأات فر صأأأأأافر األصأأأأأول، 
 ويعتر  بها علإ اساس االستحقاق عندما تسلَّم السلع وتقدَّم الخدمات، بصر  النظر عن شروط الدفعع

ظفين الممقتين من فئة الخدمات  وتشأأأأأأأمل مرتبات  الموظفين مرتبات الموظفين الدوليين والوطنيين والمو  - 103
العامة وتسأأأأأأأأأأأأويات مقر العمل واالقتطاعات اإلل امية من مرتبات الموظفينع وتشأأأأأأأأأأأأمل البدالت واالسأأأأأأأأأأأأتحقاقات 
اسأأأأأتحقاقات الموظفين األخر ، بما فيها المعاشأأأأأات التقاعدية والتلمين، وانتداب الموظفين، واإلعادة دلإ الوطن، 

وتشأأأأأمل تعويضأأأأأات خير الموظفين وبدالتهم بدالت المعيشأأأأأة لمتطوعر األمم  وبدل المشأأأأأقة، والبدالت األخر ع  
المتحأأدة واسأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأأات مأأا بعأأد انتهأأاء خأأدمتهم، واجور الخبراء االسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأاريين والمتعأأاقأأدين، واجور الخبراء  

 عالمخصصين، وبدالت قضاة محكمة العدل الدولية، وتعويضات األفراد خير العسكريين وبدالتهم 

 للوا م والمستهلكات بتكلفة المخ ون المستخدم والمصروفات المتعلقة باللوا م والمستهلكاتعوتتعلق ا - 104

وتشأأأأأأمل المنف والتحويالت األخر  المنف الخالصأأأأأأة والتحويالت دلإ الوكاالت والشأأأأأأركاء والكيانات   - 105
لفة المسأأأأأأأأأتهلكات المنفمة األخر ، فضأأأأأأأأأال عن المشأأأأأأأأأاريع السأأأأأأأأأريعة األثرع وتتعلق اللوا م والمسأأأأأأأأأتهلكات بتك

والمصأأأأروفات المتعلقة باللوا مع وفيما يتعلق بالمنف الخالصأأأأة، ي عتر  بالمصأأأأرو  عند النقطة التر يقع فيها 
 علإ المنظمة الت ام بالدفعع

وتنفم األنشأأأأأأأأأأأأطة البرنامجية، التر تختل  عن األنشأأأأأأأأأأأأطة التجارية او الترتيبات األخر  التر تتوقع   - 106
الحصأأأأول فيها علإ قيمة مكافئة لقيمة األموال المحولة، بواسأأأأطة كيانات منفمة/شأأأأركاء منفمين األمم المتحدة 

لخأدمأة فئأة مسأأأأأأأأأأأأأأتهأدفأة تضأأأأأأأأأأأأأأم عأادة الحكومأات والمنظمأات خير الحكوميأة والوكأاالت التأابعأة لمنظومأة األمم 
ل األموال المحولة دلإ الشأأأأأأركاء المنفِّمين فر البداية كسأأأأأأل ، وتظل األ رصأأأأأأدة التر ال ت نَفق المتحدةع وت سأأأأأأجَّ

ل دلإ مصأأأرو  خالل السأأأنة مقيدًة كسأأأل  خير مسأأأد دة فر نهاية السأأأنة وت درج فر بيان المرك  المالرع  فت حو 
وت قد م دلإ المنظمة من لمو الكيانات المنفِّمة/الشأأركاء المنفِّمون تقارير مصأأروفات مصأأد قة توث ق اسأأتخدام لمو 

يل المصأأروفات فر بيان األداء المالرع وعندما ال يقدم الشأأركاء تقارير الجهات للموارد وتشأأك ل األسأأاس لتسأأج
مأاليأأة علإ النحو المتوقع، ي جري مأديرو البرامم تقييمأأا مسأأأأأأأأأأأأأأتنيرا لمأأا دما كأان يجأأب تسأأأأأأأأأأأأأأجيأأل اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاق 

اضأأأأأأمحالل فر القيمة مقابل مبلغ السأأأأأألفة وتقديم التسأأأأأأوية المحاسأأأأأأبيةع وعندما يعتبر تحويل  األموال منحًة  ام
الصأأة، يقيد المصأأرو  عند النقطة التر يقع فيها علإ المنظمة الت ام بالدفع، ويكون ملك عادًة عند صأأر  خ

المأالع وترد االتفأاقأات المل مأة لتمويأل كيأانأات منفأمة/شأأأأأأأأأأأأأأركأاء منفأمين التر لم تأ دفع مبأالغهأا عنأد نهأايأة فترة 
 اإلبالغ باعتبارلا الت امات فر المالحظات علإ البيانات الماليةع

وتشأأأأمل مصأأأأروفات التشأأأأغيل األخر  اقتناء السأأأألع واألصأأأأول خير الملموسأأأأة التر تقل عن عتبات  - 107
الرسأأأأملة، والصأأأأيانة، والمرافق، والخدمات المتعاقد عليها، والتدريب، والخدمات األمنية، والخدمات المشأأأأتركة، 

تعلق المصأأأروفات األخر  واإليجار، والتلمين، ومخصأأأصأأأات الحسأأأابات المشأأأكوك فر دمكانية تحصأأأيلهاع وت 
بالمسأأالمات العينية، والضأأيافة والمناسأأبات الرسأأمية، والخسأأائر الناجمة عن صأأر  العملة، والتبرع باألصأأول 

 او تحويلهاع
 



 لمتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج األمم ا
 A/75/5/Add.9 )تابع(  2019المتحظات على البيانات المالية لعام 
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 الصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء  
ماليين متعددين  انشأأأأأأطة الصأأأأأأناديق االسأأأأأأتئمانية المتعددة الشأأأأأأركاء لر موارد مجمَّعة من شأأأأأأركاء  - 108

ج لكيانات منفِّمة متعددة لدعم اولويات دنمائية معينة علإ الصأأأأأأأعيد الوطنر او اإلقليمر او العالمرع  تخصأأأأأأأَّ
وت قي م لمو األنشأأأأأأأأطة لتحديد ما دما كانت السأأأأأأأأيطرة متحققة وما دما كانت المنظمة تعتبر المسأأأأأأأأمول الرئيسأأأأأأأأر 

ما ثبت ان السأأأأأأيطرة مت  عن حققة وان المنظمة معرضأأأأأأة للمخاطر والعائدات المرتبطة البرنامم او النشأأأأأأاطع وا،
بلنشأأأأطة الصأأأأندوق االسأأأأتئمانر المتعدد الشأأأأركاء، فسن لمو البرامم او األنشأأأأطة ت عتبر من عمليات المنظمة، 

 ويتم بالتالر اإلبالغ عنها بالكامل فر البيانات الماليةع
 

 4المتحظة   
 اإلبتغ القطاعي  

ي  او مجموعة من األنشطة الممي ة عن خيرلا يبلَّغ عن معلوماتها المالية علإ القطاع لو نشاط مم - 109
حدة من اجل تقييم اداء الكيان فر السأأأأابق من حيث تحقيق الدافه، والتخام قرارات بشأأأألن تخصأأأأيج الموارد 

 فر المستقبلع

 وتقدم معلومات اإلبالغ القطاعر علإ اساس ستة قطاعات، وبيانها كالتالر: - 110

 صندوق الممسسة خير المخصج الغرض؛ ا() 

 المي انية العادية؛ )ب( 

 صندوق الممسسة المخصج الغرض؛ )ج( 

 التعاون التقنر؛ )د( 

 دعم البرامم؛ )لأ( 

 استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعدع )و( 

 ويرد ادناو كل من بيان المرك  المالر وبيان األداء المالرع - 111
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   حسا القطاع2019كانون األول/ديسمبر  31بيان المركز المالي في  -جميع الصناديق 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
صأأندوق الممسأأسأأة خير 

 المخصج الغرض

صأأأأأندوق الممسأأأأأسأأأأأة 
 )ا(دعم البرامم التعاون التقنر  المخصج الغرض

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات نهأأأأايأأأأة  
 الخدمة وما بعد التقاعد

محأأأأموفأأأأات مأأأأا 
 بين القطاعات

 األول/  كانون  31
 2019ديسمبر 

  كأأأأأأأأأأأأانون األول/   31
 ( ا ) 2018ديسمبر 

         األصول         
         األصول المتداولة

 613 21 579 63 - 179 3 817 2 150 39 497 17 936 النقدية ومكافئات النقدية

 553 184 477 132 - 633 6 872 5 679 81 345 36 948 1 االستثمارات

 377 155  623 133 - - - 544 103 805 29 274 التبرعات المستحقة القبض

 120 218 (178 4) - 010 3 666 720 - الحسابات األخر  المستحقة القبض

 194 25  362 19 - - 4 405 11 878 7 75 تحويالت السُّل 

 903 11  341 14 - - 232 203 11 667 2 239 األصول األخر 

  760 398 600 363 (178 4) 812 9 935 11 647 247 912 94 472 3 مجموع األصول المتداولة 

          األصول غير المتداولة

  295 14 265 41 - 066 2 829 1 442 25 321 11 607 االستثمارات

 037 29 197 48 - - - 008 33 189 15 - القبضالتبرعات المستحقة 

 148  - - - - - - - الحسابات األخر  المستحقة القبض

 250 18  096 18 - - 28 899 17 123  46 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 12  7 - - - 7 - - األصول خير الملموسة

 742 61  565 107 - 066 2 857 1 356 76 633 26  653 مجموع األصول غير المتداولة 

 502 460 165 471 (178 4) 878 11 792 13 003 324 545 121  125 4 مجموع األصول 

          ال صوم

          ال صوم المتداولة

 213 13  938 16 - - 120 1 403 13 405 2 10 الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة

 639 2 165 2 - 312 1 84 344 311  114 الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين 
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صأأندوق الممسأأسأأة خير 

 المخصج الغرض

صأأأأأندوق الممسأأأأأسأأأأأة 
 )ا(دعم البرامم التعاون التقنر  المخصج الغرض

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات نهأأأأايأأأأة  
 الخدمة وما بعد التقاعد

محأأأأموفأأأأات مأأأأا 
 بين القطاعات

 األول/  كانون  31
 2019ديسمبر 

  كأأأأأأأأأأأأانون األول/   31
 ( ا ) 2018ديسمبر 

 792 86 395 97 (178 4) - 1 536 71 036 27  000 3 الخصوم األخر          

 644 102 498 116 (178 4) 312 1 205 1 283 85 752 29 124 3 مجموع ال صوم المتداولة 

           ال صوم غير المتداولة

 608 42  681 35 - 681 35 - - - - الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 608 42  681 35 - 681 35 - - - - مجموع ال صوم غير المتداولة 

 252 145 179 152 (178 4) 993 36 205 1 283 85 752 29 124 3 مجموع ال صوم 

 250 315 986 318 - (115 25) 587 12 720 238 793 91 001 1 الفرق بين مجموع األصول وال صوم 

          صافي األصول

 632 295 368 299 - (115 25) 655 9 360 227 770 87 (302) الفائض/)العج ( المتراكم

 618 19 618 19 - - 932 2 360 11 023 4 303 1 االحتياطيات

 250 315 986 318 - (115 25) 587 12 720 238 793 91 001 1 مجموع صافي األصول 

 
 ا عيد بيان القيم المقاَرنة كر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع )ا( 
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   حسا القطاع2019كانون األول/ديسمبر  31بيان المركز المالي للفترة المنتهية في  -جميع الصناديق 

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 

صأأندوق الممسأأسأأة 
خير المخصأأأأأأأأأأأأج 

 المي انية العادية الغرض

صأأأأأندوق الممسأأأأأسأأأأأة 
 دعم البرامم التعاون التقنر المخصج الغرض

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات نهأأأأايأأأأة  
 الخدمة وما بعد التقاعد

محأأأأموفأأأأات مأأأأا 
 بين القطاعات 

الأأأأأأأمأأأأأأأجأأأأأأأمأأأأأأأوع فأأأأأأأر 
 كأأأأأأأانأأأأون األول/ 31

 2019ديسمبر 

المجمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر  
كأأأأأأأأأأأأأأأانون األول/   31

 )ا( 2018ديسمبر 

          اإليرادات          
 430 14  295 15 - - - - - 295 15 - األنصبة المقررة

 684 143  894 94 - - - 698 65 068 24 - 128 5 التبرعات

 030 14  738 50 (101) - - 927 47 912 2 - - التحويالت والمخصصات األخر 

 304 4  010 6 - 260 322 787 3 547 1 - 94 ديرادات االستثمار

 296 2  395 5 (830 11) 071 2 078 10 375 4 684 - 17 اإليرادات األخر 

 744 178  332 172 (931 11) 331 2 400 10 787 121 211 29 295 15 239 5 مجموع اإليرادات 

           المصروفات

 868 45 132 47 (068 2) 548 2 289 7 790 10 815 9 268 13 490 5 مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم 

 773 35  383 43 - - 487 895 30 232 11 770 (1) تعويضات خير الموظفين وبدالتهم

 566 36  389 39 - - - 692 32 433 6 264 - المنف والتحويالت األخر 

 196 1  858 - - 15 689 127 27 - اللوا م والمستهلكات

 491  406 - - 7 345 40 2 12 االستهالك

 5 5 - - - 5 - -  اإللالك

 930 11  966 6 - - 428 357 2 759 3 415 7 السفر

 879 52 410 39 (863 9) - 474 4 841 36 401 7 549 8 مصروفات التشغيل األخر 

 040 1 863 - - - 648 213 - 2 المصروفات األخر 

 748 185 412 178 (931 11) 548 2 700 12 262 115 020 39 295 15 518 5 مجموع المصروفات 

 (004 7)  (080 6) - (217) (300 2) 062 7 (949 7) - (279) الفائح/)العجز( للفترة 

 
 ا عيد بيان القيم المقاَرنة كر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع )ا( 

 



 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
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 5المتحظة   
 المقارنة بالميزانية  

د  المنظمة المي انيات وفقًا للسأأأأأأأاس النقدي المعد ل، خالفًا ألسأأأأأأأاس االسأأأأأأأتحقاق الكامل المعمول  - 112 ت ع 
الأدوليأة للقطأاع العأام، علإ النحو المعروض فر بيأان األداء المأالر، حيأث يتم وفقأًا للمعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة  بأه

دظهار المصأأأأأأأأأأروفات حسأأأأأأأأأأب طبيعتهاع ويمثل بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة فر المي انية والمبالغ الفعلية 
 للمقارنةع)البيان الخامس( الفرق بين المبالغ المدرجة فر المي انية والنفقات الفعلية علإ اساس قابل 

والمي انيات المعتمدة لر المي انيات التر تسأأأأأأأأأأمف بتكبد المصأأأأأأأأأأروفات ويوافق عليها مجلس اإلدارةع  - 113
وألخراض اإلبالغ وفقأًا للمعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأام، فأسن المي انيأات المعتمأدة لر االعتمأادات 

 دارةعالملمون بها لكل فئة من الفئات بمقتضإ قرارات مجلس اإل

من االعتمادات التر وافق عليها  2019ومبالغ المي انية األصأأأأأأألية لر النسأأأأأأأب المخصأأأأأأأصأأأأأأأة لعام  - 114
 ع2019-2018مجلس اإلدارة لفترة السنتين 

 وتبين المي انية النهائية اعتمادات المي انية األصلية مع اي تعديالت اقرتها المديرة التنفيميةع - 115

 لغ المي انية األصلية ومبالغ المي انية النهائية فر البيان الخامسعوترد الفروق بين مبا - 116

فر المأائأة، بين   10وي نظر ادنأاو فر شأأأأأأأأأأأأأأرح الفروق الجولريأة، اي الفروق التر ت يأد نسأأأأأأأأأأأأأأبتهأا عن  - 117
 اعتمادات المي انية النهائية والنفقات الفعلية علإ اساس االستحقاق المعدلع

 
 ة السنوية األصلية ومبال  الميزانية السنوية النهائيةالفروق بين مبال  الميزاني  

 فر المائة 10الفروق الجولرية التر ت يد عن  مجال المي انية
 فر المائة 100,3مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  التشريعات واألراضر والحوكمة فر المناطق الحضرية  

 فر المائة 55,3عن االعتماد النهائر بنسبة مصروفات تقل  التخطيط والتصميم الحضريان

 فر المائة 94,5مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  االقتصاد الحضري

 فر المائة 72,0مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  الخدمات األساسية الحضرية

 فر المائة 97,5ائر بنسبة مصروفات تقل عن االعتماد النه اإلسكان وتحسين اوضاع األحياء الفقيرة

 فر المائة 16,9مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  الحد من األخطار واإلصالح

 فر المائة 0,9مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  البحوث وتنمية القدرات

 المائةفر  46,8مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  التوجيه التنفيمي واإلدارة

 فر المائة 70,6مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  دعم البرامم

 فر المائة 0,6مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  ، المستوطنات البشرية15المي انية العادية: الباب 

 فر المائة 2,0االعتماد النهائر بنسبة مصروفات تقل عن  ، البرنامم العادي للتعاون التقنر23المي انية البرنامجية: الباب 

 فر المائة 8,0مصروفات تقل عن االعتماد النهائر بنسبة  ، حساب التنمية35المي انية العادية: الباب 
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وجاءت النفقات الفعلية للبرامم الفرعية فر دطار صأأأأندوق الممسأأأأسأأأأة خير المخصأأأأج الغرض اقل  - 118
المي انية بسأبب ما اتخم خالل السأنة من تدابير تقشأ  مات صألة بالتدفقات النقدية بسأبب مما كان مدرجًا فر  

