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 اإحالة كتابا  
موجهة إلى رئيس مجلس مراجعي حساااااابات األمم    2021آذار/مارس   31رساااااالة م ر ة    

 لبشريةللمستوطنات ا  األمم المتحدةالمتحدة من المديرة التنفيذية لبرنامج  

 

مر اليظأأاي المأأالر والقواعأأد المأأاليأأة لةمم المتحأأدة، احيأأل التقرير    1-106والقأأاعأأدة    2-6وفقأأا للبيأأد   
المالر وحسأأأأابات برنامم األمم المتحدة للمسأأأأتوطيات البشأأأأرية، والحسأأأأابات األخر  سات الصأأأألة، عر السأأأأية 

ؤولة المالية األول  ق عليها عل  اسأاس شأهادات المسأ ، التر اواف2020األول/ديسأمبر كانون   31الميتهية فر  
فر مكتب األمم المتحدة فر نيروبر، ومد ر دائرة اإدارة واالسأأأأأأأتشأأأأأأأارات واالمتثال )بالييابة( فر برنامم األمم 

 المتحدة للمستوطيات البشريةع

زانية ومجلس  سأأأتشأأأارية لشأأأؤون اإدارة والمي وقد احيلت نسأأأن مر لمو البيانات دل  كل مر اللجية اال 
 مراجعر الحساباتع

 
 شريفميمونة مهد   )توقيع(

 المد رة التيفيمية 
 برنامم األمم المتحدة للمستوطيات البشرية
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موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من رئيس مجلس    2021تموز/يوليه   22رسالة م ر ة   
 مراجعي الحسابات

 
انات المالية مشأأأأأأفوعا بالتقرير المالر والبي تقرير مجلس مراجعر الحسأأأأأأابات  يشأأأأأأرفير ان احيل دليكم 

 ع2020كانون األول/ديسمبر  31المراجعة لبرنامم األمم المتحدة للمستوطيات البشرية للسية الميتهية فر 
 

 برموديزخورخر  )توقيع(
 المراقب المالر العاي لجمهورية شيلر
 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 
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 لفصل األول ا 

 لمالية: رأي مراجعي الحسابات لحسابات عن البيانات ا تقرير مجلس مراجعي ا   
  

 الرأي   

راجعيا البيانات المالية لبرنامم األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأأأأتوطيات البشأأأأأأأأأأأأرية )موئل األمم المتحدة(، التر  
، وبيأان األداء المأالر 2020األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   كأانون   31تتألل  مر بيأان المركز المأالر )البيأان األول( حت   

ألصأأأأأأأول )البيان الثالث(، وبيان التدفقات اليقدية )البيان الرابع(، لثانر(، وبيان التغيرات فر صأأأأأأأافر ا)البيان ا
وبيأان المقأارنأة بير المبأالغ المأدرجأة فر الميزانيأة والمبأالغ الفعليأة )البيأان الخأامس( للسأأأأأأأأأأأأأأيأة الميتهيأة فر سلأ  

 موجز للسياسات المحاسبية الهامةعل  البيانات المالية، بما فر سل  التارين، وكمل  المالحظات ع

ونر  ان البيانات المالية المرفقة تعرض بشأأكل مقبول، مر جميع الجوانب الجولرية، المركز المالر  
، واداءو المالر وتدفقاته اليقدية للسأأأية الميتهية فر  2020األول/ديسأأأمبر  كانون  31لموئل األمم المتحدة حت  

 سبية الدولية للقطاع العايعسل  التارين، وفقا للمعا ير المحا

 
 أساس الرأي   

لقد اجرييا مراجعة الحسأأأأأأأابات وفقًا للمعا ير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأأاباتع ومسأأأأأأأؤولياتيا بموجب تل   
الية“ع  المعا ير مبيية فر الفرع الوارد ادناو بعيوان ”مسأأأأأأأأأأأأؤوليات مراجعر الحسأأأأأأأأأأأأابات عر مراجعة البيانات الم

القية سات الصأأألة بمراجعتيا للبيانات المالية، ألمم المتحدة وفقا للمتطلبات األخونحر جهة مسأأأتقلة عر موئل ا
وقد اوفييا بمسأأأأأأأأؤولياتيا األخالقية األخر  وفقا لتل  المتطلباتع ونعتقد ان األدلة التر اسأأأأأأأأتقييالا مر مراجعة  

 ليه را ياعالحسابات كافية ومياسبة ألن تشكل اساسًا نقيم ع

 
 وتقرير مراجع الحسابات بشأنها ير البيانات المالية  المعلومات األ رى غ   

تتحمل اإدارة المسأأؤولية عر المعلومات األخر  التر تشأأمل االسأأتعراض المالر للسأأية الميتهية فر   
قرير مراجع  المدرج فر الفصأأأأأأل الرابع، ولكيها ال تشأأأأأأمل البيانات المالية وت  2020كانون األول/ديسأأأأأأمبر   31

 الحسابات بشلنهاع

ل راُ يأا فر البيأانأات المأاليأة تلأ  المعلومأات األخر ، وال نبأدي بشأأأأأأأأأأأأأألنهأا اي شأأأأأأأأأأأأأأكأل مر يشأأأأأأأأأأأأأأمأ   وال 
 التلكيدع  اشكال

وفر مأا  تصأأأأأأأأأأأأأأل بمراجعتيأا للبيأانأات المأاليأة، فأ ن مسأأأأأأأأأأأأأأؤوليتيأا تتمثأل فر قراءة المعلومأات األخر ،   
البيأأأانأأأات المأأأاليأأأة   تلأأأ  المعلومأأأات األخر  تتعأأأارض جولريأأأا معواليظر مر خالل سلأأأ  فر مأأأا دسا كأأأانأأأت  

المعلومات التر حصأأأأأأأأليا عليها مر مراجعة الحسأأأأأأأأابات او فر ما دسا كانت تشأأأأأأأأوبها عل  ما  بدو اخطاء   او
جولريةع وإسا خلصأأأأأيا، اسأأأأأتيادًا دل  العمل المي ا أأأأأطلعيا به، دل  وجود اخطاء جولرية فر لمو المعلومات 