 مستويات الدخل المنخفضةع
 

 صندوق الم سسة غير الم صم النرح  

جاءت النفقات الفعلية لجميع البرامم الفرعية فر دطار صأأندوق الممسأأسأأة خير المخصأأج الغرض  - 119
ة بسأأأأبب ما اتخم خالل السأأأأنة من تدابير تقشأأأأ  مات صأأأألة بالتدفقات النقدية اقل مما كان مدرجًا فر المي اني 

 بسبب مستويات الدخل المنخفضةع

 عألن االعتماد المرصود فر المي انية كان اقل من المطلوب   قل وجاء التخطيط والتصميم الحضريان ا  - 120
 

 قات النقديةالتسوية بين المبالغ الفعلية علإ اساس قابل للمقارنة وبيان التدف  
ترد فر الجدول ادناو تسأأأأأأأأأأوية بين المبالغ الفعلية المعروضأأأأأأأأأأة علإ اسأأأأأأأأأأاس قابل للمقارنة فر بيان   - 121

 المقارنة بين المي انية والمبالغ الفعلية، وبين المبالغ الفعلية الواردة فر بيان التدفقات النقديةع
 

 مقارنة وبيان التدفقات النقديةالتسوية بين المبال  الفعلية المعروضة على أساس اابل لل  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(
 2019المجموع لعام  التمويل األنشطة االستثمارية األنشطة التشغيلية التسوية

 (330 19) - - (330 19) المبالغ الفعلية علإ اساس قابل للمقارنة )البيان الخامس(     

 046 15 - (464) 510 15 )ا(األساس المحاسبرالفروق الناشئة عن اختال  

 (505 157) - - (505 157) )ب(الفروق الناشئة عن اختال  الكيان

 755 203 307 116 31 332 172 )ج(الفروق الناشئة عن اختال  طريقة العرض

 966 41 307 652 30 007 11 المبل  الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( 

 
تبين الفروق الناشأأأأأأئة عن اختال  األسأأأأأأاس المحاسأأأأأأبر الفروق الناجمة عن دعداد المي انية علإ اسأأأأأأاس نقدي معدلع ومن اجل تسأأأأأأوية نتائم  )ا( 

السأأأأأأأأأأنة السأأأأأأأأأأابقة، المي انية مع بيان التدفقات النقدية، تقيَّد العناصأأأأأأأأأأر خير النقدية، مثل االلت امات خير المصأأأأأأأأأأف اة، والمدفوعات عن الت امات  
 والممتلكات والمنشآت والمعدات، واألنصبة المقررة خير المسددة، بوصفها فروقًا ناشئة عن اختال  األساس المحاسبرع

مل تمثل الفروق الناشأأأأأأأأأئة عن اختال  الكيان التدفقات النقدية لفئات الصأأأأأأأأأناديق من خير المنظمة، التر يبل غ عنها فر البيانات الماليةع وتشأأأأأأأأأ  )ب( 
 لبيانات المالية النتائم الخاصة بجميع فئات الصناديقعا

بين المبالغ   تمثل الفروق الناشأأأئة عن اختال  طريقة العرض االختالفات فر الشأأأكل ونمامج التصأأأني  فر بيان التدفقات النقدية وبيان المقارنة )ج( 
األول بعدم تسأأأأأجيل اإليرادات وصأأأأأافر التغيرات فر ارصأأأأأدة صأأأأأندوقر النقدية المدرجة فر المي انية والمبالغ الفعلية، ولر المتصأأأأألة فر المقام  

 المشتركين فر بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة فر المي انية والمبالغ الفعليةع
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 6 المتحظة  
 النقدية ومكافئات النقدية  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 األول/ديسمبر ونكان 31 2019 األول/ديسمبر كانون 31 
 521 21 504 63 صندوق النقدية المشترك الرئيسر   

 92 75 النقدية ومكافئات النقدية األخر 

 613 21 579 63 النقدية ومكافئات النقدية مجموع 

  
 لكل المحددة  للخراض  المخصأأأأصأأأأة االسأأأأتئمانية  الصأأأأناديق اموال النقدية ومكافئات النقدية تشأأأأمل - 122

 االستئمانيةع الصناديق من صندوق
 

 7 المتحظة  
 االستثمارات  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 األول/ديسمبر كانون 31 2019 األول/ديسمبر كانون 31 
   المتداولة   

 553 184 477 132 صندوق النقدية المشترك الرئيسر

 553 184 477 132 المجموع الفرعي 

   المتداولةغير 

 295 14 265 41 صندوق النقدية المشترك الرئيسر 

 295 14 265 41 المجموع الفرعي 

 848 198 742 173  مجموعال 

  
 االستئمانيةع بالصناديق المتصلة المبالغ االستثمارات تشمل - 123

 
  8 المتحظة  
 التبرعات التبادلية: غير المعامتت من القبح المستحقة المبال   

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 خير المتداولة المتداولة 
كأأأانون األول/  31

 2019ديسمبر 
كأأأأأانون األول/  31

 2018ديسمبر 
 069 40 174 28 916 1 258 26 األعضاء الدول     

 197 94 980 70 090 18 890 52 المنظمات الحكومية األخر 

 923 10 582 29 872 5 710 23 المتحدةمنظمات األمم 

 465 81 227 95 319 22 908 72 )ا(الجهات المانحة الخاصة
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 خير المتداولة المتداولة 
كأأأانون األول/  31

 2019ديسمبر 
كأأأأأانون األول/  31

 2018ديسمبر 
     

مجموع التبرعات المساااتحقة القبح ابل  
 654 226 963 223 197 48 766 175 رصد الم صم 

مخصأأأأأأأأأأأأج الحسأأأأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأأأأتحقة القبض 
 (240 42) (143 42) - (143 42) المشكوك فر دمكانية تحصيلها )المتداولة(

 414 184 820 181 197 48 623 133 مجموع التبرعات المستحقة القبح 

 
 التكي ، صأأأأأأأأأأأندوق  ومجلس األوروبية،  األوروبر/المفوضأأأأأأأأأأأية االتحاد من  الرئيسأأأأأأأأأأأية  الخاصأأأأأأأأأأأة  المانحة  الجهات تتلل  )ا( 

 عKFW Bankengruppe المصرفية والمجموعة
  

 9 المتحظة  
 القبح المستحقة األ رى الحسابات  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 األول/ديسمبر كانون 31 2019 األول/ديسمبر كانون 31 
   الحسابات األ رى المستحقة القبح )المتداولة(   

 92 113 الحسابات األخر  المستحقة القبض

 573 150 القروض المستحقة القبض

 665 263 المجموع الفرعي 

 (500) - مخصج القروض المشكوك فر دمكانية تحصيلها

مخصأأأج الحسأأأابات المسأأأتحقة القبض المشأأأكوك فر دمكانية 
 (45) (45) تحصيلها

 120 218 الحسابات األ رى المستحقة القبح )المتداولة( 

   الحسابات األ رى المستحقة القبح )غير المتداولة(

 148 - القروض المستحقة القبض

مجموع الحسااااااااااااااباااااات األ رى المساااااااااتحقاااااة القبح  
 148 - المتداولة( )غير

 268 218 صافي الحسابات األ رى المستحقة القبح 
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 10 المتحظة  
لف تحويتت    السُّ

  )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 )ا(2018 األول/ديسمبر كانون 31 2019 األول/ديسمبر كانون 31 
  194 25 362 19 تحويالت السُّل    

  194 25 362 19 مجموع تحويتت السُّلف 

 
لفًا دلإ   3  175  499اعيد بيان القيم المقارنة كر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع واعيد تصأأأأني  مبلغ   )ا(  دوالرًا يمثل سأأأأ 

ل ” كيانات األمم المتحدة نظير خدمات الدعم اإلداري والتشأأأأأأأغيلر كان معروضأأأأأأأا بوصأأأأأأأفه  فر البيانات  “ تحويالت سأأأأأأأ 
 (ع11)المالحظة  “ األصول األخر ” ، فلصبف معروضا بوصفه من 2018المالية لعام 

  
 11 المتحظة  
  األ رى األصول  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 
 األول/ كأأأأأأأأأانأأأأأأأأأون 31

 2019 ديسمبر
 األول/ كأأأأأأأأأانأأأأأأأأأون 31

 )ب(2018 ديسمبر
ل  المقأد مأة دلإ برنأامم     األمم المتحأدة اإلنمأائر والوكأاالت األخر  التأابعأة السأأأأأأأأأأأأأأُّ

  205 10 334 13 )ا(لمنظومة األمم المتحدة

 381 61 السُّل  المقَدمة للبائعين

 924 581 السُّل  المقد مة للموظفين

 391 363 للفراد اآلخرينموظفون 

 2 2 خير ملك -األصول األخر  

  903 11 341 14 األصول األ رى )المتداولة( 

 
يشأأأأأمل حسأأأأأاب المقاصأأأأأة لخدمات برنامم األمم المتحدة اإلنمائر والسأأأأأل  المقدمة دلإ كيانات اخر  لقاء تقديم خدمات  )ا( 

 الدعم اإلداري والتشغيلرع
لفًا دلإ   3  175  499اعيد بيان القيم المقارنة كر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع واعيد تصأأأأني  مبلغ   )ب(  دوالرًا يمثل سأأأأ 

ل ” كيانات األمم المتحدة لخدمات الدعم اإلداري والتشأأأأأغيلر كان معروضأأأأأا بوصأأأأأفه  فر البيانات المالية  “ تحويالت سأأأأأ 
 (ع10)المالحظة  “ ألخر األصول ا” ، فلصبف معروضا بوصفه من 2018لعام 

  
  12 المتحظة  
 التراثية األصول  

 وقد التاريخيةع او التعليمية  او الثقافية الميتها بحكم تراثية  اصأأأأأوال بوصأأأأأفها معينة  اصأأأأأول تصأأأأأن  - 124
 واإلرث والهبات  الشأأأأأأراء منها شأأأأأأتإ، بوسأأأأأأائل عديدة سأأأأأأنوات مد  علإ التراثية اصأأأأأأولها  المنظمة اكتسأأأأأأبت
 فر  خدمات تولد ان المتوقع خير ومن مسأأأأأتقبلية  اقتصأأأأأادية منافع  اي التراثية  األصأأأأأول لمو تدر   وال بوصأأأأأيةع

  المالرع المرك  بيان فر التراثية األصول قيد عدم المنظمة اختارت عليه، وبناء المستقبلع

   عنهاع تبلِّغ لام ة تراثية اصول المنظمة لد  يكن لم اإلبالغ، تارين وفر - 125
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  13 المتحظة  
  والمعدات والمنشآت الممتلكات  

 االفتتاحية باألرصأأأأأأأأأأأدة اوال يعتر  العام،  للقطاع الدولية  المحاسأأأأأأأأأأأبية المعايير من 17 للمعيار وفقا - 126
 وت قأاس ،2014 الثأانر/ينأاير كأانون 1 من اعتبأارا العأادلأة القيمأة او بأالتكلفأة والمعأدات والمنشأأأأأأأأأأأأأأآت للممتلكأات

د د وقد ملكع بعد بالتكلفة  تكلفة  اسأأأأأأأأأأاس علإ  2014 الثانر/يناير كانون 1 فر للمبانر  االفتتاحر الرصأأأأأأأأأأيد ح 
 باسأأأأتخدام والمعدات  اآلالت  قيمة وتقدَّر خارجيونع مهنيون عليه  وصأأأأدَّق االسأأأأتهالك، خصأأأأم بعد االسأأأأتبدال

  التكلفةع طريقة

 الحوادث بسأأبب والمعدات والمنشأأآت الممتلكات لقيمة  تخفيضأأات المنظمة تجر لم العام، لما  وخالل - 127
 للقيمةع  دضأأافر  اضأأمحالل اي  المنظمة تحدِّد لم التقرير، لما كتابة تارين  وحتإ  األخر ع والخسأأائر  واألعطال

 تمثل التر المجتمعات عن نيابة المنظمة اسأأأأتهلتها  راسأأأأمالر طابع  مات مشأأأأاريع التشأأأأييد قيد  األصأأأأول وتمثل
  ع2019 األول/ديسمبر كانون 31 حتإ س ل مت او ا نج ت قد تكن ولم ائيين،النه المستعملين

 
  والمعدات والمنشآت الممتلكات  

  )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 المبانر 
األصأول قيد 

 )ا(التشييد
اآلالت 

 المركبات والمعدات

معدات االتصأأأاالت 
وتأأأأأأأكأأأأأأأنأأأأأأأولأأأأأأأوجأأأأأأأيأأأأأأأا 

 المعلومات

األثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاث 
والأأأأأتأأأأأأجأأأأأأهأأأأأأيأأأأأ ات 

 المجموع  الثابتة
 441 24  138  866  927 6  444  984 15  82  2019كانون الثاني/يناير  1التكلفة في         

 464 7 34 383 40 - - األصول المضافة

 (535) - (265) (270) - - - األصول المتصر  فيها

كااااانون األول/ديسااااااااامبر  31التكلفااااة في  
2019  82  15 984  484  7 040 635  145  24 370 

 كاانون الثااني/ 1االساااااااااتهتك المتراكم في  
 191 6  125  623  039 5  331  - 73  2019يناير 

 404 2 50 332 20 - - )ب(االستهالك

 (321) - (186) (155) 20 - - األصول المتصر  فيها

 كانون األول/  31االساااااااتهتك المتراكم في  
 274 6  127  487  216 5  371  - 73 2019ديسمبر 

كااانون  31صااااااااااافي القيمااة الاادفتريااة في  
 096 18  18 148 824 1  113 984 15  9 2019األول/ديسمبر 

 
 تو ع األصول قيد التشييد علإ المنتفعين من المشاريع عند انتهائهاع  )ا( 

تكنولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأاالت التر دوالر المي يمثل اسأأأأأأتهالك األصأأأأأأول من معدات   2  000دون احتسأأأأأأاب مبلغ   )ب( 
 سالم بها قطاع المي انية العاديةع
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  14 المتحظة  
  الملموسة غير األصول  

 التكالي  عدا ما  ،2014 الثانر/يناير كانون 1  قبل المقتناة الملموسأأأأة خير األصأأأأول جميع تخضأأأأع - 128
   بهاع يعتر  لم ولهما الدولية، المحاسبية المعايير دلإ االنتقال الستثناء اوموجا، بمشروع المرتبطة المرسملة

 
 الملموسة غير األصول  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 البرامجيات المقتناة من مصادر خارجية 
 32 2019كانون الثاني/يناير  1التكلفة في   

 – األصول المضافة

 32 2019كانون األول/ديسمبر  31التكلفة في  

 20 2019كانون الثاني/يناير  1اإلهتك المتراكم واضمحتل القيمة في 

 5 اإللالك

 25 2019كانون األول/ديسمبر  31اإلهتك المتراكم واضمحتل القيمة في  

 7 2019كانون األول/ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في  

  
  15 المتحظة  
 المستحقة وال صوم الدفع المستحقة الحسابات  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 األول/ديسمبر كانون 31 2019 األول/ديسمبر كانون 31 
الحسأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأات المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأة الأأأأدفع للبأأأأائعين )الحسأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأات    

 565 2 422 1 الدفع( المستحقة

 6 - التحويالت المستحقة الدفع

 166 1 703 األمم المتحدة األخر الحسابات المستحقة الدفع لكيانات 

 108 4 954 11 المستحقات مقابل السلع والخدمات

 368 5 859 2 خير ملك -الحسابات المستحقة الدفع 

 213 13 938 16 مجموع الحسابات المستحقة الدفع وال صوم المستحقة 
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  16 المتحظة  
  الموظفين باستحقااات المتعلقة ال صوم  

  )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
الأأأأأخصأأأأأأأأأأأأأأأأأأوم 

 المتداولة
خير الخصأأأوم 

 المتداولة
كأأأانون األول/  31

 2019ديسمبر 
كأأأأأانون األول/  31

 2018ديسمبر 
 707 34 092 26 981 25 111 التلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة     

 636 3 332 4 880 3 452 اإلجا ة السنوية

 699 5 569 6 820 5 749 اإلعادة دلإ الوطناستحقاقات 

المجموع الفرعي  ال صاااااااااوم الناااااشااااااااائااااة عن  
 042 44 993 36 681 35 312 1 االستحقااات المحددة

 687 707 - 707 المرتبات والبدالت المستحقة

الخصأأأوم المتعلقة باالشأأأتراكات فر صأأأندوق المعاشأأأات 
 518 146 - 146 التقاعدية

 247 45 846 37 681 35 165 2 المتعلقة باستحقااات الموظفينمجموع ال صوم  

  
  انتهاء بعد  الخدمة/ما انتهاء  استحقاقات  عن الناشئة  الخصوم تحديد مستقلون اكتواريون  خبراء يتولإ - 129

 المتحأدة، األمم لموظفر اإلداري بأالنظأام الملحق  دال التأمييأل  دطأار فر العأاملين تعويضأأأأأأأأأأأأأأات وبرنأامم  الخأدمأة
 كل عادةً  االكتواري التقييم وي جر  المتحدةع األمم لموظفر واألسأأأأأأأأاسأأأأأأأأر  اإلداري للنظامين  وفقا  دقرارلا ويجري
 ع2019 األول/ديسمبر كانون 31 فر شامل اكتواري تقييم آخر ا جري وقد سنتينع