 نفيد به فر لما الصددع ملزمون باإبالغ عر سل ع وليس لد يا مااألخر ، ف نيا 
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 مس وليات اإلدارة واألفراد المكلفين بتنظيم البيانات المالية   

تتحمل اإدارة المسأأؤولية عر دعداد البيانات المالية وعر أأها عر أأا نزيها وفق المعا ير المحاسأأبية   
رة  أأأأروريا إتاحة دعداد عر الرقابة الداخلية حسأأأأب ما تراو اإداالدولية للقطاع العاي، كما تتحمل المسأأأأؤولية 

 الية مر األخطاء الجولرية، سواء كانت ناتجة عر الغش او الخطلعبيانات مالية خ

ولأأد  دعأأداد البيأأانأأات المأأاليأأة، تتول  اإدارة المسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة عر تقييم قأأدرة موئأأل األمم المتحأأدة عل   
باسأتمرارية األعمال، واسأتخداي  ح، حسأب االقتاأاء، عر المسأائل المتعلقة االسأتمرار كمؤسأسأة عاملة، واإفصأا

مرارية األعمال فر المحاسأأبة ما لم تعتزي اإدارة دما تصأأمية موئل األمم المتحدة او وق  عملياته، اسأأاس اسأأت 
 او ما لم  وجد بد ل واقعر عر القياي بمل ع  

 لمتحدةعل  عملية اإبالغ المالر لموئل األمم اويتحمل المكلفون باإدارة المسؤولية عر اإشراأ ع 

 
 مس وليات مراجعي الحسابات عن مراجعة البيانات المالية   

تتمثل الدافيا فر الحصأأأأولى عل  تلكيد معقول بشأأأألن ما دسا كانت البيانات المالية فر مجملها خالية   
إصدارى تقرير لمراجعر الحسابات  مر األخطاء الجولرية، سواء كانت لمو األخطاء ناتجة عر غش اي خطل، و 

ر التلكيد، ولكيه ال ياأأأأأأمر ان المراجعة التر تفجري وفقًا  ا ياع والتلكيد المعقول لو مسأأأأأأتو  عال م تاأأأأأأمر ر 
للمعا ير الدولية لمراجعة الحسأأأأابات سأأأأتكشأأأأ  دائما عر الخطل الجولري عيد وجودوع اما األخطاء فيمكر ان 

ول، ميفردة او مجتمعة، سا كان مر المتوقع ان تؤثر عل  نحو معقتيشأأأأأأأأأأأأل عر غش او خطل وتعتبر جولرية د
 قتصادية التر  تخملا المستخدمون عل  اساس لمو البيانات الماليةعفر القرارات اال

وفر دطار مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأابات وفق المعا ير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأأأأأأأابات، نتحل  بالحكمة المهيية  
  لر: طوال عملية المراجعةع ونقوي اياًا بما ونتبع ميهجًا يقوي عل  الش  المهير

تحد د احتماالت احتواء البيانات المالية عل  اخطاء جولرية وتقييمها، سأأأأأأأأأأواء اكانت تل   )ا( 
األخطاء ناتجة عر غش اي خطل، وو أع وتطبيق دجراءات المراجعة اسأتجابة لتل  االحتماالت، واسأتقاء ادلة  

اع واحتمال عدي الكشأ  عر اخطاء  ًا كافيًا ومياسأبًا إبداء را يا بشألنهمر مراجعة الحسأابات لكر تشأكل اسأاسأ 
نأأاتجأأة عر الغش اكبر مر احتمأأال عأأدي الكشأأأأأأأأأأأأأأ  عر األخطأأاء اليأأاتجأأة عر الخطأأل، ألن الغش  جولريأأة  

  يطوي عل  تواطؤ او تزوير او دغفال متعمد او تحريف او تجاو  للرقابة الداخلية؛  قد

ت بهدأ و أأأأأأأأأع دجراءات  قابة الداخلية المتصأأأأأأأأألة بمراجعة الحسأأأأأأأأأابااإلماي ب جراءات الر  )ب( 
مة للظروأ السأائدة، ولكر ليس لغرض دبداء راي بشألن فعالية دجراءات الرقابة الداخلية  مراجعة حسأابات مالئ 

 فر موئل األمم المتحدة؛

التقد رات المحاسأأأأأأأبية تقييم مد  مالءمة السأأأأأأأياسأأأأأأأات المحاسأأأأأأأبية المتبعة ومد  معقولية  )ج( 
 إدارة؛  تصل بها مر دفصاحات صادرة عر ا وما

اسأأأتخالس اسأأأتيتاجات تتعلق بمد  مالءمة اسأأأتخداي اإدارة ألسأأأاس اسأأأتمرارية األعمال   )د( 
فر المحاسأأبة، وما دسا كان لياك، اسأأتيادا دل  األدلة التر اسأأُتقيت مر مراجعة الحسأأابات، عدُي يقير جولري 

مم المتحدة عل  االسأأأأأأأأأأأتمرار  اث او الظروأ التر قد توّلد شأأأأأأأأأأأكوكا كبيرة فر قدرة موئل األسو صأأأأأأأأأأألة باألحد
وجود عدي يقير جولري، وجب علييا اسأأأأأأترعاء االلتماي فر تقريرنا عر  كمؤسأأأأأأسأأأأأأة عاملةع ف سا خلصأأأأأأيا دل 
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انت لمو تعد ل را يا، دسا ك مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأأابات دل  اإفصأأأأأأأأأأأأأاحات المتصأأأأأأأأأأأأألة بمل  فر البيانات المالية، او
دلة المسأأتمدة مر المراجعة التر اجريت حت  تارين تقريرنا  اإفصأأاحات غير كافيةع وتقوي اسأأتيتاجاتيا عل  األ

عر المراجعةع بيد ان األحداث او الظروأ فر المسأأأأأأتقبل قد تؤدي دل  توق  موئل األمم المتحدة عر العمل  
 كمؤسسة عاملةع 

ة وهيكلهأا وماأأأأأأأأأأأأأأمونهأا، بمأا فر سلأ  اإفصأأأأأأأأأأأأأأاحأات،  تقييم العرض العأاي للبيأانأات المأاليأ  )ه( 
 يانات المالية تعرض المعامالت واألحداث المبلغ عيها فيها بطريقة تحقق عر ها بيزالةع الب  كانت دسا وما

ونتواصأأأأأأأأأأأأأأل مع المكلفير بالحوكمأة فيمأا  تعلق بجملأة مسأأأأأأأأأأأأأأائل اخر  ميهأا اليطأاق المقرر لمراجعة   
نق  عليها اثياء مة، بما فر سل  اية اوجه قصأأأأور لامة فر الرقابة الداخلية الحسأأأأابات وتوقيتها ونتائجها الها

 مراجعتيا للحساباتع

 
 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األ رى   

عالوة عل  ما تقدي، نر  ان المعامالت التر اجرالا موئل األمم المتحدة والتر اطلعيا عليها او قميا  
ظأاي المأالر والقواعأد  تيأا للحسأأأأأأأأأأأأأأابأات، كأانأت مطأابقأة، مر جميع الجوانأب الهأامأة، للي بتأدقيقهأا فر دطأار مراجع

 التشريعرع المالية لموئل األمم المتحدة وللسيد

وقد قميا اياأأا، وفقا للمادة السأأابعة مر اليظاي المالر والقواعد المالية لةمم المتحدة، ب صأأدار تقرير   
 األمم المتحدةع مطول عر مراجعتيا للبيانات المالية لموئل

 
 برموديزخورخر  )توقيع(

 شيلرالعاي لجمهورية المراقب المالر 

 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 

 كاي  هو )توقيع(

 مراجع الحسابات العاي فر جمهورية الصير الشعبية

 )كبير مراجعر الحسابات(

 شيلركاي   )توقيع(

 رئيس د وان المحاسبة االتحادي األلمانر

 
 2021تمو / وليه   22
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 الفصل الثاني 

 ات التقرير المطول لمجلس مراجعي الحساب   

 موجز  
راجع مجلس مراجعر الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات البيأأانأأات المأأاليأأة واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض عمليأأات برنأأامم األمم المتحأأدة  

ع وبسأبب اثر 2020كانون األول/ديسأمبر  31للمسأتوطيات البشأرية )موئل األمم المتحدة( للسأية الميتهية فر 
جيرع واجريأت المراجعأة  (، ُاجريأت عمليأة المراجعأة عر ُبعأد مر بي 19-جأائحأة مرض فيروس كورونأا )كوفيأد

  تشأأرير الثانر/   22تشأأرير األول/اكتوبر دل   26ترة مر المرحلية لمقر موئل األمم المتحدة فر نيروبر فر الف
للمكتب القطري لمصأأأأأأأأأأأأر، وللمكتب ؛ واجريت المراجعات المرحلية للمكتب اإقليمر ألفريقيا، و 2020نوفمبر 

؛ واجريت 2020تشأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر   28دل   8الفترة مر  القطري لجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأأعبية فر
 ع2021نيسان/ابريل   30دل   5للبيانات المالية فر الفترة مر  المراجعة اليهائية

 
 رأي مراجعي الحسابات

ض بشكل مقبول، مر جميع الجوانب الجولرية، المركز المالر  ر  المجلس ان البيانات المالية تعر  
ية الميتهية فر  ، واداءو المالر وتدفقاته اليقدية للسأأ 2020كانون األول/ديسأأمبر  31حدة حت  لموئل األمم المت 

 سل  التارين، وفقا للمعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العايع
 

 االستنتاج العام

اوجه قصأأور جولرية فر الحسأأابات والسأأجالت مر شأألنها ان تؤثر فر عرض لم يكتشأأ  المجلس   
دد ية للموئل بصأأأأأأأأورة نزيهةع غير ان المجلس الحك ان لياك مجاال إدخال تحسأأأأأأأأييات عل  عالبيانات المال

  مر المجأاالت، وعل  وجأه التحأد أد فر مأا  تعلق بأاإدارة المأاليأة؛ وإدارة الميزانيأة؛ وإدارة المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع؛ وإدارة
وإدارة الميشأأأأآت والممتلكات  المشأأأأتريات والعقود؛ وإدارة الموارد البشأأأأرية؛ وتكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأاالت؛

ج لمو المجاالت دل  رقابة داخلية ورصأأأأد لةنشأأأأطة اقو   والمعدات؛ وإدارة االسأأأأتراتيجية وإدارة السأأأأفرع وتحتا
كفأأاءة والفعأأاليأأة فر تيفيأأم واليأأة موئأأل األمم فر المكأأاتأأب القطريأأة والمكتأأب اإقليمر وفر المقر لاأأأأأأأأأأأأأأمأأان ال

ات مراجعة الحسأأأأابات الالحقة، رصأأأأد نتائم مبادرة اإدارة المتخمة المتحدةع وسأأأأيواصأأأأل المجلس، خالل عملي 
 قصور الملحوظةعلمعالجة اوجه ال

 
 االستنتاجات الرئيسية

 يسلط المجلس الاوء عل  االستيتاجات الرئيسية الواردة ادناوع 
 

 إدارة الش ون المالية
 يح المغلقةعدي اإغالق المالر فر الوقت المياسب للبيود المفتوحة فر الم

ل  المتعلقأأة بهأأا   13الحك المجلس ان    ميحأأة،  بلغ مجموع األرصأأأأأأأأأأأأأأأدة االختتأأاميأأة لتحويالت السأأأأأأأأأأأأأ 
ل ، لم ُتغلفق   1,15مليون دوالر وتمثل نسأأبة   0,26  وما مر    90ماليا فر غاأأون فر المائة مر تحويالت السأأ 