 
  االفتراضات االكتواري: التقييم  

  تقييم فر االكتواريون الخبراء يسأأأأأأتخدمها التر واألسأأأأأأاليب  االفتراضأأأأأأات وتختار  المنظمة تسأأأأأأتعرض - 130
 يلر فيما وترد الموظفينع اسأأأأأأأأتحقاقات  لتغطية المطلوبة  واالشأأأأأأأأتراكات  المصأأأأأأأأروفات  حجم لتحديد العام نهاية

 كانون 31 فر الموظفين  باسأأأتحقاقات المتعلقة االلت امات لتحديد  المسأأأتخدمة الرئيسأأأية االكتوارية  االفتراضأأأات
 ع2019 األول/ديسمبر

 
 االكتوارية االفتراضات  

 )النسبة المئوية(

 االفتراضات
التلمين الصأأأأأأأأأأأأأأحر 

 بعد انتهاء الخدمة
اسأتحقاقات اإلعادة 

 اإلجا ة السنوية دلإ الوطن
 2,49 2,99 3,68 2019كانون األول/ديسمبر  31معدالت الخصم فر     

 4,19 4,14 4,68 2018األول/ديسمبر كانون  31معدالت الخصم فر 

5,44-2,85 2019كانون األول/ديسمبر  31التضخم فر   2,20 - 

5,57-3,89 2018كانون األول/ديسمبر  31التضخم فر   2,20 – 
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 المتحدة، الواليات بدوالر يتعلق فيما الخصأأأأأأأأأأم  معدالت  حسأأأأأأأأأأاب فر  المسأأأأأأأأأأتخدمة العائد ومنحنيات - 131
 العمل  فرقة  موق  مع تماشأأأأأأيا  ،Aon Hewitt  شأأأأأأركة وضأأأأأأعتها التر تلك لر  السأأأأأأويسأأأأأأري والفرنك واليورو
 األمم  منظومة صأعيد علإ االكتوارية  االفتراضأات  مواءمة  اجل من المتحدة للمم  المحاسأبية بالمعايير المعنية

 كانون 31 فر  ا جري المي للتقييم  المستخدمة  األخر  والديمغرافية المالية  باالفتراضات  األخم واستمر المتحدةع
 بنسأبة الفنية الفئة لموظفر المرتبات  يادة  افتراضأات  وحددت البياناتع  ترحيل ألخراض  2017 األول/ديسأمبر

 المائة  فر 4 دلإ تصأأأأأأأأأل حتإ تدريجيا ال يادة نسأأأأأأأأأبة انخفاض مع سأأأأأأأأأنة، 23 البالغ  للموظ  المائة  فر 8,5
 بنسأأأأأأأأبة ت داد ان العامة  الخدمات  فئة من الموظفين مرتبات  فر وافت رَض  سأأأأأأأأنةع 70 البالغ  للموظ  بالنسأأأأأأأأبة

 فر 4 دلإ تصأأأأأل حتإ تدريجيا ال يادة نسأأأأأبة  انخفاض مع سأأأأأنة، 19 البالغ  للموظ  بالنسأأأأأبة المائة  فر 6,8
  سنةع 65 البالغ للموظ  بالنسبة المائة

 لتعكس الخأدمأة انتهأاء بعأد الصأأأأأأأأأأأأأأحر تألمينال بخطط يتعلق فيمأا للفرد المطأالبأات تكأالي  وت حأدَّث - 132
 تكلفأة تغير معأد ل بأاتجأالأات المتعلق  االفتراض وي نق ف  الخططع لأمو  فر االشأأأأأأأأأأأأأأتراك وانمأاط  األخيرة  المطأالبأات

 بعد  الصأأأأأأأحر التلمين  خطط تكالي   فر  األجل  القصأأأأأأأيرة لل يادات  الحالية التوقعات ليعكس  الصأأأأأأأحية  الرعاية
د ثت  وقد السأأأأأائدع  االقتصأأأأأادي والمنا   الخدمة انتهاء  فر  المسأأأأأتخدمة  الطبية التكالي   اتجالات  افتراضأأأأأات ح 
 وفر المقبلةع السأأأأأأأأأنوات  مد  علإ التكالي  ارتفاع معدالت لتشأأأأأأأأأمل  2019 األول/ديسأأأأأأأأأمبر كانون 31 تقييم
 فر 3,91 :2018) المأائأة فر 3,83 تبلغ تلأك االرتفأاع معأدالت كأانأت ،2019 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر كأانون 31

 المأأائأأة( فر 5,57 :2018) المأأائأأة فر 5,44 و المأأائأأة(، فر 3,89 :2018) المأأائأأة فر 3,76 و المأأائأأة(،
  التلمين  خطط وجميع سأأأويسأأأرا فر  الصأأأحر التلمين  وخطط اليورو منطقة  فر الصأأأحر التلمين  لخطط بالنسأأأبة

 ”مأديكير“  لخطأة بأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة المأائأة( فر 5,38 :2018) المأائأة فر 5,26 و التوالر، علإ األخر  الصأأأأأأأأأأأأأأحر
(Medicare)  بالنسأأبة المائة( فر  4,73 :2018) المائة فر  4,66 و المتحدة، الواليات فر  الصأأحر للتلمين 

 وصأأأأل حتإ تدريجيا المعدل وانخفض المتحدة، الواليات  فر األسأأأأأنان بطب  الخاصأأأأأة  الصأأأأأحر التلمين  لخطة
 3  مد  علإ المائة(  فر  3,05 :2018) المائة  فر  2,85 و المائة(  فر  3,65 :2018) المائة  فر  3,65 دلإ
لإ  سأأأأأأأويسأأأأأأأرا،  وفر اليورو  منطقة فر  الصأأأأأأأحية الرعاية لتكالي  بالنسأأأأأأأبة  سأأأأأأأنوات 8 دلإ  المائة  فر 3,85 وا،

 المتحدةع الواليات فر الصحية الرعاية لتكالي  بالنسبة سنة 13 مد  علإ المائة( فر 3,85 :2018)

 ان افت رض ،2019  األول/ديسأأمبر كانون 31 فر  الوطن دلإ اإلعادة  اسأأتحقاقات بتقييم يتعلق وفيما - 133
 معدل دلإ اسأأأأأأتنادا المائة(، فر 2,20  :2018) المائة فر  2,20 سأأأأأأيبلغ السأأأأأأفر تكالي   فر التضأأأأأأخم معد ل

 المقبلةع العشرين السنوات مد  علإ المتحدة الواليات فر المتوقع التضخم

ل ان وافت رض - 134  الخدمة سأأأنوات  خالل التالية السأأأنوية بالمعدالت  يادة السأأأنوية  اإلجا ات رصأأأيد ي سأأأج 
 من واكثر المائة؛ فر 1 سأأأنوات، 8 دلإ  4 ومن المائة؛ فر  9,1 سأأأنوات، 3 دلإ  سأأأنة من  للموظ : المتوقعة

 االكتواري التقييم فر اإلسأأأأأأناد اسأأأأأألوب وي سأأأأأأتخدم يومًاع 60 اقصأأأأأأاو  حد دلإ المائة، فر 0,1 سأأأأأأنوات، تسأأأأأأع
 السنويةع لإلجا ات

 دلإ المسأأأأأأتقبل فر  بالوفيات المتعلقة  االفتراضأأأأأأات تسأأأأأأتند  االسأأأأأأتحقاقات،  المحددة  للخطط وبالنسأأأأأأبة - 135
 والوفاة،  واالنسحاب وبالتقاعد  المرتبات  ب يادة  المتعلقة  االفتراضات  اما  المنشورةع  الوفيات  وجداول  اإلحصاءات

 إلجراء المتحدة األمم لموظفر التقاعدية  للمعاشأأأأات المشأأأأترك  الصأأأأندوق يسأأأأتخدمها التر تلك مع  متسأأأأقة فهر
  بهع الخاج االكتواري التقييم
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  االستحقاقات محددة كخطط محاسبياً  تعالم التر الموظفين باستحقاقات المتعلقة الخصوم فر التغيرات  
 المحددة االستحقااات عن الناشئة وال تامية االفتتاحية ال صوم مجموع بين التسوية  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمين الصأأأأأأأأأأأأأأحر 

 بعد انتهاء الخدمة
اسأتحقاقات اإلعادة 

 دلإ الوطن
اإلجأأأأأأأأأأأأأأأا ات 

 المجموع السنوية
صاااافي ال صاااوم الناشااائة عن االساااتحقااات المحددة في      
 042 44 636 3 699 5 707 34 2019كانون الثاني/يناير  1

 955 1 165 330 460 1 تكلفة الخدمة الحالية

 981 1 145 223 613 1 تكلفة الفائدة

 (476 1) (374) (629) (473) االستحقاقات الفعلية المدفوعة

مجموع التكااليف المعترف بهاا في بياان األدات الماالي  
 460 2 (64) (76) 600 2 2019لعام 

 502 46 572 3 623 5 307 37 المجموع الفرعي 

 (509 9) 760 946 (215 11) )المكاسب(/الخسائر االكتوارية

صاااافي ال صاااوم الناشااائة عن االساااتحقااات المحددة  
 993 36 332 4 569 6 092 26 2019كانون األول/ديسمبر  31في 

  
 الخصم لمعدالت الحساسية درجة تحليل  

 سأأأأأندات  اسأأأأأاس علإ ي حسأأأأأب  المي الخصأأأأأم منحنإ من بتلثير الخصأأأأأم  معدالت فر التغيرات  تطرا - 136
 االفتراض فر تلثير األداء ولتقل ب بالتقرير، المشأأأأمولة الفترة  خالل  السأأأأندات  اسأأأأواق اداء تباين  وقد الشأأأأركاتع

 علإ اثرو كان المائة، فر  0,5 بنسأأأبة  الخصأأأم بمعدالت  المتعلق  االفتراض تغي ر فسما  الخصأأأمع بمعدل المتعلق
 ادناوع المبي ن النحو علإ االلت امات

 
 السنة نهاية في الموظفين باستحقااات المتعلقة ال صوم ال صم: لمعّدل الحساسية درجة تحليل  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمين الصأأأأأأأأأأحر بعد 

 انتهاء الخدمة
اسأأأأأأأأتحقاقات اإلعادة  

 اإلجا ات السنوية دلإ الوطن
 (332 4) (222) (852 2) المائةفر  0,5ا دياد معدل الخصم بنسبة     

 (100) (3) (11) كنسبة مئوية من الخصوم فر نهاية السنة

 (332 4) 237 340 3 فر المائة 0,5نقصان معدل الخصم بنسبة 

 (100) 4 13 كنسبة مئوية من الخصوم فر نهاية السنة

  
 الطبية للتكالي  الحساسية درجة تحليل  

 ال دياد المتوقع المعدل لو الخدمة انتهاء بعد الصأأأأأأأأأأأأحر التلمين تقييم فر األسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأر  االفتراض - 137
 بسأأأبب  الخصأأأوم فر  الحاصأأأل التغير دلإ  الحسأأأاسأأأية  درجة تحليل عند وي نظر المسأأأتقبلع  فر الطبية التكالي 
 حالهاع علإ  الخصأأم، سأأعر مثل  األخر ،  االفتراضأأات علإ اإلبقاء مع الطبية التكالي  معدالت  فر التغيرات
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ما  قياس  فر التلثير شألنه من فهما المائة، فر 0,5 بنسأبة  الطبية التكالي  باتجاو المتعلق  االفتراض تغير ما وا،
 ادناوع موضف لو كما المحددة، االستحقاقات عن الناشئة االلت امات

 
 التجاه  المفترضااااة  المعدالت في  المائة في 0,5 بنساااابة تنير  الطبية:  للتكاليف  الحساااااسااااية درجة  تحليل  

 الطبية التكاليف

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة وبالنسبة المئوية(

 النقصان ال يادة 2019
 (795 2) (11,2) 234 3 12,96 األثر فر االلت امات الناشئة عن االستحقاقات المحددة     

 (265) (1,1) 313 1,25 األثر فر مجموع تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

 060 3  547 3  األثر اإلجمالي 
  

 النقصان ال يادة 2018
 (778 6) (19,53) 966 8 25,83 األثر فر االلت امات الناشئة عن االستحقاقات المحددة     

 (633) (1,82) 865 2,49 األثر فر مجموع تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

 (411 7)  831 9  األثر اإلجمالي 
  

 االستحقاقات المحددة الخطط عن اخر  معلومات  
 خدمتهم انتهت المين للموظفين سأأأأأأأأأأأي دفع كان لما تقديرات لر 2019 لعام المدفوعة  االسأأأأأأأأأأأتحقاقات - 138
  التألمين التأاليأة:  الخطط من كأل  دطأار فر الحقوق اكتسأأأأأأأأأأأأأأاب نمط علإ بنأاء السأأأأأأأأأأأأأأنأة خالل المتقأاعأدين و/او

 ادناو  الجدول ويبيَّن السأأأأأأأأنويةع  اإلجا ة رصأأأأأأأأيد واسأأأأأأأأتبدال الوطن، دلإ واإلعادة  الخدمة، انتهاء بعد  الصأأأأأأأأحر
 من  المدفوعة  االشأأأأأتراكات  خصأأأأأم بعد  الصأأأأأافية )القيمة  المحددة  باالسأأأأأتحقاقات  الخاصأأأأأة  المدفوعات تقديرات

 الخطط(ع لمو فر المستفيدين
 

 المستفيدين اشتراكات  صم بعد صافية كقيمة المحّددة باالستحقااات ال اصة المدفوعات تقديرات  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمين الصأأأأأأأأأأأأأأحر 

 بعد انتهاء الخدمة
اسأأأأأأأأتحقاقات اإلعادة 

 دلإ الوطن
اإلجأأأأأأأأأأأأأأأا ات 

 المجموع السنوية
 2019القيمة المقد رة لمدفوعات االسأأأتحقاقات المحددة لعام      

 476 1 374 629 473 اشتراكات المستفيدينكقيمة صافية بعد خصم 

 2018القيمة المقد رة لمدفوعات االسأأأتحقاقات المحددة لعام 
 391 1 360 634 397 كقيمة صافية بعد خصم اشتراكات المستفيدين
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 اإلعادة  واستحقااات  ال دمة  انتهات  بعد  الصحي  بالتأمين  المتعلقة  ال صوم  مجموع  التاري ية: معلوماتال  
  األول/ديسمبر كانون 31 في السنوية واإلجازة الوطن إلى

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 2017 2016 2015 2014 
 953 34 123 37 255 40 804 47 042 44 القيمة الحالية لاللت امات الناشئة عن االستحقاقات المحددة      

  
 الموظفين باستحقاقات المتعلقة األخر  الخصوم  
 المستحقة والبدالت المرتبات  

 الوطنع  يارة  دجا ة  باسأأأتحقاقات يتصأأأل  دوالر مليون 0,5 مبلغ  المسأأأتحقة والبدالت المرتبات تشأأأمل - 139
  بأالمرتبأات تتعلق الأدفع مسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة بمبأالغ فيتصأأأأأأأأأأأأأأأل دوالر مليون 0,4 قيمتأه البأالغأة المتبقر الرصأأأأأأأأأأأأأأيأد امأا

 األخر ع واالستحقاقات
 

 المتحدة األمم لموظفر التقاعدية للمعاشات المشترك الصندوق  
 الصأأندوق  فر المشأأاركة  األعضأأاء  المنظمات دحد   لو البشأأرية  للمسأأتوطنات المتحدة األمم برنامم - 140

 لتوفير العامة  الجمعية انشأأأأأأأألته المي  (،“الصأأأأأأأأندوق”) المتحدة األمم لموظفر التقاعدية للمعاشأأأأأأأأات المشأأأأأأأأترك
 خطة لو  والصأأأأأأأأندوق للموظفينع  اخر   اسأأأأأأأأتحقاقات من بملك يرتبط وما والعج  والوفاة التقاعد  اسأأأأأأأأتحقاقات

لأة  النظأام من )ب( 3 المأادة فر يرد وكمأا متعأددونع عمأل اربأاب فيهأا يشأأأأأأأأأأأأأأارك االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات محأددة ممو 
 ولسأأأائر  المتخصأأأصأأأة  للوكاالت الصأأأندوق فر  العضأأأوية باب ي فتف التقاعدية، المعاشأأأات  لصأأأندوق األسأأأاسأأأر
 شأأأأأأأأأأأأأروط من وخيرلا والبدالت للمرتبات  الموحد النظام فر المشأأأأأأأأأأأأأتركة  الدولية الحكومية او الدولية  المنظمات

 عالمتخصصة والوكاالت المتحدة األمم فر الخدمة

  والسأأأأابقين الحاليين بالموظفين ترتبط اكتوارية  لمخاطر  فيه المشأأأأتركة  المنظمات  الصأأأأندوق وي عرِّض - 141
 لتخصيج  وموثوق  متسق  اساس  وجود  عدم  ملك  علإ ويترتب  الصندوق،  فر  المشتركة  األخر   المنظمات  فر

 األمم موئل بوسأأأأأع وليس  الخطةع فر المشأأأأأتركة  المنظمات من  منظمة لكل والتكالي   الخطة  واصأأأأأول االلت ام
 تحديد  الصأأأأندوق، فر المشأأأأتر كة  األخر   المنظمات شأأأألن شأأأألنهما التقاعدية، المعاشأأأأات  صأأأأندوق وال المتحدة
 المرتبطة والتكالي   الخطة  اصأأأول وفر  المحددة  االسأأأتحقاقات الت ام  فر المتحدة األمم لموئل النسأأأبية  الحصأأأة
 لأمو مع المتحأدة األمم موئأل تعأامأل فقأد ،ثم ومن المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأةع  للخراض الموثوقيأة من كأافيأة بأدرجأة  بأالخطأة
 الدولية المحاسأبية المعايير من 39 المعيار متطلبات مع تمشأيا االشأتراكات محددة خطة نتكا  لو كما  الخطة
 مالية  فترة  كل خالل  الخطة  فر المتحدة األمم موئل  باشأأأأأأأتراكات المالر األداء بيان  فر وي عتر  العامع  للقطاع

  عمصروفات باعتبارلا

 االكتواري الخبير المشأأأأأأترك الصأأأأأأندوق  مجلس يكل  ان علإ  للصأأأأأأندوق  األسأأأأأأاسأأأأأأر  النظام وينج - 142
  يتبعها التر الممارسأأأأة وتتمثل  األقلع علإ سأأأأنوات ثالث كل  مرة للصأأأأندوق اكتواري تقييم بسجراء االسأأأأتشأأأأاري

 المجموعة  حاصأأأأأأأأل  طريقة باسأأأأأأأأتخدام سأأأأأأأأنتين كل  مرة اكتواري تقييم  دجراء  فر المشأأأأأأأأترك  الصأأأأأأأأندوق  مجلس
 واألصأأأول الحالية  الصأأأندوق اصأأأول كانت دما ما تحديد لو االكتواري التقييم من الرئيسأأأر والغرض  المفتوحةع

 بالت اماتهع للوفاء كافية المستقبلية التقديرية
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 االشأأأأأتراكات من التقاعدية  المعاشأأأأأات  صأأأأأندوق تجاو المتحدة األمم لموئل المالية االلت امات وتتكون - 143
 المائة  فر 15,8  و للمشأأأأأأأأأأأأتركين المائة  فر 7,9 حاليا )يبلغ العامة الجمعية تحددو  المي بالمعدل عليه المقررة

 بموجب االكتواري  العج  لتغطية تل م  قد مدفوعات  اي فر  حصأأأأأأة  اي دلإ  باإلضأأأأأأافة األعضأأأأأأاء(،  للمنظمات
 العامة الجمعية  لجلت دما دال   لمو العج   تغطية مدفوعات تسأدَّد وال للصأندوقع  األسأاسأر النظام من 26 المادة

 االكتوارية الكفاية تقييم علإ بناءً   العج  لسأأأأأأأأأأأأد مدفوعات دلإ  حاجة  وجود تقرر ما دما ،26 المادة تطبيق دلإ
 مجموع مع يتناسأأأأأأأأأب بمبلغ  العج  لما سأأأأأأأأأد  فر عضأأأأأأأأأو  منظمة كل وتسأأأأأأأأأالم التقييمع تارين  فر للصأأأأأأأأأندوق
   التقييمع لتارين السابقة الثالث السنوات خالل منها كلم  دفعها التر االشتراكات

  التقييم حالياً  ويجري ،2017 األول/ديسأأأأأأأأأأأمبر كانون 31  فر للصأأأأأأأأأأأندوق اكتواري تقييم آخر  واجري - 144
 فر االشأتراك بيانات بترحيل  الصأندوق وقام ع2019 األول/ديسأمبر كانون  31 حتإ الممتدة الفترة يغطر  المي
 المالية بياناته دعداد فر واسأأأأأتخدمها  2018 األول/ديسأأأأأمبر كانون  31 دلإ 2017  األول/ديسأأأأأمبر كانون 31
 تمويل نسأأأأأأأأأأبة عن  2017 األول/ديسأأأأأأأأأأمبر كانون 31 فر  اجري المي االكتواري التقييم واسأأأأأأأأأأفر ع2018 لعام

 تسأأأأأأأأأأأأأويات  دجراء عدم  افتراض مع المائة،  فر  139,2 قدرلا االكتوارية الخصأأأأأأأأأأأأأوم دلإ االكتوارية  للصأأأأأأأأأأأأأول
 لتسأأأوية الحالر  النظام ا خم عندما المائة  فر 102,7 التمويل نسأأأبة وبلغت المسأأأتقبلع فر التقاعدية للمعاشأأأات
 االستشاري االكتواري الخبير  خلج للصندوق، االكتوارية الكفاية تقييم وبعد الحسبانع فر التقاعدية المعاشات

 بمقتضأأأإ  لعج ا لتغطية مدفوعات تسأأأديد  يسأأأتوجب ما 2017 األول/ديسأأأمبر كانون 31 فر  يوجد ال انه دلإ
 االكتوارية القيمة تجاو ت  للصأأأأأأأول االكتوارية القيمة دن حيث  للصأأأأأأأندوق،  األسأأأأأأأاسأأأأأأأر النظام من 26 المادة
 كملك تجاو ت  للصأأأأأأول  السأأأأأأوقية القيمة ان ملك دلإ ويضأأأأأأا   الخطةع  بموجب  المسأأأأأأتحقة االلت امات لجميع
 الجمعية تلجل لم التقرير، لما دعداد  وقت  وحتإ التقييمع تارين فر  المسأأأتحقة  الخصأأأوم لجميع االكتوارية القيمة
 احكامهاع لتطبيق 26 المادة دلإ العامة

 دنهاء بسأأأأأبب او  الجارية العملية اثناء سأأأأأواء اكتواري، عج  بسأأأأأبب 26 المادة دلإ  اللجوء  حال وفر - 145
 دلإ  األعضأأاء المنظمات من منظمة  كل من  المطلوبة العج   تغطية مدفوعات تسأأديد فر سأأيسأأتند الصأأندوق،

 الثالث السأأنوات  خالل الصأأندوق دلإ  المدفوعة  االشأأتراكات مجموع دلإ  العضأأو  المنظمة تلك  اشأأتراكات نسأأبة
 األعوام  خالل التقاعدية المعاشأأأأأأات  صأأأأأأندوق دلإ المدفوعة  االشأأأأأأتراكات مجموع وبلغ التقييمع لتارين السأأأأأأابقة

 فيه المتحدة األمم موئل سأأالم دوالر، مليون 6 931,39  قدرو ما  (2018 و  2017 و 2016) السأأابقة الثالثة
د دت ،2019 عام  وخالل دوالرع ماليين 8,8 بمبلغ  المعاشأأأأأأأأات صأأأأأأأأندوق دلإ المنظمة  اشأأأأأأأأتراكات كامل  سأأأأأأأأ 

 التقاعديةع

 من باإلنهاء توصأأأأأأأأأية علإ بناء العامة، الجمعية من بقرار  الصأأأأأأأأأندوق فر  العضأأأأأأأأأوية دنهاء ويجو  - 146
 فر  الصأأندوق  اصأأول مجموع من نسأأبية  حصأأة سأأابقاً   العضأأو  المنظمة دلإ وت دفع المشأأتركع  الصأأندوق  مجلس
 وفقا التارين، ملك فر  الصأأأأأندوق فر مشأأأأأتركا موظفيها من كان من لصأأأأأالف  حصأأأأأرا  تخصأأأأأج اإلنهاء تارين

 ألصأول اكتواري تقييم دلإ اسأتنادا المبلغَ  الصأندوق  مجلس ويحدِّد والصأندوقع  المنظمة بين عليه متفق لترتيب
 عن ال ائدة  األصأول من  ج ء اي المبلغ يتضأمن وال اإلنهاء؛ تارين فر  وخصأومه التقاعدية المعاشأات  صأندوق

 الصأأندوق  مجلس دلإ ويرفع  الصأأندوق  لحسأأابات سأأنوية  مراجعة  الحسأأابات مراجعر  مجلس وي جري  الخصأأومع
 االطالع ويمكن  اسأأأأتثماراته، عن  فصأأأألية تقارير  الصأأأأندوق وينشأأأأر  سأأأأنةع  كل  المراجعة بشأأأألن تقريرا المشأأأأترك

  عwww.unjspf.org الشبكر الموقع علإ عليها
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 الموظفين دال/تعويضات التمييل األول: المجلد دطار فر به المحتفظ التعويضات دفع صندوق  
 الناجمة المرض  او  اإلصأابة او الوفاة  حاالت عن تعويضأات بتسأديد التعويضأات دفع  صأندوق ي عنإ - 147

 اإلداري النظام من دال التمييل فر التعويضأأأأأأأأأأأأأات  دفع تنظم التر القواعد وترد الرسأأأأأأأأأأأأأميةع الواجبات  اداء عن
 او الوفاة  حاالت عن تعويضأأأأأات بتسأأأأأديد بالت امها  الوفاء مواصأأأأألة من المنظمةَ   الصأأأأأندوق ويمكِّن للموظفينع

 بما  األسأاسأر،  األجر  صأافر من المائة  فر 1,0 يبلغ رسأم من ديراداته  الصأندوق ويسأتمد المرضع او  اإلصأابة
 دطار  فر الموظفين من المقدَّمة  المطالبات يغطر ولو المسأأأأأأأأأأأأأتحقينع للموظفين  العمل مقر تسأأأأأأأأأأأأأوية ملك فر

 فيما  المقطوعة  اإلجمالية المبالغ ودفع والعج  الوفاة  حاالت عن الشأأأأأأأأهرية  االسأأأأأأأأتحقاقات لسأأأأأأأأداد  دال التمييل
 الطبيةع المصروفات عن فضالً  المرض، او اإلصابة بحاالت يتعلق

 
 الموظفين استحقاقات علإ العامة الجمعية قرارات اثر  

 بموجبه  وافقت المي  70/244 القرار  العامة الجمعية  اتخمت ،2015 األول/ديسأأأأأأأمبر كانون  23 فر - 148
 المنظمأات فر العأاملين الموظفين لجميع واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الخأدمأة شأأأأأأأأأأأأأأروط علإ معينأة تغييرات ددخأال علإ

 بعض ويمثر الدوليةع المدنية الخدمة  لجنة توصأأأأأأأأأأأيات علإ بناء المتحدة للمم  الموحد النظام فر  المشأأأأأأأأأأأاركة
 وباسأأأأتحقاقات  األجل  الطويلة  األخر  الموظفين  باسأأأأتحقاقات المتعلقة  الخصأأأأوم  حسأأأأاب طريقة علإ التغييرات

 االسأأتحقاق لما  حسأأاب علإ يمثر مما التعليم،  لمنحة منقف نظام تنفيم تم ملك، دلإ  وباإلضأأافة الخدمةع نهاية
 التغييراتع لمو عن ةالناجم للنتائم عرض ادناو الجدول فر ويرد األجلع القصير

 
 التفاصيل التغيير

 اإلل اميأة السأأأأأأأأأأأأأأن  يأادة  
 الخدمة إلنهاء

 2014 الثأانر/ينأاير كأانون 1 فر المتحأدة بأاألمم التحقوا الأمين للموظفين اإلل امر التقأاعأد سأأأأأأأأأأأأأأن تبلغ
 62 او 60 فهر 2014 الثأانر/ينأاير كأانون 1 قبأل التحقوا َمن دلإ بأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة امأا عأامأا؛ 65 بعأدو او

 قبأأل من المعينين الموظفين خأأدمأأة إلنهأأاء اإلل اميأأة السأأأأأأأأأأأأأأن ترفع ان العأأامأأة الجمعيأأة وقررت عأأامأأاع
 فر سأأنة  65 دلإ 2014 الثانر/يناير كانون 1 قبل المتحدة للمم  الموحد بالنظام المشأأمولة  المنظمات

  التغيير لما ون ف م المكتسأأأأأأأبةع الموظفين حقوق  مراعاة مع  ،2018 الثانر/يناير كانون 1  اقصأأأأأأأاو موعد
 باسأأأأأأأأأأأتحقاقات المتعلقة  الخصأأأأأأأأأأأوم  حسأأأأأأأأأأأاب طريقة علإ يمثر ولو ،2018 الثانر/يناير كانون  1 فر

 المستقبلع فر الموظفين

 كأأانون 31 فر الميأأدانيأأة( الخأأدمأأة وفئأأة الفنيأأة )الفئأأة دوليأأاً  المعينين الموظفين مرتبأأات جأأداول كأأانأأت الموحد المرتبات ليكل
 تمثر المعأدالت لأمو وكأانأت المعيلينع خير او المعيلين مرتبأات معأدالت دلإ 2016 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر

 الجمعية واقرت العملع مقر وتسأأأأأأأأأأأأوية الموظفين مرتبات من  اإلل امية  االقتطاعات من كل مبالغ علإ
 من اً اعتبأأار  المعيلين وخير المعيلين مرتبأأات معأأدالت دلغأأاء دلإ اد  موحأأدا مرتبأأات جأأدول العأأامأأة

  مرتبات  معدل عن واسأأأأأأأأأأأأأت عيض ع2017 ايلول/سأأأأأأأأأأأأأبتمبر فر تنفيمو وتم  2017 الثانر/يناير كانون 1
 لموظفر واألسأأاسأأر  اإلداري للنظامين وفقا بهم معتر  معالون لديهم المين للموظفين ببدالت المعيلين

  مرتبات  من  اإلل امية  لالقتطاعات منقَّف  جدولم   الموحد المرتبات  ليكل  جانب  دلإ  وط ب قَ  المتحدةع  األمم
 تطبيق من القصأأأأأأأأأأأأأد يكن ولم التقاعديع المعاش حسأأأأأأأأأأأأأاب فر  الداخل  للجر منقف  وجدول الموظفين

 ان المتوقع من انه بيد للموظفينع المسأأأأأأأأأأأأأأددة المدفوعات  خفض دلإ يمدي ان  الموحد المرتبات  جدول
 اإلجا ة  اسأتحقاقات وعلإ الوطن، دلإ اإلعادة  اسأتحقاقات وتقييم  حسأاب طريقة علإ  الجدول لما يمثر

 المرتب  اسأأأاس علإ الوطن دلإ اإلعادة  اسأأأتحقاق  ي حسأأأب  الحاضأأأر،  الوقت وفر المسأأأتبدلةع السأأأنوية

https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
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 التفاصيل التغيير
ب حين فر الخأدمأة، انتهأاء تأارين فر الموظفين مرتبأات من اإلل اميأة واالقتطأاعأات اإلجمأالر    ت حسأأأأأأأأأأأأأأَ

 من  اإلل امية  واالقتطاعات العمل مقر وتسأوية  اإلجمالر المرتب اسأاس علإ المسأتبدلة السأنوية  اإلجا ة
 الخدمةع انتهاء تارين فر الموظفين مرتبات

 دلإ  اإلعادة  استحقاقات
 الوطن

 الموظ  يكون ان  شأأأأأريطة  الخدمة انتهاء عند الوطن دلإ دعادة منحة علإ  الحصأأأأأول للموظفين  يحق
 منم العامة الجمعية  نقحت وقد جنسأيتهع بلد  خارج عمل مرك  فر  األقل علإ واحدة سأنة لمدة  عمل قد

 للموظفين سأأأنوات  خمس دلإ سأأأنة من الوطن دلإ اإلعادة منحة لتلقر المملِّلة المدة شأأأرط  الوقت ملك
 الموظفين علإ سأأأأأأاريا الواحدة  السأأأأأأنة مدة شأأأأأأرط  ظل بينما المسأأأأأأتقبل،  فر بالخدمة سأأأأأأيلتحقون المين

 النفام حي   ليدخل 2017 ايلول/سأأأأأأأأأأأبتمبر  فر بالفعل األللية معايير فر التغيير لما ن ف م وقد الحاليينع
 الموظفين باسأتحقاقات المتعلقة الخصأوم  حسأاب علإ يمثر ان وي توق ع  ،2017 الثانر/يناير كانون منم
 المستقبلع فر

 التعليم منحة  حسأاب  فر ي سأتخدم ،2018 الثانر/يناير كانون 1 فر الجارية  الدراسأية  السأنة من اعتباراً  التعليم منحة
 المتحأأدة(، الواليأأات )دوالر موحأأدة بعملأأة محأأدد عأأام متأأدرج مقيأأاس الممللين الموظفين دلإ المقأأدمأأة

 لما يغير ملك، دلإ وباإلضأأأأأأأأأأافة البلدانع جميع فر نفسأأأأأأأأأأه  األقصأأأأأأأأأأإ الحد  المنحة علإ  يطبق بحيث
 والملكل  الداخلية  باإلقامة يتصأأأأأأأأأأأأأأل فيما مسأأأأأأأأأأأأأأاعدة من المنظمة تقدمه ما التعليم  لمنحة المنقف النظام
   التعليمع بمنحة المتعلق والسفر

  
 االكتواري التقييم فر التعليم، بمنحة منها  اتصأأأأأأأل ما باسأأأأأأأتثناء بالكامل، التغييرات لمو تلثير ويظهر 

 ع2019 عام فر اجري المي
 

 17 المتحظة  
 الم صصات  

 االعترا  تسأأأأأأأأأأأأأأتوجأأب قأأانونيأأة مطأأالبأأات اي المنظمأأة لأأد  يكن لم التقرير، لأأما دعأأداد وقأأت فر - 149
 بمخصصاتع