   ومأاع  1  220 ومأا و    52مأدة التألخير بير  تأارين انتهأاء االتفأاقأات المبرمأة مع الجهأات المأانحأة، وقأد تراوحأت  
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مر الميح المغلقة ظلت تتاأمر بيودا مفتوحة متعلقة بحسأابات مسأتحقة الدفع  28واكتشأ  المجلس كمل  ان 
 مليون دوالرع 0,23، بمبلغ دجمالر قدرو 2020ديسمبر كانون األول/ 31ألكثر مر سية واحدة، حت  

قليمر ألفريقيا، مالر للمشأأأأأأأاريع التر  د رلا المكتب اإواسأأأأأأأتعرض المجلس اياأأأأأأأا حالة اإغالق ال 
  تشأأأأأأأأأأأرير الثانر/  9ميحة، حت    29ميحة مغلقة مر الياحية التشأأأأأأأأأأأغيلية لم تكر   46فالحك انه مر اصأأأأأأأأأأأل  

المالية فر غاأأأأأأأأون األشأأأأأأأأهر االثير عشأأأأأأأأر المقررة، كما الحك ان الوفاء  ، مغلقة مر الياحية 2020 نوفمبر
 ميحةع 29ميحة مر تل  الميح البالغة  13 يته بعُد فر حالة بااللتزامات المفتوحة لم 

 
 إدارة المشاريع

 عدي دعداد التقارير المرحلية الفصلية

، التر طلبها 2020الثالثة األول  مر عاي لم يقدي موئل األمم المتحدة التقارير المرحلية للفصأأأأأأأأأأول   
حلية فصألية لر يعرقل رصأد البرامم وإنجا  اليتائم  المجلسع ويسأاور المجلسف القلُق ألن عدي دعداد تقارير مر 

 نامجيةعفحسب، بل سيقوض اياا عملية اتخاس القرارات البر 
 

والمكتب القطري لموئل األمم المتحدة فر مصأأأر قبل  الشأأأروع فر بدء المشأأأاريع فر المكتب اإقليمر ألفريقيا 
 الحصول عل  موافقة الفريق االستشاري للمشاريع

المحاسأأأأأأأأأأبة واالسأأأأأأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأأأأأأة بالمشأأأأأأأأأأاريع عييًة مكونة مر لس فر نظاي  اسأأأأأأأأأأتعرض المج 
حك  ، وال2019و    2018مشأأأأأأأأأأأأأأأاريع وافق عليهأأا المكتأأب اإقليمر ألفريقيأأا وادارلأأا فر الفترة بير عأأامر   10

مر تل  المشأأأاريع العشأأأرة بعد توقيع اتفاقات التمويل،  5المجلس ان الفريق االسأأأتشأأأاري للمشأأأاريع وافق عل  
ن مشأروعا واحدا ميها اُعفر مر الحصأول عل  موافقة الفريق االسأتشأاري للمشأاريع بعد توقيع اتفاق التمويل وا

 بهعالخاس 

القطري لمصأأأأر، فالحك ان اتفاقاتى تمويل  مشأأأأروعا  د رلا المكتب  13واسأأأأتعرض المجلس اياأأأأا  
ول عل  موافقة الفريق االسأأتشأأاري  مليون دوالر ُوقعت قبل الحصأأ  1,86متعلقة بثالثة مشأأاريع مجموع قيمتها  

  وماع 130 وما و  15للمشاريع لمدد تتراوح بير  
 

اطية الشأأأأأأعبية التابع لموئل الصأأأأأأياغة المعيبة التفاق التعاون المبري فر المكتب القطري لجمهورية الو الديمقر 
 األمم المتحدة

  تشأأأأأأأأأأأأأرير األول/   5تير فر  اسأأأأأأأأأأأأأتعرض المجلس اتفأاقر تعأاون وقعهمأا موئأل األمم المتحأدة مع محأافظ  
، والحك ان اتفاقر التعاون الممكورير ال  زاالن ُيصأأيّىفان  أأمر اإنجا ات الرئيسأأية المتوقعة )للفترة  2020اكتوبر  
  / مشأأأأأروعا صأأأأأغيرا متعلقا بالبي  التحتية للمياو، مع انها مشأأأأأاريع ُانجزت قبل تشأأأأأرير الثانر   23(  2021- 2020
 ع2019نوفمبر 
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 يةإدارة االستراتيج
 نقص األموال لبرنامجير فرعيير

، والحك  2020كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر  31اسأأأأأأأأأأتعرض المجلس اداء الميزانية للبرامم الفر ية حت   
صأأأأأأأات الفعلية المرصأأأأأأأودة فر الميزانية لبرنامجير فرعيير متعلقير بخطة  حدوث انخفاض لائل فر المخصأأأأأأأ 

 بالميزانية األصليةع ، وسل  مقارنة2023-2020الموئل االستراتيجية للفترة 
 

 إدارة المشتريات والعقود
 القصور فر تيفيم التوصيات الواردة مر لجية العقود فر المقر

العقود فر المقر، واألمير العاي المسأأأأأأأأأأأأأاعد لمكتب خدمات الدعم لم ُتيفَّم بالكامل توصأأأأأأأأأأأأأيات لجية   
لد  تيفيم عقد ر تمد دات بلثر رجعر  المركزية، واألمير العاي المسأأأأأأأأأأاعد إدارة سأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأألة اإمداد، وتكررت  

 تجاو ات للمبالغ القصو ع او
 

 التوصيات

 الية لموئل األمم المتحدةعفيما  تعلق باالستيتاجات الممكورة اعالو، يقدي المجلس التوصيات الت  
 

 إدارة الش ون المالية
 عدي اإغالق المالر فر الوقت المياسب للبيود المفتوحة فر الميح المغلقة

تصااا ية البنود المفتوحة وااللتزامات المفتوحة في المنل المةلقة من الناحية التشاااةيلية   )ا( 
تعزيز الفعالية المالية للمنظمة وتحسااااااااين دقة  وضاااااااامان إغاقها المالي في الوقب المناساااااااا   من أجل  

 البيانات المالية.
 