 
 18 المتحظة  
 األ رى ال صوم  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 األول/ديسمبر كانون 31 2019 األول/ديسمبر كانون 31 
 792 86 395 97 )ا(الخصوم المتعلقة بترتيبات مشروطة   

 792 86 395 97 مجموع ال صوم األ رى 

 
  األوروبرع االتحاد من ممولة مشروطة ترتيبات دطار فر بعد يتم لم تسليماً  المشروط االلت ام يمثل )ا( 
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 19 المتحظة  
 األصول صافي  

 المتراكم الفائض/العج   
المتعلقة باسأأأأأأتحقاقات الموظفين، والمراك   يشأأأأأأمل الفائض  التراكمر خير المقيد العجَ  المتراكم للخصأأأأأأوم  -   150

 الصافية للخصوم المتعلقة بالتلمين الصحر بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات اإلعادة دلإ الوطن واإلجا ة السنويةع 

 المنظمةع اصول صافر وتغيرات ارصدة حالة ادناو الجدول ويبين - 151
 

 )ا(األصول صافي وتنيرات أرصدة  

 دوالرات الواليات المتحدة()بآال  

 
 كأانون األول/ 31

 2018ديسمبر 
 الأأأأأأفأأأأأأأائأأأأأأض/

 )العج (
 الأأأتأأأحأأأويأأأالت دلأأأإ/
 )من( االحتياطيات

ارصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  
 )ب(اخر 

 كأأأأأأأأانأأأأأأأأون األول/ 31
 2019ديسمبر 

      الفائح التراكمي غير المقّيد      

 (302) - - (279) (23) )ج(صندوق الممسسة خير المخصج الغرض

 770 87 - - (809 9) 579 97 الممسسة المخصج الغرضصندوق 

 360 227  307 525 6 528 220 التعاون التقنر

 655 9 - - (300 2) 955 11 )ج(دعم البرامم

 (115 25) 509 9 - (217) (407 34) الت امات نهاية الخدمة

 368 299 509 9 307 (080 6) 632 295 المجموع الفرعي  األموال غير المقيدة 

      االحتياطيات

 303 1 - - - 303 1 صندوق الممسسة خير المخصصة الغرض

 023 4 - - - 023 4 صندوق الممسسة المخصج الغرض

 360 11 - - - 360 11 التعاون التقنر

 932 2 - - - 932 2 دعم البرامم

 - - - - – الت امات نهاية الخدمة

 618 19 - - - 618 19 لتحتياطياتالمجموع الفرعي  

      مجموع صافي األصول

 001 1 - - (279) 280 1 صندوق الممسسة خير المخصج الغرض

 793 91 - - (809 9) 602 101 صندوق الممسسة المخصج الغرض

 720 238  307 525 6 888 231 التعاون التقنر

 587 12 - - (300 2) 887 14 دعم البرامم

 (115 25) 509 9 - (217) (407 34) الت امات نهاية الخدمة

 986 318 509 9 307 (080 6) 250 315 مجموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق 

 
 العامع للقطاع الدولية المحاسبية المعايير دلإ الصناديق، ارصدة ملك فر بما األصول، صافر تغيرات تستند )ا( 

 دوالرع ماليين 9,5 قيمتها اكتوارية مكاسب تمثل )ب( 
 من  البرامم دعم  قطاع  دلإ  الغرض  المخصأأج خير  الممسأأسأأة صأأندوق  قطاع من  المتحدة  األمم بموئل  الخاج  التكالي  اسأأترداد صأأندوق ن قل )ج( 

 المناسبع القطاع مع الصندوق لما انشطة مواءمة اجل
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 20 المتحظة  
 التبادلية غير المعامتت من المتأتية اإليرادات  

 
 المقررة األنصبة  

 ضأأمن  مدرجة  المخصأأصأأات ولمو العادية، المي انية من  مخصأأصأأات سأأنتين  فترة كل  المنظمة تتلقإ - 152
 لغرض المالية البيانات لمو  فر وت درج األول  المجلد دطار  فر األنصأأأأأأأأأأأأأأبة لمو عن ويبلَّغ المقررةع األنصأأأأأأأأأأأأأأبة

 دوالرع مليون 15,4 مبلغ المنظمة قتتل بالتقرير، المشمولة الفترة وفر االكتمالع
 

 التبرعات  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
   األنصبة المقررة   

 430 14 295 15 المخصصات من المي انية العادية

 430 14 295 15 المبل  الوارد في البيان الثاني: األنصبة المقررة 

   التبرعات

 249 144 185 98 النقدية -التبرعات 

 920 700 األراضر واألماكن –التبرعات العينية 

 181 80 التبرعات العينية بمنشآت ومعدات واصول خير ملموسة وبسلع اخر 

 350 145 965 98 مجموع التبرعات الواردة 

 (666 1) (071 4) المبالغ المردودة للجهات المانحة

 684 143 894 94 صافي التبرعات الواردة 

   التحويتت والم صصات األ رى

 030 14 738 50 الترتيبات المشتركة بين المنظمات

 030 14 738 50 مجموع التحويتت والم صصات األ رى 

  
 كأسيرادات 2019 عأام خالل الموقَّعأة المل  مأة االتفأاقأات دطأار فر المقأدمأة التبرعأات بجميع وي عتر  - 153

 التبرعات  إليرادات وبالنسأأأأأبة السأأأأأنواتع المتعددة االتفاقات من المسأأأأأتقبلر  الج ء ملك فر بما ،2019 عام فر
 السنةع بحسب تقديمها المانحة الجهات تعت م التر بالمبالغ تفصيلر بيان ادناو يرد بها، المعتر 
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 السنة حسا التبرعات  تحليل  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 التبرعات 
  2019 53 598  

2020 20 266  

2021 12 642  

2022 5 822  

2023 1 283 

 283 1 2023ما بعد 

 894 94 مجموع التبرعات 

  
ع التحويالت   التبادلية خير المعامالت من المتلتية اإليرادات   وتشمل - 154  والمخصصات 

 
 العينية الخدمات  

 تأ درج ال فهر وعليأه ديرادات، بأاعتبأارلأا السأأأأأأأأأأأأأأنأة  خالل عينيأة كخأدمأات المقأدمأة بأالتبرعأات يعتر  ال - 155
 تقأأديمهأأا الممكأأد العينيأأة الخأأدمأأات ادنأأاو الجأأدول فر وترد اعالوع المأأمكورة العينيأأة التبرعأأات ديرادات ضأأأأأأأأأأأأأأمن

 السنةع خالل
 

 العينية ال دمات  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 91 53 المساعدة التقنية/خدمات الخبراء   

 - 283 الدعم اإلداري
 91 336 المجموع 

  
 21 المتحظة  
 األ رى اإليرادات  

 دوالرع ماليين 5,3 متنوعة ديرادات مصادر من المتلتية اإليرادات تبلغ - 156

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 296 2 395 5 اخر /متنوعةديرادات    

 296 2 395 5 إيرادات المعامتت التبادلية األ رى مجموع 
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 22 المتحظة  
 المصروفات  

 واستحقاقاتهم وبدالتهم الموظفين مرتبات  
 الخدمات  فئة من الممقتين والموظفين والوطنيين الدوليين الموظفين مرتبات تشأمل الموظفين مرتبات   - 157

 تشأأأأأأأأأمل  واالسأأأأأأأأأتحقاقات   والبدالت   الموظفين؛ مرتبات من  اإلل امية  واالقتطاعات العمل مقر وتسأأأأأأأأأويات العامة
 واإلعادة الموظفين، انتداب  واسأتحقاقات والتلمين، التقاعدية المعاشأات فيها بما  األخر ، الموظفين  اسأتحقاقات

 ادناوع الجدول فر المبين النحو علإ األخر ، والبدالت المشقة وبدل الوطن، دلإ
 

 واستحقاااتهم وبدالتهم الموظفين مرتبات  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 550 36 081 37 المرتبات واألجور   

  981 8 325 9 المعاشات التقاعدية واستحقاقات التلمين

 337 726 االستحقاقات األخر 

 868 45 132 47 الموظفين وبدالتهم واستحقاااتهممرتبات  مجموع 

  
 وبدالتهم الموظفين خير تعويضات  

 واسأأأأأأتحقاقات المتحدة األمم لمتطوعر  المعيشأأأأأأة بدالت وبدالتهم الموظفين خير  تعويضأأأأأأات تشأأأأأأمل - 158
 قضأأاة وبدالت  المخصأأصأأين، الخبراء  واجور والمتعاقدين، االسأأتشأأاريين  الخبراء واجور خدمتهم، انتهاء بعد ما

 وبدالتهمع العسكريين خير األفراد وتعويضات الدولية، العدل محكمة
 

 وبدالتهم الموظفين غير تعويضات  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 628 596 متطوعو األمم المتحدة   

 145 35 787 42 الخبراء االستشاريون والمتعاقدون

 773 35 383 43 تعويضات غير الموظفين وبدالتهم مجموع 

  
 األخر  والتحويالت المنف  

 والكيانات والشأأأأأأأأركاء الوكاالت دلإ والتحويالت  الخالصأأأأأأأأة المنفَ  األخر  والتحويالت المنف تشأأأأأأأأمل - 159
 ادناوع الجدول فر المبين النحو علإ األخر ، المنفِّمة

 



A/75/5/Add.9 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
)تابع(  2019المتحظات على البيانات المالية لعام   

 

129/148 20-08595 

 

 األ رى والتحويتت المن   

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 728 15 926 20 المنف المقدمة دلإ المستفيدين النهائيين   

 838 20 463 18 (28التحويالت دلإ الشركاء المنفمين )المالحظة 

 566 36 389 39 المن  والتحويتت األ رى مجموع 

  
 والمستهلكات اللوا م  

 النحو علإ الغيار  وقطع التشأأأأحيم ومواد والوقود المسأأأأتهلكات  اصأأأأنا َ  والمسأأأأتهلكات اللوا م تشأأأأمل - 160
 ادناوع الجدول فر المبين

 
 والمستهلكات اللوازم  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(
 2019 2018 
 176 130 الوقود ومواد التشحيم   

 211 182 قطع الغيار

 809 546 المستهلكات

 196 1 858 اللوازم والمستهلكات مجموع 

  
 السفر  

 ادناوع الجدول فر المبين النحو علإ الموظفين وخير الموظفين سفر يشمل السفر   - 161
 

 السفر  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 534 4 658 3 سفر الموظفين   

 396 7 308 3 سفر خير الموظفين

 930 11 966 6 السفر مجموع 

  
 األخر  التشغيل مصروفات  

 والتدريب، التعاقدية، والخدمات  والمرافق، الصأأأأأأأأيانة، نفقات  األخر  التشأأأأأأأأغيل  مصأأأأأأأأروفات تشأأأأأأأأمل - 162
 الديون  ومشأأأأطوبات  مخصأأأأصأأأأات  ومصأأأأروفات والتلمين، واإليجار، المشأأأأتركة،  والخدمات األمنية،  والخدمات
 ادناوع الجدول فر المبين النحو علإ تحصيلها، دمكانية فر المشكوك
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 مصروفات التشغيل األخر   

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2019  2018  

 446 604 النقل الجوي   

 360 1 616 1 النقل البري

 620 3 842 3 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 057 27 387 23 الخدمات التعاقدية األخر 

 449 036 2 اقتناء البضائع

 171 225 اقتناء األصول خير الملموسة

 197 3 341 3 ديجار المكاتب واماكن العمل

 151 65 استئجار المعدات

 400 734 الصيانة والتصليف

 176 10 (13) المعدومةمصروفات الديون 

 589 4 183 2 صافر خسائر صر  العمالت األجنبية

 263 1 390 1 اخر /متنوعةمصروفات تشغيل 

 879 52 410 39 مجموع مصروفات التشنيل األ رى 

  
 األخر  المصروفات  

الرسأأأمية والتبرعات العينية ومنف األصأأأول علإ  والمناسأأأباتتتصأأأل المصأأأروفات األخر  بالضأأأيافة   - 163
 سبيل الهبة/التحويلع

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

 2019 2018 

 920 780 العينية التبرعات   

 120 83 متنوعة/اخر  مصروفات

 040 1 863 األ رى المصروفات مجموع 

  
  23 المتحظة  

دارة المالية األدوات    المالية الم اطر وا 

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

 2019 2018 

   األصول المالية   
   القيمة العادلة بفائح أو عجز

 681 183 477 132 االستثمارات القصيرة األجل، صندوقا النقدية المشتركان
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 2019 2018 

 872 - االستثمارات القصيرة األجل، استثمارات اخر    

 553 184 477 132 االستثمارات القصيرة األجلمجموع  

 295 14 265 41 االستثمارات الطويلة األجل، صندوقا النقدية المشتركان

 295 14 265 41 مجموع االستثمارات الطويلة األجل 

 848 198 742 173 مجموع القيمة العادلة بفائح أو عجز 

   المستحقة القبح والحساباتالنقدية والقروح 

 521 21 504 63 النقدية ومكافئات النقدية، صندوقا النقدية المشتركان

 92 75 النقدية ومكافئات النقدية، مصادر اخر 

 540 183 820 181 التبرعات

 267 218 األخر  المستحقة القبض الحسابات

 420 205 617 245 المستحقة القبح والحساباتمجموع النقدية والقروح  

 268 404 359 419 مجموع القيمة الدفترية لألصول المالية 

ما يتصااال منها باألصاااول المالية المحتفظ بها في صاااندواي النقدية 
 369 220 321 237 المشتركين

   ال صوم المالية

 991 11 955 15 الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة

 - - الخصوم األخر  )باستثناء االلت امات المشروطة(

 991 11 955 15 مجموع القيمة الدفترية لل صوم المالية 

   موج  صافر اإليرادات من صندوقر النقدية المشتركين

 236 4 010 6 ديرادات االستثمار

 33 - ارباح/)خسائر( صر  العمالت األجنبية

 269 4 010 6 النقدية المشتركينصافي إيرادات صندواي  

 35 - ديرادات االستثمار األخر 

 304 4 010 6 مجموع صافي اإليرادات المتأتية من األدوات المالية 

  
  عامة نظرة: المالية المخاطر ددارة  

 السوقعالمنظمة معرضة للمخاطر المالية التالية: مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر  - 164

األدوات المالية: صأأأأأأأندوقا النقدية المشأأأأأأأتركان، معلومات عن  ،24وتقدم لمو المالحظة والمالحظة  - 165
دارتها؛  تعرُّض المنظمة لتلك المخاطر؛ واأللدا  المتوخاة والسأأأياسأأأات والعمليات المعتمدة لقياس المخاطر وا،

 وكيفية ددارتها لراس المالع 

 
  المخاطر ددارة اردط: المالية المخاطر ددارة  

تتماشأأأأأأإ ممارسأأأأأأات المنظمة فر مجال ددارة المخاطر مع نظامها المالر وقواعدلا المالية ومبادئها  - 166
بأألنأأه مجموع  تأأديروالتوجيهيأأة إلدارة االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارات )المبأأادر التوجيهيأأة(ع وتعرِّ  المنظمأأة راس المأأال الأأمي 

الحتياطيات المتراكمةع وتتمثل الدافها فر الحفاظ علإ اصأولها الصأافية المي يتلل  من ارصأدة الصأناديق وا
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قدرتها علإ البقاء كمنشألة مسأتمرة وعلإ تمويل قاعدة اصأولها وتحقيق الدافهاع وتدير المنظمة راس مالها فر 
ضأأأأأأأأوء الظرو  االقتصأأأأأأأأادية العالمية، وخصأأأأأأأأائج مخاطر األصأأأأأأأأول المسأأأأأأأأتثَمر فيها، واحتياجاتها الحالية 

 المال المتداولع  والمستقبلية من راس

 
  االئتمان مخاطر: المالية المخاطر ددارة  

فر اداة  المقابلمخاطر االئتمان لر مخاطر الخسأأأأأأأارة المالية التر يمكن تكبدلا دما لم ي   الطر    - 167
ئع لد  النقدية واالسأأأأتثمارات والودامالية ما بالت اماته التعاقديةع وتنشأأأأل مخاطر االئتمان من النقدية ومكافئات 

القبض خير المسأأددةع والقيمة  المسأأتحقة  الحسأأاباتالممسأأسأأات المالية، ومن المخاطرة االئتمانية الناجمة عن 
صأات المرصأودة مقابل  القبض المشأكوك   المسأتحقة  الحسأاباتالدفترية للصأول المالية، مطروحًا منها المخصأ 

 الئتمانع لمخاطر ا للتعرض األقصإ المستو  تمثلفر دمكانية تحصيلها، 

 
  االئتمان مخاطر ددارة  

وظيفة ددارة االسأأأأأأأأأأأتثمارات فر مقر األمم المتحدة، وال ي سأأأأأأأأأأأمف فر الظرو  العادية للكيانات  تترك  - 168
األخر  بم اولة انشأأطة االسأأتثمارع ويجو  ألي كيان ان يحصأأل علإ موافقة اسأأتثنائية عندما تسأأو غ الظرو  

 االستثمار علإ الصعيد المحلر فر دطار معايير محددة تتوافق والمبادر التوجيهيةع 

 
 القبض المستحقة األخر  والحساباتاالئتمان: المسالمات المستحقة القبض  مخاطر  

دن ج ءًا كبيرًا من المسأالمات المسأتحقة القبض لو مسأتَحقم من الحكومات مات السأيادة والوكاالت  - 169
بيرةع وفر وقأأت فوق الوطنيأأة، بمأأا فيهأأا كيأأانأأات األمم المتحأأدة األخر  التر ال ترتبط بهأأا مخأأاطرة ائتمأأانيأأة ك

 القبضع مستحقة حساباتدعداد لما التقرير، لم تكن المنظمة تحتفظ بلي اصول علإ سبيل ضمان تحصيل 

 
 تحصيلها دمكانية فر المشكوك القبض المستحقة الحساباتاالئتمان: مخصصات  مخاطر  

ك فر دمكانية القبض المشأأأأكو  المسأأأأتحقة  الحسأأأأاباتتقيِّم المنظمة المخصأأأأصأأأأات المرصأأأأودة مقابل  - 170
ج لد  وجود دليل موضأأأوعر علإ ان المنظمة لن تحصأأأل  تحصأأأيلها عند كل تارين دبالغع وي رصأأأد مخصأأأ 
صأات المرصأودة  علإ كامل المبلغ المسأتحق لهاع ويجو  اسأتخدام األرصأدة التر جر  قيدلا لحسأاب المخصأ 

اإلدارة علإ شأأأأأطب المبالغ   القبض المشأأأأأكوك فر دمكانية تحصأأأأأيلها دما وافقت  المسأأأأأتحقة  الحسأأأأأاباتلتغطية 
بموجب النظام المالر والقواعد المالية، او دما ا جريت قيودات معاكسأة لها علإ دثر تحصأيل المبالغ المسأتحقة 
القبض التر كانت قد ط ب قت عليها تسأأأويات اضأأأمحالل القيمة سأأأابقًاع ويرد فر الجدول ادناو التغير الحاصأأأل 

 فر حساب لمو المخصصات خالل السنةع 
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 المستحقة القبح المشكوك في إمكانية تحصيلها الحسابات م صصاتفي  التنير  

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

 240 42 2019كانون الثانر/يناير  1 فر  

المسأأتحقة القبض المشأأكوك فر   للحسأأاباتدضأأافية   مخصأأصأأات
 423 دمكانية تحصيلها 

القبض المشأأأأأأطوبة خالل الفترة باعتبارلا    المسأأأأأأتحقة  الحسأأأأأأابات
 (520) خير قابلة للتحصيل 

 - خير المستخدمة التر تم عكسها  المبالغ

 143 42 2019األول/ديسمبر  كانون 31 في

  
رة  وليس - 171 رة مسأأأأأأأأأتحقة القبض، ومن ثم فليس لناك تقادم للنصأأأأأأأأأبة المقر  لد  المنظمة انصأأأأأأأأأبة مقر 

 المستحقة القبض وللمخصصات المرتبطة بهاع 

 ملك  فر بما المقررة، األنصأبة  خال  القبض المسأتحقة الحسأاباتويرد فر الجدول ادناو بيان لتقاد م  - 172
 عبها المرتبطة للمخصصات المئوية النسب

 
 للتبرعات بالنسبة المستحقة الحسابات تقادحم  

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

  المخصصات  القبض المستحقة الحسابات دجمالر 

 - 407 47 بعد سنة واحدة  المستحقة   

 - 937 111 من سنة واحدة  اقل

 922 5 690 23 سنة واحدة دلإ سنتين  من

 063 7 771 11 سنتين دلإ ثالث سنوات  من

 158 29 158 29 من ثالث سنوات  اكثر

 143 42 963 223  المجموع 

  
 األ رى القبح المستحقة الحسابات تقادم  

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

  المخصصات  القبض المستحقة الحسابات دجمالر 

 - 218 من سنة واحدة  اقل   

 45 45 من ثالث سنوات  اكثر

 45 263  المجموع 

 
 مخاطر االئتمان: النقدية ومكافئات النقدية   

 كأأأأانون األول/ 31مليون دوالر فر  63,6كأأأأان لأأأأد  المنظمأأأأة نقأأأأديأأأأة ومكأأأأافئأأأأات نقأأأأديأأأأة قأأأأدرلأأأأا  - 173
، ولو ما يمثل الحد األقصأأأإ لدرجة تعرُّض لمو األصأأأول لمخاطر االئتمانع وي حتفظ بالنقدية 2019 ديسأأأمبر
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“ وما فوق، A-ومكافئات النقدية لد  اطرا  مقابلة من المصأأأأأأار  والممسأأأأأأسأأأأأأات المالية المصأأأأأأنفة بالرتبة ”
 لتقدير الجدارة الماليةع Fitchاستنادًا دلإ تصني  وكالة 

 لية: مخاطر السيولة ددارة المخاطر الما  

تكمن مخأأاطر السأأأأأأأأأأأأأأيولأأة فر احتمأأال اال تكون لأأد  المنظمأأة اموال كأأافيأأة للوفأأاء بأأالت امأأاتهأأا عنأأد   - 174
اسأأأتحقاقهاع والنهم المي تتبعه المنظمة فر ددارة السأأأيولة لو ضأأأمان ان تكون لديها دائما سأأأيولة كافية للوفاء 

بيعية او وقت الشأأأأدة، من دون تكبد خسأأأأائر خير مقبولة بالت اماتها عند اسأأأأتحقاقها، سأأأأواء فر ظل ظرو  ط
 المخاطرة بالمساس بسمعة المنظمةع  او

ويقضأر النظام المالر والقواعد المالية للمم المتحدة بعدم االلت ام بصأر  األموال دال بعد تلق يها من  - 175
مسأأأأأأأأأالمات، التر لر دلإ حد الجهات المانحة، مما يخفض بدرجة كبيرة من مخاطر السأأأأأأأأأيولة فيما يتعلق بال

كبير تدفقات نقدية سأأنوية مسأأتقرةع وال ي سأأمف باالسأأتثناءات من قاعدة عدم االلت ام بالصأأر  قبل تلق ر األموال 
 المستحقة القبضع  بالحساباتدال فر حالة التقيُّد بمعايير محددة إلدارة المخاطر فيما يتعلق 

بالتدفقات النقدية وترصأأأأأأأأأأأأأد التنبمات المنتظمة المتعلقة بمتطلبات وتضأأأأأأأأأأأأأطلع المنظمة بمهمة التنبم  - 176
 السيولة للتلكد من ان لديها النقدية الكافية لتلبية االحتياجات التشغيليةع

وت ولإ فر عمليات االسأأأأأأأتثمار العناية الواجبة لالحتياجات من النقدية ألخراض التشأأأأأأأغيل بناء علإ  - 177
تفظ المنظمة بج ء كبير من اسأأأأأأأأتثماراتها فر شأأأأأأأأكل مكافئات نقدية واسأأأأأأأأتثمارات التنبم بالتدفقات النقديةع وتح

 قصيرة األجل تكفر لتغطية الت اماتها عند استحقاقهاع

 
 مخاطر السيولة: الخصوم المالية  

يسأأتند التعرض لمخاطر السأأيولة دلإ فكرة ان الكيان قد يواجه صأأعوبة فر الوفاء بالت اماته المرتبطة  - 178
المسأأتحقة القبض والنقدية واالسأأتثمارات   الحسأأاباتم الماليةع ولما األمر مسأأتبعدم دلإ حد كبير بسأأبب بالخصأأو 

المتاحة للكيان والسأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات واإلجراءات الداخلية المتبعة التر تضأأأأأأأأأأأأمن وجود موارد كافية للوفاء بالت اماته 
ول علإ سأأأبيل ضأأأمان اي خصأأأوم الماليةع وحتإ وقت دعداد لما التقرير، لم تكن المنظمة قد قدمت اي اصأأأ 

او خصأأأأأوم احتمالية، ولم تحدث خالل السأأأأأنة اي دعفاءات من جانب اطرا  ثالثة لحسأأأأأابات مسأأأأأتحقة الدفع 
خصأأوم اخر ع ويرد فر الجدول ادناو بيان آلجال اسأأتحقاق الخصأأوم المالية اسأأتنادًا دلإ اقرب موعد يمكن  او

 لمالية المستحقة عليهاع ان ت طاَلب فيه المنظمة بتسوية كل من الخصوم ا

 
 2019كانون األول/ديسمبر  31آجال استحقاق ال صوم المالية في   

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

  المجموع  واحدة سنة من اكثر شهرا  12اشهر دلإ  3 من اشهر  3من  اقل 

 955 15   -  259 2   696 13  المستحقة والخصوم الدفع المستحقة الحسابات     

 
  السوق مخاطر: المالية المخاطر ددارة  

مخاطر السأأأأأوق لر احتمال ان تمثر التغيرات الحاصأأأأألة فر اسأأأأأعار السأأأأأوق، مثل اسأأأأأعار صأأأأأر   - 179
العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة واسعار األوراق المالية االستثمارية، علإ ديرادات المنظمة او قيمة اصولها 
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مخاطر السأأأأأوق وخصأأأأأومها الماليةع والهد  من ددارة مخاطر السأأأأأوق لو ددارة وضأأأأأبط مسأأأأأتويات التعرض ل
 ضمن المعايير المقبولة مع الحفاظ فر الوقت نفسه علإ الوضع المالر األمثل للمنظمةع 

  الفائدة اسعار مخاطر: السوق مخاطر  

مخاطر اسأأأأأأأعار الفائدة لر مخاطر تقلب القيمة العادلة للدوات المالية او التدفقات النقدية المتول دة  - 180
للتغيرات الحاصأأألة فر اسأأأعار الفائدةع وعلإ وجه العموم، عندما يرتفع سأأأعر الفائدة عنها فر المسأأأتقبل نتيجة 

الثابت والعكس صأأأأأأحيفع وتقاس مخاطر اسأأأأأأعار الفائدة عمومًا تنخفض قيمة الورقة المالية مات معدل العائد 
الت لمو المدة ا دادت لمو المدة بالسأأأأأأأنواتع وكلما طبمدة الورقة المالية مات معدل العائد الثابت، وي عبَّر عن 

مخاطر اسأأأأأأأأأأأأعار الفائدةع ويتمثل مكمن التعرض الرئيسأأأأأأأأأأأأر لمخاطر اسأأأأأأأأأأأأعار الفائدة فر صأأأأأأأأأأأأندوقر النقدية 
 عالمشتركان النقدية صندوقا: المالية األدوات ،24المشتركين، ولو ما تتناوله المالحظة 

 
  العمالت مخاطر: السوق مخاطر  

قلأ ب القيمأة العأادلأة للدوات المأاليأة او التأدفقأات النقأديأة المتولأ دة ت  احتمأالالعمالت  بمخأاطر ي قصأأأأأأأأأأأأأأد - 181
عنها فر المسأتقبل بسأبب التغيرات فر اسأعار صأر  العمالت األجنبيةع وللمنظمة معامالت واصأول وخصأوم 
بعمالت اخر  خير عملتها الوظيفية، ولر معرضة لمخاطر العمالت الناجمة عن التقلبات فر اسعار صر  

وتقضأأأأأأأأأأأأأأر السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات اإلداريأة والمبأادر التوجيهيأة بألن تأدير المنظمأة مسأأأأأأأأأأأأأأتو  تعرضأأأأأأأأأأأأأأهأا   العمالتع
 العمالتع  لمخاطر

م األصأأأأأول والخصأأأأأوم المالية للمنظمة اسأأأأأاسأأأأأًا بدوالرات الواليات المتحدةع اما األصأأأأأول المالية  - 182 وت قوَّ
مة بعمالت خير دوالر الواليات المتحدة، فتكون متصأأأألة اسأأأأاسأأأأًا ب  قو  االسأأأأتثمارات، دضأأأأافة دلإ النقدية المأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

القبض المحتفظ بها من اجل دعم األنشأأأأأطة التشأأأأأغيلية المحلية التر  المسأأأأأتحقة  والحسأأأأأاباتومكافئات النقدية 
تجر  معامالتها بالعمالت المحليةع وتحتفظ المنظمة بحد ادنإ من األصأأأأأول بالعمالت المحلية، كما تحتفظ، 

ت الواليات المتحدةع وت خفِّ  المنظمة من مسأأأأأأأتو  التعرض لمخاطر كلما امكن، بحسأأأأأأأابات مصأأأأأأأرفية بدوالرا
العمالت عن طريق ليكلة المسأأأأأأأالمات المقدَّمة من الجهات المانحة بالعملة األجنبية لتتوافق مع االحتياجات 

 من العمالت األجنبية للخراض التشغيليةع 

ويتعلق اشأأأد مكامن التعرض لمخاطر العمالت بالنقدية ومكافئات النقدية المحتفظ بها فر صأأأندوقر  - 183
مة بعمالت خير دوالر الواليات  قو  النقدية المشأأأأأأتركينع وحتإ وقت دعداد لما التقرير، كانت األرصأأأأأأدة المأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

مة اسأأأأاسأأأأًا باليورو والفرنك السأأأأويسأأأأري، ف عملة  30ضأأأأاًل عن اكثر من المتحدة من لمو األصأأأأول المالية م قو 
 اخر ، كما لو مبي ن فر الجدول ادناوع 

 
  2019األول/ديسمبر  كانون 31صندواي النقدية المشتركين لم اطر العمتت في  تعرُّح  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

  المجموع  اخر  عمالت  السويسري الفرنك  اليورو  المتحدة  الواليات  دوالر 

  321 237 381 1 427 008 2  505 233 النقدية المشترك الرئيسر  صندوق      
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  الحساسية تحليل: العمالت مخاطر  

يمثر اي ارتفاع او تراجع يشأأأأأأهدو سأأأأأأعر صأأأأأأر  اليورو والفرنك السأأأأأأويسأأأأأأري المعمول به فر األمم  - 184
مة بعملة اجنبية، ويفضر دلإ ارتفاع  31المتحدة فر   قو  كانون األول/ديسمبر علإ قياس قيم االستثمارات المأأأأأأأ 

ل ادناوع ويسأأأأأأأتند لما او انخفاض فر صأأأأأأأافر األصأأأأأأأول والفائض او العج ، بمقدار المبالغ المبينة فر الجدو 
األجنبيأة التر اعت برت ممكنأة فر حأدود المعقول فر تأارين  التحليأل دلإ تغيرات اسأأأأأأأأأأأأأأعأار صأأأأأأأأأأأأأأر  العمالت 

 لما التحليل بقاء جميع المتغيرات األخر  علإ حالها، وال سيما اسعار الفائدةع اإلبالغع ويفترض 

 
  العجز أو الفائح أو األصول صافي على التأثير  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 2018كانون األول/ديسمبر   31 فر  2019األول/ديسمبر  كانون  31 فر 
 العج  او  الفائض او األصول صافر علإ التلثير العج   او الفائض او األصول صافر علإ التلثير 
 العملة سعر انخفاض العملة سعر ارتفاع العملة سعر انخفاض العملة سعر ارتفاع 

 (361) 361 (201) 201 فر المائة(  10)تغير بنسبة  اليورو     

 (48)  48  (42) 42 فر المائة(  10بنسبة السويسري )تغير  الفرنك

  
  األخر  السوق مخاطر  

المنظمة ليسأأأأأأأت معرَّضأأأأأأأة لمخاطر اخر  مهمة تتعلق باألسأأأأأأأعار، فهر معر ضأأأأأأأة لقدر محدود من  - 185
مخاطر األسأأأأعار المرتبطة بالمشأأأأتريات المتوقعة من سأأأألع معي نة ت سأأأأتخدم بانتظام فر العملياتع وقد يتسأأأأبب 

 ع نسبية المية ميتغير تلك األسعار فر تغير تدفقات النقدية بمقدار خير 

 
  العادلة والقيمة المحاسبية التصنيفات  

ل  - 186 نظرًا للطأابع القصأأأأأأأأأأأأأأير األجأل للنقأديأة ومكأافئأات النقأديأة، بمأا فر ملأك الودائع المصأأأأأأأأأأأأأأرفيأة ألجأَ
 المسأأتحقة  والحسأأاباتلصأأندوقر النقدية المشأأتركين التر ال ت يد آجال اسأأتحقاقها األصأألية علإ ثالثة اشأأهر، 

 قيمة الدفترية كتقدير تقريبر معقول للقيمة العادلةع الدفع، تقي د ال المستحقة والحساباتالقبض 

 
  العادلة للقيمة الهرمر التسلسل  

يحلِّل الجدول ادناو األدوات المالية المحتَفظ بها بالقيمة العادلة من خالل مستويات التسلسل الهرمر  - 187
  :للقيمة العادلةع وتعرَّ  لمو المستويات علإ النحو التالر

األسأأأعار المعلنة )خير المعدَّلة( فر األسأأأواق النشأأأطة للصأأأول او الخصأأأوم   :1 المسأأأتو  )ا( 
 المتطابقة؛ 

ولر مدخالت  ،1المدخالت خال  األسأأأعار المعلنة المندرجة فر المسأأأتو    :2 المسأأأتو  )ب( 
ي باعتبارلا قابلة للرصد فيما يتعلق باألصل او الخصم، سواء بصورة مباشرة )اي كلسعار( او خير مباشرة )ا

 مشتقة من األسعار(؛ 

مدخالت للصل او الخصم خير مستندة دلإ بيانات سوقية قابلة للرصد )اي   :3 المستو  )ج( 
 مدخالت خير قابلة للرصد(ع 
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وتسأتند القيمة العادلة للدوات المالية المتداولة فر األسأواق النشأطة دلإ اسأعار السأوق المعلنة وقَت  - 188
األوراق المالية التر يتم الحصأأأأأول عليها من  اتا الجهة الوديعة المسأأأأأتقلة علإ اسأأأأأاس تقييماإلبالغ، وتحددل