 إدارة المشاريع

 عدي دعداد تقارير مرحلية فصلية
  2023- 2020لية فصلية على نحو ما تقتضيه الخطة االستراتيجية للفترة  ارير مرح إعداد تق  )ب( 

 لتوفير معلومات شاملة يستنار بها في اتخاذ القرارات والتخطيط المستقبلي.
 

الشأأأروع فر بدء المشأأأاريع فر المكتب اإقليمر ألفريقيا والمكتب القطري لموئل األمم المتحدة فر مصأأأر قبل  
 قة الفريق االستشاري للمشاريعالحصول عل  مواف

األمم المتحدة المتعلقة باإلدارة القائمة على المشاااريع   االمتثال الصااارم لسااياسااة موئل  )ج( 
وذلك لكفالة أن يستعرض الفريق االستشاري للمشاريع الجوان  الفنية والمالية لوثائق المشاريع وأن يوافق 

 عليها قبل توقيع اتفاقات التمويل.
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لجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأعبية التابع لموئل ة التفاق التعاون المبري فر المكتب القطري المعيب  الصأأأأأأياغة
 األمم المتحدة

تحسااااااااين صااااااااياغة اتفاقات التعاون التي تكون نواتجها متماثلة رغم تمويلها من منل  )د( 
 مختلفة  وذلك تفاديا الزدواجية الجهود.

 
 إدارة االستراتيجية

 جير فرعييرال لبرنامنقص األمو 

اتصااااالت وثيقة مع الجهات المانحة من أجل العمل بنشاااات على تعب ة مواصااالة إجراء  )ه( 
 الموارد الازمة لتحقيق النتائج المتوقعة المدرجة في الميزانية المقترحة.

 
 المشتريات والعقود

 القصور فر تيفيم التوصيات الواردة مر لجية العقود فر المقر
 عقود جديدة.ن  حاالت األثر الرجعي قبل توقيع جت )و( 

 
 متابعة التوصيات السابقة

توصأأأأأأأأأية متبقية لغاية السأأأأأأأأأية الميتهية فر  66، مر اصأأأأأأأأأل  2020كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر   31فر  
توصأأأأأأأأأأأأأأيأة  63فر المأائأة(، وكأانأت   4,5توصأأأأأأأأأأأأأأيأات بأالكأامأل )  3، ُنفأمت 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31
مر  3دي موئل األمم المتحدة وثائق داعمة بشأأأأأألن راجعة الحسأأأأأأابات، قلتيفيمع واثياء مفر المائة( قيد ا 95,5)

 توصيةع 63تل  التوصيات المتبقية، لكيها لم تقدي وثائق داعمة بشلن سائر التوصيات البالغ عددلا  
 
 

  



 A/76/5/Add.9 

 

21-06863 14/133 

 

 حقائق رئيسية
 المؤسسة غير المخصصة( الموارد السيوية األصلية )الميزانية العادية واموال  مليون دوالر 33,10
 مجموع األصول مليون دوالر 562,52

 مجموع الخصوي مايين دوالر 205,71

 مجموع اإ رادات مليون دوالر 194,11

 اإ رادات مر التبرعات مليون دوالر 146,65
 مجموع المصروفات مليون دوالر 150,86

  
 الوالية والنطاق والمنهجية -  ألف 

األمم المتحدة للمسأأأأأتوطيات البشأأأأأرية )موئل األمم المتحدة( بالتشأأأأأجيع  لعامة برنامم  كلفت الجمعية ا - 1
عل  بيأاء بلأدات ومأدن مسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة اجتمأا يأا وبيديأاع وموئأل األمم المتحأدة لو جهأة التيسأأأأأأأأأأأأأأيق المعييأة بجميع 

  اقرارل   مسأأأأائل التحاأأأأر والمسأأأأتوطيات البشأأأأرية فر ميظومة األمم المتحدةع وانشأأأألت الجمعية العامة، بموجب
، هيكاًل دداريأأا جأأد أأدًا لموئأأل األمم المتحأأدة  تأألل  مر جمعيأأة الموئأأل سات العاأأأأأأأأأأأأأأويأأة العأأالميأأة،  239/73

 والمجلس التيفيمي، ولجية الممثلير الدائميرع

ويقع مقر موئل األمم المتحدة فر نيروبر، وله اربعة مكاتب دقليمية رئيسأأأأأأأأأأأأأأية تغطر افريقيا والدول  - 2
مريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبرع ولموئل األمم المتحدة اياأأأأأأا مكاتب حيط الهادئ واالعربية وآسأأأأأأيا والم

اتصأأأأأأأأأأال فر نيويورك، وبروكسأأأأأأأأأأل، وبكير، وموسأأأأأأأأأأكو، وجييف، ومدريد، وبانكوك؛ ومكتبان معييان بالبرامم 
مكاتب ة بالمشأاريع و العالمية فر بون بللمانيا، وبرشألونة ب سأبانيا؛ ومكتب دداري فر بيما سأيتر؛ ومكاتب معيي 

موظفير، دل  جأأانأأب عأأدد    303بلأأدا فر جميع انحأأاء العأأالمع ويعمأأل فر موئأأل األمم المتحأأدة    51قطريأأة فر  
 متغير مر األفراد مر غير الموظفير العاملير بموجب عقود محددة، وال سيما فر المكاتب الميدانيةع

حدة واسأأأأتعرض عملياته للفترة ئل األمم المت وقد راجع مجلس مراجعر الحسأأأأابات البيانات المالية لمو  - 3
ع  1946( لعأاي  1-)د  74وفقأا لقرار الجمعيأة العأامأة    2020كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31المأاليأة الميتهيأة فر  

واجريت مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأأابات وفقًا لليظاي المالر والقواعد المالية لةمم المتحدة، فاأأأأأأأأأأأأأاًل عر المعا ير الدولية  
ير ان  تقيأد المجلس بأالمتطلبأات األخالقيأة وان يخطط لعمليأة  اأأأأأأأأأأأأأأر تلأ  المعأا  لمراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأاتع وتقت 