اطرا  ثالثةع وت عتبر السأوق نشأطة دما كانت األسأعار المعلنة متاحة بي سأر وانتظام من وكالة للتداول او تاجر 
ما كانت تلك األسأأعار تمثل معامالت  او سأأمسأأار او مجموعة صأأناعية او خدمة تسأأعير او وكالة تنظيمية، وا،

السأأأأأأوق الفعلية التر تجري بانتظام علإ اسأأأأأأاس اسأأأأأأتقاللية األطرا ع وسأأأأأأعر السأأأأأأوق المعلن المي ي سأأأأأأتخدم 
 للصول المالية التر يحتفظ بها صندوقا النقدية المشتركان لو سعر الشراء المعروض الحالرع 

ت تداول فر سأأوق نشأأطة باسأأتخدام تقنيات التقييمع وتسأأاعد  وت حدَّد القيمة العادلة للدوات المالية التر ال  - 189
ما  كانت كل  تقنيات التقييم لمو علإ تحقيق اكبر اسأأأتخدام ممكن لبيانات السأأأوق القابلة للرصأأأد حيثما توافرتع وا،

   ع 2المدخالت الهامة المطلوبة لتحديد القيمة العادلة للداة قابلة للرصد، تدَرج لمو األداة فر المستو  

او اي خصأأأأأأأأأوم محتَفظ بها بالقيمة العادلة، او اي  ،3ولم تكن لناك اصأأأأأأأأأول مالية من المسأأأأأأأأأتو   - 190
 تحويالت كبيرة للصول المالية بين مستويات التسلسل الهرمر للقيمة العادلةع 

  
  العادلة للقيمة الهرمي التسلسل

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 (ا)2018كانون األول/ديسمبر   31 فر  2019األول/ديسمبر  كانون  31 فر 
 المجموع  2 المستو   1 المستو  المجموع  2 المستو   1 المستو  

       عجز أو بفائح العادلة بالقيمة بها المحتفظ المالية األصول       
  961 5  -   961 5 771 3 - 771 3 شركات عن صادرة - سندات

  966 22  -  966 22 178 19 - 178 19 المتحدة للواليات تابعة خير وكاالت عن صادرة - سندات

  -   -   -  - - - المتحدة للواليات تابعة خير سيادية جهات عن صادرة - سندات

  063 5   -  063 5 750 10 - 750 10 وطنية فوق جهات عن صادرة - سندات

  712 17  -   712 17 824 8 824 8 - صادرة عن خ انة الواليات المتحدة  - سندات

  362 6   -   362 6 857 86 857 86 - التجارية األوراق - الرئيسر المشترك النقدية صندوق

  460 137  460 137  -  734 30 734 30 - ألجل الودائع - الرئيسر المشترك النقدية صندوق

  524 195   460 137  064 58 114 160 415 126 699 33 الرئيسي المشترك النقدية صندوق مجموع 

 
 عالحالية العرض طريقة فر التغييرات مع تتوافق كر المقاَرنة القيمبيان  ا عيد )ا( 

  
 24 المتحظة  

 المشتركان النقدية صندواا: المالية األدوات  

دلإ مأا تحو و المنظمأة بصأأأأأأأأأأأأأأورة مبأاشأأأأأأأأأأأأأأرة من النقأديأة ومكأافئأات النقأديأة ومأا توظفأه من دضأأأأأأأأأأأأأأافأًة   - 191
اسأأتثمارات، فسنها تشأأارك فر صأأندوق النقدية المشأأترك الرئيسأأر التابع لخ انة األمم المتحدةع ويتلل   صأأندوق 

العمالت ومن النقدية المشأأأأأترك الرئيسأأأأأر من ارصأأأأأدة الحسأأأأأابات المصأأأأأرفية التشأأأأأغيلية المحتَفظ بها بعدد من 
 استثمارات بدوالرات الواليات المتحدةع



 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 A/75/5/Add.9 )تابع(  2019المتحظات على البيانات المالية لعام 

 

20-08595 138/148 

 

ولتجميع األموال تأألثير ديجأأابر علإ اداء االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأار ومخأأاطرو بوجأأه عأأام، نظرا لتحقق وفورات  - 192
الحجم، والقدرة علإ تو يع المخاطر المرتبطة بمنحنإ العائد علإ عدد من آجال االسأأأأأأأأأأأأتحقاقع وي سأأأأأأأأأأأأتند فر 

ة المشأأأأأأأترك )النقدية ومكافئات النقدية، واالسأأأأأأأتثمارات القصأأأأأأأيرة األجل، تخصأأأأأأأيج اصأأأأأأأول صأأأأأأأندوق النقدي 
يراداته دلإ اصل الرصيد المودع من كل كيان مشاركع   واالستثمارات الطويلة األجل( وا،

مشأاركة فر صأندوق النقدية المشأترك الرئيسأر،   المنظمة  كانت   ، 2019األول/ديسأمبر  كانون  31وفر   - 193
ماليين    7 504,8: 2018دوالر )  ماليين  9  339,4ل الموجودة بحو تأه مأا مجموعأه الأمي بلغأت قيمأة األصأأأأأأأأأأأأأو 

مليون دوالر(، وبلغت حصأأأأأتها من   220,4: 2018مليون دوالر )   237,2وكان يسأأأأأتحق للمنظمة منها (، دوالر 
 والر(ع ماليين د  4,3 : 2018ماليين دوالر )  6,0اإليرادات المتلتية من صندوق النقدية المشترك الرئيسر مبلغ 

 

 2019كانون األول/ديسمبر  31ألصول و صوم صندوق النقدية المشترك الرئيسي في  موجز  

 (المتحدة الواليات دوالرات)بآال  

 الرئيسر المشترك النقدية صندوق 

  عجز أو بفائح العادلة القيمة  
 137 177 5 األجل القصيرة االستثمارات

 405 624 1 األجل الطويلة االستثمارات

 542 801 6 عجز أو بفائح لتستثمارات العادلة القيمة مجموع 

  القبح المستحقة والحسابات القروح

 953 499 2 النقدية ومكافئات النقدية

 867 37 المستحقة االستثمار ديرادات

 820 537 2 القبح المستحقة والحساباتالقروح  مجموع 

 362 339 9 المالية لألصول الدفترية القيمة مجموع 

  المشترك النقدية صندوق  صوم

 321 237 المتحدة األمم لموئل الدفع مستحقة خصوم

 041 102 9 المشترك النقدية صندوق فر اخر  مشاركة لجهات الدفع مستحقة خصوم

 362 339 9 ال صوم مجموع 

 - األصول صافي 

  
 كانون األول/ 31إيرادات ومصاروفات صاندوق النقدية المشاترك الرئيساي عن السانة المنتهية في   موجز  

  2019ديسمبر 

 (المتحدة الواليات دوالرات بآال )

 الرئيسر المشترك النقدية صندوق 

 552 198 االستثمار ديرادات  

 355 14 المتحققة خير)الخسائر( /المكاسب

 907 212 الرئيسي المشترك النقدية صندوق من االستثمار إيرادات 
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 الرئيسر المشترك النقدية صندوق 

 287 3 األجنبية العمالت صر )خسائر( /مكاسب  

 (808) المصرفية الرسوم

 479 2 الرئيسي المشترك النقدية صندوق من التشنيلية المصروفات 

 386 215 الرئيسي المشترك النقدية صندوق من والمصروفات اإليرادات 

  
  المالية المخاطر ددارة  

دارة االسأأأأأأأأأأتثمار عن  المسأأأأأأأأأأمولة لراألمم المتحدة   خ انة - 194  النقدية  صأأأأأأأأأأندوق يخج فيما  المخاطر وا،
 عالتوجيهية للمبادر وفقاً  االستثمار انشطة تنفيم ملك فر بما الرئيسر، المشترك

لكافية لتلبية االحتياجات والهد  من ددارة االسأتثمارات لو حفظ راس المال وتلمين السأيولة النقدية ا - 195
النقدية التشأغيلية مع تحقيق معدل عائد سأوقر تنافسأر من كل مجمع اسأتثماريع وينصأب  التركي   علإ تحق ق 
اعتبارات الجودة والسأأأأأأالمة والسأأأأأأيولة فر االسأأأأأأتثمار اكثر مما ينصأأأأأأب  علإ العنصأأأأأأر المتعلق بمعدل العائد 

 السوقر فر األلدا  االستثماريةع

م لجنة اسأأأأأأأأأأأأأتثمارات بتقييم دوري للداء االسأأأأأأأأأأأأأتثماري، وتقيِّم مد  االمتثال للمبادر التوجيهية، وتقو  - 196
 وتقدم توصيات لتحديث تلك المبادرع

 
  االئتمان مخاطر: المالية المخاطر ددارة  

أأأأأأأأأأأأأأأد رة واألطرا  - 197  تقتضأر المبادر التوجيهية دجراء رصأد مسأتمر للتصأنيفات االئتمانية للجهات المصأة
المقابلةع ويجو  ان تشأأأأأأمل االسأأأأأأتثمارات المسأأأأأأموح بها، علإ سأأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأأر، الودائع المصأأأأأأرفية 
واألوراق التجارية واألوراق المالية فوق الوطنية، واألوراق المالية الصادرة عن ليئات حكومية، واألوراق المالية 

ال يسأأأأتثمر صأأأأندوقا النقدية المشأأأأتركان فر الحكومية التر تحل آجال اسأأأأتحقاقها بعد خمس سأأأأنوات او اقلع و 
حصأأأأأج  منتجاتاألدوات المالية المشأأأأأتق ة مثل األوراق المالية المضأأأأأمونة بلصأأأأأول او برلون عقارية او فر 

 الملكية السهميةع

وتقتضأأأأأأأأأر المبادر التوجيهية عدم االسأأأأأأأأأتثمار فر جهات دصأأأأأأأأأدار تقل تصأأأأأأأأأنيفاتها االئتمانية عن  - 198
ودًا قصأأأو  لنسأأأب تركُّ  االسأأأتثمارات فر جهات دصأأأدار معينةع وقد اسأأأت وفيت تلك المواصأأأفات، وتشأأأترط حد

 الشروط وقت القيام باالستثماراتع

والتصأأنيفات االئتمانية المسأأتخَدمة لصأأندوقر النقدية المشأأتركين لر التصأأنيفات التر تحددلا كبر   - 199
ووكالة مودي   ،(S&Pاالئتمانر؛ وت سأأأأأأأأأأأأأتخدم تصأأأأأأأأأأأأأنيفات وكالة سأأأأأأأأأأأأأتاندرد آند بور  )وكاالت التصأأأأأأأأأأأأأني  

(Moody’s( ووكالة فيتش )Fitch  فر تصأأأأأأني  السأأأأأأندات واألدوات المشأأأأأأتراة بخصأأأأأأم، فر حين ي ) سأأأأأأتخدم
المصأأأأرفية ألَجلع وحتإ نهاية السأأأأنة، كانت  الودائعتصأأأأني  وكالة فيتش لتقدير الجدارة المالية فر تصأأأأني  

 التصنيفات االئتمانية علإ النحو المبي ن فر الجدول ادناوع 
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 2019األول/ديسمبر  كانون 31صندوق النقدية المشترك حسا التصنيفات االئتمانية في  استثمارات

 (المئوية)النسبة 

صأندوق النقدية 
الأأأأأأمشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأرك  

 2018كانون األول/ديسمبر   31التصنيفات فر  2019 كانون األول/ديسمبر  31التصنيفات فر  الرئيسر 
  السندات )التصنيفات الطويلة األجل(

 AAA AA+/AA/AA- A+ غير مصنفة  AAA AA+/AA/AA- A+ غير مصنفة 

وكالة سأأأأأتاندرد  
   5,4 -   58,8   35,8 آند بور 

وكالة ستاندر   
 -   5,6   79,0   15,4 اند بور  

  5,6 -  39,3  55,1 فيتش  16,0 -  23,8  60,2 فيتش وكالة
 Aaa Aa1/Aa2/Aa3  A1   Aaa Aa1/Aa2/Aa3  A1  

   0,3   50,0  49,7 مودي   -  45,2  54,8 مودي  وكالة
  األجل(األوراق التجارية )التصنيفات القصيرة 

 A-1+     A-1+/A-1    
وكالة سأأأأأتاندرد  

وكالة ستاندر         100 آند بور 
      100 اند بور  

 F1+     F1+    
     100 فيتش وكالة     100 فيتش وكالة

 P-1     P-1    
     100 مودي  وكالة     100 مودي  وكالة

  القصيرة األجل(اتفاق إعادة الشرات العكسي )التصنيفات 
 A-1+     A-1+    

سأأتاندر     وكالة
 اند بور 

وكالة سأأتاندر       -
      100 اند بور  

 F1+     F1+    
     100 فيتش وكالة    - فيتش وكالة

 P-1     P-1    
     100 مودي  وكالة    - مودي 

 )تصنيفات وكالة فيتش للجدارة(الودائع ألجل  الودائع ألجل )تصنيفات وكالة فيتش للجدارة(
 aaa aa/aa- a+/a   aaa aa/aa- a+/a/a-  

 -   46,5  53,5 -     15,8  84,2 - فيتش وكالة
 

 تسأتثمر لم المنظمة ان دلإ  ونظراً   نشأطة، بصأورة االئتمانية التصأنيفات المتحدة األمم  خ انة وترصأد - 200
 مقأأابأألطر   ايدخالل  تتوقع ال اإلدارة فأأسن العأأاليأأة، االئتمأأانيأأة التصأأأأأأأأأأأأأأنيفأأات مات المأأاليأأة األوراق فر دال

 بالت اماته، باستثناء ما يتعلق بلي استثمارات مضمحلة القيمةع 
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  السيولة مخاطر: المالية المخاطر ددارة  

يتعرض صأأندوق النقدية المشأأترك الرئيسأأر لمخاطر السأأيولة المرتبطة بحاجة الجهات المشأأاركة فيه  - 201
دلإ سأأحب مبالغ خالل مهلة قصأأيرةع ويحتفظ الصأأندوق بقدر كا  من النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول 

ن النقأأديأأة ومكأأافئأأات النقأأديأة ويتوافر الج ء األكبر مللوفأأاء بأأالت امأأات الجهأأات المشأأأأأأأأأأأأأأأاركأأة متإ حأأان اجلهأأاع 
قدرلا يوم واحد لدعم االحتياجات التشأأأأأأغيليةع ولملك ت عتبر مخاطر السأأأأأأيولة واالسأأأأأأتثمارات فر خضأأأأأأون مهلة 

 لصندوق النقدية المشترك منخفضةع 

 
  الفائدة اسعار مخاطر: المالية المخاطر ددارة  

يشأكل صأندوق النقدية المشأترك الرئيسأر المصأدر الرئيسأر لتعر ض المنظمة لمخاطر اسأعار الفائدة،  - 202
نظرا دلإ ان النقدية ومكافئات النقدية واالسأأأتثمارات مات معدل العائد الثابت لر ادوات مالية تدر فوائدع وفر 

ل رئيسأأأر فر اوراق مالية كان الصأأأندوق المشأأأترك الرئيسأأأر يسأأأتثمر بشأأأك ،2019ديسأأأمبر /األول كانون 31
ثالث سأنوات(ع وكان   :2018مات آجال اسأتحقاق اقصأر، حيث كان األجل األقصأإ يقل عن خمس سأنوات )

سأأأأأأأأنة(،  0,33: 2018سأأأأأأأأنة )  0,74النقدية المشأأأأأأأأترك الرئيسأأأأأأأأر   صأأأأأأأأندوقالمالية فر   األوراقمتوسأأأأأأأأط مدة 
 ي عتبر ممشرًا علإ انخفاض المخاطرع  ما ولو

 
  الفائدة اسعار لمخاطر الرئيسر المشترك النقدية وقصند حساسية تحليل  

العادلة لصأأأأأأأأندوق النقدية المشأأأأأأأأترك الرئيسأأأأأأأأر فر تارين   القيمة تتلثريبيِّن التحليل الوارد ادناو كي   - 203
للتغيرات الحاصأأأأألة فر اسأأأأأعار   اسأأأأأتجابةً  برم تهالعائد  لمنحنإ نقلة  تدما ما حدث  النقصأأأأأان او بال يادةاإلبالغ 

الفائدةع ولما كانت قيمة لمو االسأأأتثمارات تقيد بناء علإ القيمة العادلة بفائض او عج ، فسن التغير الحاصأأل 
فر القيمة العادلة يمثل  يادة/نقصأأأأانًا فر الفائض او العج  وفر صأأأأافر األصأأأأولع ويبين الجدول ادناو تلثير  

نقطة اسأأأأأأأأأأأاس تعادل  100، صأأأأأأأأأأأعودا او لبوطا، فر منحنإ العائد )نقطة اسأأأأأأأأأأأاس 200 بمقدار نقلة  حدوث
 المائة(ع ولمو التغيرات فر نقاط األساس لر علإ سبيل التوضيفع  فر 1

 
 2019كانون األول/ديسمبر  31حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي لم اطر أسعار الفائدة في  تحليل

 200+ 150+ 100+ 50+ 0 50- 100- 150- 200- منحنإ العائد )نقاط األساس( نقلة
  الزيادة/)النقصان( في القيمة العادلة          