 المراجعة وييفملا مر اجل التلكد بدرجة معقولة مر خلو البيانات المالية مر األخطاء الجولريةع

وقد اجريت مراجعة الحسأأأأأابات فر المقاي األول لتمكير المجلس مر تكوير راي بشأأأأألن ما دسا كانت  - 4
المأأأأالر لموئأأأأل األمم المتحأأأأدة حت   المأأأأاليأأأأة تفعر   البيأأأأانأأأأات   األول/  كأأأأانون   31ض بصأأأأأأأأأأأأأأورة نزيهأأأأة المركز 
واداءو المالر وتدفقاته اليقدية للسأية الميتهية فر سل  التارين، وفقا للمعا ير المحاسأبية الدولية    2020 ديسأمبر

ت المالية قد تم لة فر البياناللقطاع العايع وتاأأأأأأأأأمَّر لما المجهود تقييما لما دسا كانت المصأأأأأأأأأروفات المسأأأأأأأأأج
تكبدلا لةغراض التر اقرتها الهيدات اإدارية وما دسا كانت اإ رادات والمصأأروفات قد صأأيفت وسأأجلت عل  
نحو سأأأأأليم وفقا لليظاي المالر والقواعد المالية لةمم المتحدةع وتاأأأأأميت مراجعة الحسأأأأأابات اسأأأأأتعرا أأأأأا عاما 

اختباريا للسأأجالت المحاسأأبية وغيرلا مر المسأأتيدات الداعمة،   لداخلية وفحصأأاللُيُظم المالية وإجراءات الرقابة ا
 بالقدر المي اعتبرو المجلس  روريا لتكوير راي بشلن البيانات الماليةع
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مر اليظاي المالر والقواعد    5-7واستعرض المجلس اياا عمليات موئل األمم المتحدة بموجب البيد  - 5
جلس ان  أدلر بمالحظأاتأه بشأأأأأأأأأأأأأألن كفأاءة اإجراءات المأاليأة ونظأاي   تطلأب مر الم المأاليأة لةمم المتحأدة، الأمي

المحاسأبة وإجراءات الرقابة الداخلية، وإدارة العمليات وتيظيمها، بصأفة عامةع ويتاأمر التقرير اياأا تعليقات 
 مقتابة عر حالة تيفيم التوصيات المقدمة فر السيوات الما يةع

(، اجر  المجلس مراجعة عر بعد لمقر موئل 19-فيدوس كورونا )كو وبسأأأبب اثر جائحة مرض فير  - 6
األمم المتحدة، والمكتب اإقليمر ألفريقيا، والمكتبير القطريير لمصأأأأأأأأأأر وجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأأأأأعبية،  

 واجر  عر بعد كمل  المراجعة اليهائية للبيانات الماليةع

ت مالحظات المجلس واسأأتيتاجاته م - 7 األمم المتحدة التر ُعرى أأت آراالا عل  ع ددارة موئل وقد نوقىشأأف
 اليحو المياسب فر لما التقريرع

 
 االستنتاجات والتوصيات -  باء 

 متابعة التوصيات السابقة   -   1 

توصأأية   66تابع المجلس حالة تيفيم توصأأياته الصأأادرة فر السأأيوات السأأابقة، والحك انه مر اصأأل   - 8
توصأأأية قيد  63فر المائة(، وال تزال   4,5توصأأأيات ) 3، ُنفمت 2019يسأأأمبر األول/دكانون   31متبقية حت  

 فر المائة(ع 95,5التيفيم )

ويسأأأأأأأأأأأأأأأأاور المجلسف القلُق د اء انخفأأأاض معأأأدل التيفيأأأم فر موئأأأل األمم المتحأأأدة، بأأأاليظر دل  ان  - 9
دة عل  بمل  م المتحئل األمفر المائة مر مجموع التوصأأأأأأأأيات ال تزال قيد التيفيمع ويشأأأأأأأأجع المجلس مو  95,5

 جهود مر اجل تحسير معدل تيفيموع

واثياء مراجعة الحسأأأأأأأابات، قدي موئل األمم المتحدة وثائق داعمة بشأأأأأأألن ثالث مر تل  التوصأأأأأأأيات  - 10
توصأأأأيةع واسأأأأتعرض المجلس   63المتبقية، لكيها لم تقدي وثائق داعمة بشأأأألن سأأأأائر التوصأأأأيات البالغ عددلا 

البيانات المتاحة ومع مراعاة تقرير األمير العاي عر تيفيم توصأأأأأأأأيات مجلس  دا دل   ت اسأأأأأأأأتيا تيفيم تل  التوصأأأأأأأأيا 
 /كانون األول   31مراجعر الحسأأابات الواردة فر تقاريرو عر صأأياد ق األمم المتحدة وبرامجها للسأأية الميتهية فر  

(، وتقرير مراجعة الحسأأأأأأأابات لمجلس مراجعر الحسأأأأأأأابات عر موئل A/75/339/Add.1) 2019ديسأأأأأأأمبر 
(، ومرفق سل  التقريرع A/75/5/Add.9)  2019كانون األول/ديسأأمبر  31األمم المتحدة للسأأية الميتهية فر  

 توصياتع يفيم لمو الوترد فر مرفق لما التقرير تفاصيل عر حالة ت 

توصأأأأأيات ميها تتعلق  5توصأأأأأية فالحك ان  66واجر  المجلس تحليال للتوصأأأأأيات المتبقية البالغة  - 11
ميها بالممتلكات  9ميها بفراد  الخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريير وبالموارد البشأأأأأرية؛ و  13ب دارة المشأأأأأاريع وتيفيملا؛ و 
الشأأأأأأؤون المالية وإدارة الميزانيةع رج  أأأأأأمر فدة ميها تيد 6 ميها ب دارة المكاتب؛ و 8والميشأأأأأأآت والمعدات؛ و  
المتبقية مجاالت ددارة المخاطر، ومهاي الموظفير وادوارلم، والسفر، واإبالغ عر  15وتتياول التوصيات الأأأأأأأأأ  