          :)بماليين دوالرات الواليات المتحدة(
 (134,38) (100,79) (67,20) (33,60) - 33,61 67,22 100,84 134,47 المشترك الرئيسي النقديةمجموع صندوق  

  
 2018كانون األول/ديسمبر  31حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي لم اطر أسعار الفائدة في  تحليل

 200+ 150+ 100+ 50+ 0 50- 100- 150- 200- منحنإ العائد )نقاط األساس( نقلة
  الزيادة/)النقصان( في القيمة العادلة          

          :)بماليين دوالرات الواليات المتحدة(
 (48,44) (36,33) (24,22) (14,89) - 12,11 24,23 36,34 48,46 المشترك الرئيسي النقديةمجموع صندوق  
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  السوق ألسعار األخر  المخاطر  

دم انه ال يبيع علإ  مهمة، اخر  اسأأأأعار  لمخاطر معر ض خير الرئيسأأأأر المشأأأأترك النقدية صأأأأندوق - 204
المكشأأأأأأأو  وال يقترض اوراقا مالية وال يشأأأأأأأتري اوراقا مالية بلسأأأأأأألوب الشأأأأأأأراء الهامشأأأأأأأر، وكلها امور تحد من 

 احتمال خسارة راس المالع 

 
  العادلة للقيمة الهرمر والتسلسل المحاسبية التصنيفات  

ل جميع االسأأأأأأأتثمارات بالقيمة العادلة بفائض او  - 205 اما بالنسأأأأأأأبة للنقدية ومكافئات النقدية ع عج ت سأأأأأأأجَّ
 المسجلة بقيمتها االسمية، فسن لمو القيمة ت عتبر قيمة تقريبية للقيمة العادلةع 

  :وت عرَّ  المستويات علإ النحو التالر - 206

األسأأأعار المعلنة )خير المعدَّلة( فر األسأأأواق النشأأأطة للصأأأول او الخصأأأوم   :1 المسأأأتو  )ا( 
 المتطابقة؛ 

ولر مدخالت  ،1المدخالت خال  األسأأأعار المعلنة المندرجة فر المسأأأتو    :2 المسأأأتو  )ب( 
قابلة للرصد فيما يتعلق باألصل او الخصم، سواء بصورة مباشرة )اي كلسعار( او خير مباشرة )اي باعتبارلا 

 مشتقة من األسعار(؛ 

سوقية قابلة للرصد )اي  مدخالت للصل او الخصم خير مستندة دلإ بيانات  :3 المستو  )ج( 
 مدخالت خير قابلة للرصد(ع 

وتسأتند القيمة العادلة للدوات المالية المتداولة فر األسأواق النشأطة دلإ اسأعار السأوق المعلنة وقَت  - 207
الحصأأأأأول عليها من  يتماألوراق المالية التر  اتاإلبالغ، وتحددلا الجهة الوديعة المسأأأأأتقلة علإ اسأأأأأاس تقييم

اطرا  ثالثةع وت عتبر السأوق نشأطة دما كانت األسأعار المعلنة متاحة بي سأر وانتظام من وكالة للتداول او تاجر 
ما كانت تلك األسأأعار تمثل معامالت  او سأأمسأأار او مجموعة صأأناعية او خدمة تسأأعير او وكالة تنظيمية، وا،

قاللية األطرا ع وسأأأأأأعر السأأأأأأوق المعلن المي ي سأأأأأأتخدم السأأأأأأوق الفعلية التر تجري بانتظام علإ اسأأأأأأاس اسأأأأأأت 
 للصول المالية التر يحتفظ بها صندوقا النقدية المشتركان لو سعر الشراء المعروض الحالرع 

وت حدَّد القيمة العادلة للدوات المالية التر ال ت تداول فر سأأأأوق نشأأأأطة باسأأأأتخدام تقنيات التقييم التر  - 208
ما كانت كل المدخالت الهامة المطلوبة لتحديد تحقق اكبر اسأأأأأتخدام مم كن لبيانات السأأأأأوق القابلة للرصأأأأأدع وا،

 ع2القيمة العادلة للداة قابلة للرصد، تدَرج لمو األداة فر المستو  

 المقيسأأأةويعرض التسأأألسأأأل  الهرمر التالر للقيمة العادلة اصأأأوَل صأأأندوق النقدية المشأأأترك الرئيسأأأر  - 209
او خصأأوم محتَفظ بها بالقيمة  ،3تارين اإلبالغع ولم تكن لناك اصأأول مالية من المسأأتو  العادلة فر  بالقيمة

 العادلة، او تحويالت كبيرة للصول المالية بين مستويات التسلسل الهرمر للقيمة العادلةع 
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 الرئيسي كانون األول/ديسمبر: صندوق النقدية المشترك 31الهرمي للقيمة العادلة لتستثمارات في  التسلسل

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة(

 2018كانون األول/ديسمبر   31 فر  2019األول/ديسمبر  كانون  31 فر 
 المجموع  2 المستو   1 المستو  المجموع  2 المستو   1 المستو  

       عجز أو بفائح العادلة بالقيمة بها المحتفظ المالية األصول       
 566 205 - 566 205 473 148 - 473 148 شركات عن صادرة - سندات

 922 791 - 922 791 027 755 - 027 755 المتحدة للواليات تابعة خير وكاالت عن صادرة - سندات

 - - - - - - المتحدة للواليات تابعة خير سيادية جهات عن صادرة - سندات

 592 174 - 592 174 230 423 - 230 423 وطنية فوق جهات عن صادرة - سندات

 746 610 - 746 610 829 497 - 829 497 صادرة عن خ انة الواليات المتحدة  - سندات

 366 219 - 366 219 398 347 398 347 - التجارية األوراق - الرئيسر المشترك النقدية صندوق

 - - - 585 419 3 585 419 3 - شهادات اإليداع - الرئيسر المشترك النقدية صندوق

 000 740 4 000 740 4 - 000 210 1 000 210 1 - ألجل الودائع - الرئيسر المشترك النقدية صندوق

 192 742 6 000 740 4 192 002 2 542 801 6 983 976 4 559 824 1 الرئيسي المشترك النقدية صندوق مجموع 

  
  25 المتحظة  

 العتاةذات  األطراف  

  الرئيسيون اإلدارة موظفو  

المين بسمكانهم ممارسأأة تلثير كبير علإ القرارات المالية  الموظفوناإلدارة الرئيسأأيين  بموظفر ي قصأأد - 210
  ةالتنفيمي   المديرة الرئيسأأأأأأيين  اإلدارة موظفر  فئة تضأأأأأأم المتحدة، األمم موئلوالتشأأأأأأغيلية للمنظمةع وفيما يخج  

 ع  ةالتنفيمي  ةونائب المدير 

وتشمل األجور  اإلجمالية المدفوعة لموظفر اإلدارة الرئيسيين صافر المرتبات وتسويات مقر العمل،  - 211
والمسأأتحقات األخر  مثل المنف واإلعانات والمسأأالمات التر يدفعها رب العمل لصأأندوق المعاشأأات التقاعدية 

 وللتلمين الصحرع 

اإلدارة الرئيسأأأأأأأيين فر المنظمة خالل السأأأأأأأنة مليون دوالر لموظفر   0,7وقد تم تسأأأأأأأديد ما مجموعه  - 212
المالية؛ ولمو المدفوعات متوافقة مع النظامين األسأأأأأأأاسأأأأأأأر واإلداري لموظفر األمم المتحدة، وجداول المرتبات 

 المنشورة لموظفر األمم المتحدة والوثائق األخر  المتاحة للجمهورع 
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  الرئيسيين اإلدارة موظفي أجور  

 يات المتحدة( )بآال  دوالرات الوال

 
مأأوظأأفأأو اإلدارة 

 الرئيسيون

افأأراد األسأأأأأأأأأأأأأأأرة 
 القريبون 

كانون   31المجموع فر  
 2019األول/ديسمبر 

 2 - 2 عدد الوظائ  )مكافئات الدوام الكامل(    

    دجمالر األجور:

 495 - 495 المرتبات وتسوية مقر العمل 

 161 - 161 التعويضات/االستحقاقات األخر  

 األول/ كااااااناون  31ماجاماوع األجاور لالساااااااااناااااة الاماناتاهاياااااة فاي  
 656 - 656 2019 ديسمبر 

  
  الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيين اإلدارة لموظفر المأأأدفوعأأأة المبأأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة وخير النقأأأديأأأة خير االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأاقأأأات تكن ولم - 213
 ع بيةنس المية مات

فر المنظمة علإ مسأأأأأأأأتو   يعملون قريبون  اسأأأأأأأأرة  افرادموظفر اإلدارة الرئيسأأأأأأأأيين  منولم يكن ألي   - 214
ل  المقدَّمة دلإ موظفر اإلدارة الرئيسأأأأأأأأأأأأأيين لر مبالغ مدفوعة تقتطع من اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقاتهم وفقًا  اإلدارةع والسأأأأأأأأأأأأأُّ

ل  المقدَّمة تحت حسأأأاب االسأأأتح قاقات متاحة للنظامين األسأأأاسأأأر واإلداري لموظفر األمم المتحدة؛ ولمو السأأأُّ
 علإ نطاق واسع لجميع موظفر المنظمةع 

 
  الصلة مات الكيانات معامالت  

فر سأأأأأأأأأأياق سأأأأأأأأأأير العمل المعتاد، ولتحقيق وفورات فر تنفيم المعامالت، خالبًا ما يتولإ كيان وحيد  - 215
بأل بأدء العمأل بنظأام مكل  بأسعأداد التقأارير المأاليأة تنفيأم المعأامالت المأاليأة للمنظمأة نيأابأًة عن كيأان آخرع وق

اوموجا، كان يتعين متابعة تلك المعامالت وتسأأأويتها يدوياع وتحدث التسأأأوية فر نظام اوموجا حينما ي دَفع دلإ 
 مقدِّم الخدمة اجروع 

 
  26 المتحظة  

  وااللتزامات اإليجار عقود  

 التمويلر اإليجار عقود  

 لم ت برم المنظمة اي عقود لإليجار التمويلرع   - 216

 
  التشغيلر اإليجار عقود  

تبرم المنظمة عقود اإليجار التشأأأأأأأأأأغيلر السأأأأأأأأأأتخدام األراضأأأأأأأأأأر والمبانر والمعدات الدائمة والممقتةع  - 217
ماليين  3,2بلغ مجموع مدفوعات اإليجار التشأأأأأأأأأأغيلر المعتر  بها فر بند المصأأأأأأأأأأروفات خالل السأأأأأأأأأأنة   وقد

التر  ااالنتفاع المتبرع به  حقوقمليون دوالر لترتيبات  0,9الرع وتشأأأأأأأأأأمل المصأأأأأأأأأأروفات األخر  مبلغا قدرو  دو 
ي عتر  باإليرادات المقابلة لها فر بيان األداء المالر، وترد ضأأأأأأأأأأأمن اإليرادات المتلتية من التبرعاتع وترد فر 

 الجدول ادناو الحدود الدنيا لمدفوعات اإليجار المستقبلية فر دطار ترتيبات خير قابلة لإللغاءع 
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  يةالمستقبل التشنيلي اإليجار عقود اللتزامات الدنيا الحدود  

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

 الت امات عقود اإليجار التشغيلر
الحأد األدنإ لمأدفوعات عقود اإليجأار 

 2019كانون األول/ديسمبر  31فر 

الحأأد األدنإ لمأأدفوعأأات عقود اإليجأأار 
 2018كانون األول/ديسمبر  31فر 

 481 1 430 7 مستحقة الدفع خالل اقل من سنة واحدة   

 125 5 874 3 سنوات 5مستحقة الدفع خالل سنة دلإ 

 063 4 - سنوات 5مستحقة الدفع خالل فترة تتجاو  

 669 10 304 11 مجموع الحدود الدنيا اللتزامات عقود اإليجار التشنيلي 

 
ويتضمن بعضها وفر العادة، ت بَرم عقود اإليجار الممكورة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسبع سنوات،  - 218

يومأاع وتبيِّن المبأالغ  االلت امات  90او  60او  30بنودا تسأأأأأأأأأأأأأأمف بأالتمأديأد و/او اإلنهأاء المبكر فر خضأأأأأأأأأأأأأأون 
المسأأأأأأأأأأأأأأتقبليأة للمأدة التعأاقأديأة الأدنيأا، مع مراعأاة ال يأادات السأأأأأأأأأأأأأأنويأة فر المأدفوعأات وفقأا لالتفأاقأات التعأاقأديأةع 

 تتضمن االتفاقات خيارات للشراءع  وال

 
ر الطر َ  لر المنظمة فيها تكون التر اإليجار عقود تترتيبا     الم مجِّ

رع  - 219  لم تبرم المنظمة اي عقود ديجار تكون فيها الطر  الم مجِّ

 
  التعاقدية االلت امات  

يرد فر الجدول ادناو بيان االلت امات المتعلقة بالممتلكات والمنشأأأأأأأأأأأأأأآت والمعدات؛ واألصأأأأأأأأأأأأأأول خير  - 220
 يتم تسليمها حتإ تارين اإلبالغع   لم ولكنوالسلع والخدمات المتعاَقد عليها  المنف مين؛ والشركاءالملموسة؛ 

 
  الفئات حسا التعاادية االلتزامات  

 ( )بآال  دوالرات الواليات المتحدة

  2018كانون األول/ديسمبر  31  2019كانون األول/ديسمبر  31 

 737 39 086 31 السلع والخدمات    

 221 34 478 22 الشركاء المنفمون 

 957 73 564 53 مجموع ال 

  
  27 المتحظة  

  االحتمالية واألصول االحتمالية ال صوم  

 االحتمالية الخصوم  

تتعرض المنظمة لمطالبات مختلفة تنشأأل من حين آلخر فر سأأياق السأأير المعتاد لعملياتهاع وتنقسأأم   - 221
تلك المطالبات دلإ فئتين رئيسأأأأأأأأأيتين لما: المطالبات التجارية والمطالبات المتصأأأأأأأأألة بالقانون اإلداريع وحتإ 

 وقت دعداد التقرير، لم يكن لد  المنظمة اية حاالت يجب اإلبالغ عنهاع 

ل اية مخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأات   -   222 ونظرًا لعدم معرفة ما سأأأأأأأأأأأتمول دليه تلك المطالبات علإ وجه الدقة، لم تسأأأأأأأأأأأجَّ
مصأروفات ألنه ال يمكن تقدير احتماالت حدوث تدفقات خارجة وال مبلغها او توقيتها بشأكل موثوقع وتماشأيا   او 
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  التر بالمطالبات  المتصأأأألة الية مع المعايير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العام، يتم اإلفصأأأأاح عن الخصأأأأوم االحتم 
 ع معقوال  تقديراً  الخسائر   حجم  تقدير  يمكن  وال  نتائجها  احتماالت  معرفة  يمكن  ال  عندما  تسويتها  تتم  لم 

 
  االحتمالية األصول  

من المعايير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العام: المخصأأأصأأأات والخصأأأوم االحتمالية  19وفقا للمعيار  - 223
 حدوثواألصأأأول االحتمالية، تفصأأأف المنظمة عن اصأأأول احتمالية عندما يقع حدث معين ينشأأأل عنه احتمال  

وجد معلومات كافية دلإ المنظمة فر صأأأأأورة منافع اقتصأأأأأادية او دمكانات خدمة، وت  الموارد من  داخلة  تدفقات
 اي لنأأاك يكنلم  ،2019كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31ع وفر الأأداخلأأة التأأدفقأأات تلأأك حأأدوثلتقييم احتمأأاالت 

 مشأأأاريعنسأأأبية تول دت عن دجراءات قانونية اتخمتها المنظمة او عن حصأأأتها فر  المية مات  احتمالية اصأأأول
 من الموارد القتصاديةع  كبيرةداخلة  تدفقاتمشتركة ي حتمل ان ت سفر عن حصولها علإ 

 
  28 المتحظة  

 األ رى والتحويتت المن   

 ع المنفمين للشركاءفيما يلر المناطق التر ا نفقت فيها األموال التر ا عطيت  - 224

 
  المناطق حسا األ رى والتحويتت المن   

 )بآال  دوالرات الواليات المتحدة( 

  2018لعام  المجموع 2019لعام  المجموع 

 966 4 400 6  افريقيا   

 594 8 938 7 العربية الدول

 877 2 051 4 والمحيط الهادر  آسيا

 229 3 - صعيد العالم  علإ

 913 74 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبر  امريكا

 259 - اوروبا

 838 20 463 18  المجموع 

 
مليون دوالر ورد فر بيان األداء المالر بوصأأأأأأأأأأأأفه  39,4ويشأأأأأأأأأأأأكل لما المبلغ ج ءًا من مبلغ مقدارو   - 225

مليون دوالر مخصأأأصأأأات  20,9المنف والتحويالت األخر ع وشأأأك ل الفرق البالغة قيمته مصأأأروفات تحت بند 
 (ع22م نحت للجهات المستفيدة النهائية )انظر المالحظة 

 29 المتحظة  

 اإلبتغ لتاريخ التالية األحدات  

وتأارين اإلمن بين تأارين البيأانأات المأاليأة  سأأأأأأأأأأأأأألبيأة، او  ديجأابيأة ،لم تطرا احأداث مات الميأة نسأأأأأأأأأأأأأأبيأة - 226
 عنسبية المية مابسصدارلا مما كان يمكن ان يمثر علإ لمو البيانات تلثيرًا 
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