 حاالت الغش، والمشتريات، وتكيولوجيا المعلومات واالتصاالتع

المائة( ظلت عالقة ميم فر  6,1ها )توصأأأأأأأأأأيات مي  4وفيما  تعلق بمد  قدي تل  التوصأأأأأأأأأأيات، ف ن  - 12
فر المائة( مفتوحة لمدة ثالث سأأأأأأيوات؛ وصأأأأأأدرت   13,6توصأأأأأأيات ميها ) 9اكثر مر ثالث سأأأأأأيوات؛ وظلت  

 فر المائة( قبل سيةع 48,5توصية ميها ) 32فر المائة( ميم سيتير؛ وصدرت  31,8توصية ميها ) 21

 

https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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 استعراض مالي عام  -   2 

 مصروفات  اإ رادات وال   

المتحأأأأدة االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأأأأات المقررة )الميزانيأأأأة العأأأأاديأأأأة(، والتبرعأأأأات،  - 13 تشأأأأأأأأأأأأأأمأأأأل د رادات موئأأأأل األمم 
االسأأأتثمار، والتحويالت والمخصأأأصأأأات األخر ، واإ رادات األخر ع وخالل الفترة قيد االسأأأتعراض،   وإ رادات

  2019اي  دوالر فر عأأ   مليون   172,3فر المأأائأأة( مر    12,7مليون دوالر )  21,8 اد مجموع اإ رادات بمبلغ  
مليون  94,9ع وتعز  لمو الزيادة اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا دل  ارتفاع التبرعات مر 2020مليون دوالر فر عاي   194,1دل  

 ع2020مليون دوالر فر عاي  146,7دل   2019 دوالر فر عاي

فر   15,4مليون دوالر )  27,5وفيما  تعلق بالمصأأأأأأأأأأروفات، انخفض مجموع المصأأأأأأأأأأروفات بمقدار   - 14
، ويعز  سلأأأ  2020مليون دوالر فر عأأأاي    150,9دل     2019مليون دوالر فر عأأأاي    178,4، مر  المأأأائأأأة(

ع وشأأملت فداُت المصأأروفات الرئيسأأية المصأأروفاتى  19-اسأأاسأأا دل  تيفيم خطة تقشأأمية وإل  اثر جائحة كوفيد
يفف الر(، وتكالمليون دو   47,1: 2019مليون دوالر )  46,7المتصلة باستحقاقات الموظفير التر بلغت قيمتها  
مليون دوالر(، والميح    43,4:  2019مليون دوالر )  38,4تعوياأأأأأأأأأأأأأأأأات غير الموظفير التر بلغأأأت قيمتهأأأا  

مليون دوالر( ومصروفات التشغيل األخر     39,4: 2019مليون دوالر ) 33,9والتحويالت التر بلغت قيمتها 
  يون دوالر(عمل 39,4: 2019مليون دوالر ) 26,3التر بلغت قيمتها  

فائاأأأأا   2020ونتيجة لزيادة اإ رادات وانخفاض المصأأأأروفات، سأأأأجل موئل األمم المتحدة فر عاي  - 15
مليون دوالر مقارنة بالعجز المسجل فر عاي   49,3مليون دوالر، ولو ما يمثل  يادة قدرلا    43,2دجماليا قدرو  

رادات والمصأأأأأأأروفات  نة بير اإ  الثانر مقار مال ير دوالر(ع وترد فر الشأأأأأأأكل األول مر الفصأأأأأأأل   6,1)  2019
 ع2019و  2020لعامر 

 الشكل األول مر الفصل الثانر  

 مقارنة بين اإليرادات والمصروفات   

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ع2020و  2019لموئل األمم المتحدة لعامر البيانات المالية  المصدر: 
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 تحليل اليسب   

نر اليسأب المالية الرئيسأية المسأتقاة مر البيانات المالية، وال سأيما مر الفصأل الثا  1 تاأمر الجدول  - 16
 مر بيانر المركز المالر واألداء المالرع

 
 مر الفصل الثانر 1الجدول   

 تحليل النس    

 2018األول/ديسمبر  كانون  31 2019األول/ديسمبر  كانون  31 2020األول/ديسمبر  كانون  31 اليسبة
    )ا(النقدية بةنس    

اليقأأديأأة س االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارات القصأأأأأأأأأأأأأأيرة األجأأل:  
 2,01 1,68 1,32 الخصوي المتداولة

    )ب(نسبة السيولة السريعة
اليقأأديأأة س االسأأأأأأأأأأأأأتثمأأارات القصأأأأأأأأأأأأأيرة األجأأل س 

 3,52 2,83 2,41 المستحقة القبض: الخصوي المتداولة الحسابات  
    )ج(نسبة التداول

 3,88 3,12 2,60 المتداولة األصول المتداولة: الخصوي
    نسبة الماءة المالية

 3,17 3,10 2,73 )د( مجموع األصول: مجموع الخصوم  
 
 ع2020البيانات المالية لموئل األمم المتحدة لعاي  المصدر: 

األموال المسأأأأأتثمرة المتوافرة  أأأأأمر  نسأأأأأبة اليقدية لر مؤشأأأأأرم عل  ما يملكه الكيان مر سأأأأأيولة، فهر تقيس حجم اليقدية او مكافدات اليقدية او )ا( 
 األصول المتداولة لتغطية الخصوي المتداولةع 

نات واألصأول المتداولة األخر  التر يصأعب تحويلها دل   نسأبة السأيولة السأريعة لر نسأبة اكثر تحفظًا مر نسأبة التداول ألنها ال تشأمل المخزو  )ب( 
 تداولة  تسم بمستو  اعل  مر السيولةعنقديةع ويدل ارتفاع اليسبة عل  ان و ع األصول الم

  دل ارتفاع اليسبة عل  قدرة الكيان عل  سداد خصومه القصيرة األجلع  )ج( 

 ارتفاع اليسبة مؤشر جّيد عل  المالءة الماليةع )د( 

  
وال تزال المؤشأأرات المالية الرئيسأأية لموئل األمم المتحدة سأأليمة كما  تبير مر ارتفاع نسأأبة األصأأول   - 17

المتداولة دل  الخصأأأأوي المتداولة، ونسأأأأبة مجموع األصأأأأول دل  مجموع الخصأأأأويع وانخفاأأأأت اليسأأأأب بشأأأأكل  
 ت مشروطةع، ويعز  سل  دل   يادة فر الخصوي المتعلقة بترتيبا2019مقارنة بعاي طميف 

 
 إدارة الش ون المالية  -   3 

 المغلقة   عدي اإغالق المالر فر الوقت المياسب للبيود المفتوحة فر الميح   

لدائرة الميزانية واإدارة المالية بشأأأأأألن اإغالق المالر للمشأأأأأأاريع    114 يص اإجراء التشأأأأأأغيلر الموحد   -   18
عل  انه يجأب ان يحأدث اإغالق   1المرفق  اي، التأم يأل  (، فر  2019)بصأأأأأأأأأأأأأيغتأه الميقحأة فر نيسأأأأأأأأأأأأأان/ابريل  
ر او بعأد تأارين اإلغأاءع وفيمأا  تعلق  شأأأأأأأأأأأأأهرا مر اإغالق التشأأأأأأأأأأأأأغيل  12المأالر عل  ابعأد تقأد ر فر غاأأأأأأأأأأأأأون 

 وما مر تارين   90ون  بالمشأأأأأأأأأأأأأاريع التر  يفملا الشأأأأأأأأأأأأأركاء الميفمون، يجب دغالق المشأأأأأأأأأأأأأروع ماليًا فر غاأأأأأأأأأأأأأ 
 التشغيلرع  اإغالق 
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ل  المدفوعة للشأأأأأركاء الميفم ر بشأأأأألن الميح  و  - 19 اسأأأأأتعرض المجلس، فر نظاي اوموجا، تحويالت السأأأأأ 
، فالحك  2020كانون األول/ديسأأأأأأمبر   31لمبرمة مع الجهات المانحة المتعلقة بها فر التر انتهت االتفاقات ا

ل  المتعلقة بها  ميحة،  بلغ مجموع األرصدة   13ان  مليون دوالر وتمثل نسبة    0,26االختتامية لتحويالت الس 
ل ، لم ُتغلق ماليا فر غاأأأأون  1,2 االتفاقات المبرمة  وما مر تارين انتهاء   90فر المائة مر تحويالت السأأأأ 

  وماع 1 220 وما و  52مع الجهات المانحة، وقد تراوح عدد اياي التلخير بير  

ظلت تتاأأأأأأمر  مر الميح المغلقة 28ثم اسأأأأأأتخرج المجلس قائمة الميح مر نظاي اوموجا فالحك ان  - 20
،  2020ل/ديسأأمبر  كانون األو   31بيودا مفتوحة متعلقة بحسأأابات مسأأتحقة الدفع ألكثر مر سأأية واحدة، حت  

 دوالرع 226 104,52بمبلغ دجمالر قدرو 

دوالرا، فر   48  084,15ميحة  بلغ مجموع قيمتها   28ميح، مر اصأأأأأأأأأأأل   6واو أأأأأأأأأأأحت اإدارة ان  - 21
ميح  5حقاتها، وفيما عدا سل  جرت تصأأأأأمية الميحع وباإ أأأأأافة دل  سل ، جرت تصأأأأأمية طور اسأأأأأترداد مسأأأأأت 
 ع2021دوالر، فر عاي  48 448,20ا ميحة  بلغ مجموعه 28اخر ، مر اصل 

واسأأأأأأأتعرض المجلس اياأأأأأأأا حالة اإغالق المالر للمشأأأأأأأاريع التر  د رلا المكتب اإقليمر ألفريقيا،  - 22
 تشأأأأأأأأأأأأرير الثانر/ 9ميحة، حت   29غلقة مر الياحية التشأأأأأأأأأأأأغيلية لم تكر ميحة م 46فالحك انه مر اصأأأأأأأأأأأأل 

ان الوفاء    ن األشأأأأأأأأهر االثير عشأأأأأأأأر المقررة، كما الحك، مغلقة مر الياحية المالية فر غاأأأأأأأأو 2020 نوفمبر
 ميحةع 29ميحة مر اصل  13بااللتزامات المفتوحة لم  يته بعُد فر حالة 

فتوحة وااللتزامات المفتوحة دجراء  أأأأأأروري فيما  تعلق باإغالق وير  المجلس ان دغالق البيود الم - 23
ة األرصأأأأأأأدة االختتامية لتحويالت السأأأأأأأل  والحسأأأأأأأابات  المالر للميحع وسأأأأأأأيؤثر تلخر اإغالق المالر عل  دق

  قبلةعالمستحقة الدفع وقد  ؤثر سلبا عل  تمويل المانحير للمشاريع الم

المتحدة بتصا ية البنود المفتوحة وااللتزامات المفتوحة في   ويوصاي المجلس بأن يقوم موئل األمم - 24
ا المالي في الوقب المناسا   من أجل تعزيز الفعالية  المنل المةلقة من الناحية التشاةيلية وأن يكفل إغاقه

  المالية للمنظمة وتحسين دقة البيانات المالية.

ماأأيفا انه ُانشأألت عملية رصأأد ميتظمة اسأأبو ية مع قبل موئل األمم المتحدة المالحظة والتوصأأية،  - 25
لتشأأأأأأغيلية، وانه ُاحر  تقدي فر  مكتب األمم المتحدة فر نيروبر لرصأأأأأأد دغالق المشأأأأأأاريع المغلقة مر الياحية ا

 حل حاالت دغالق المشاريع المتبقيةع

 
   تسجيل خصوي مقتطعة مر كشوأ المرتبات فر الميح المغلقة   

لدائرة الميزانية واإدارة المالية، بشألن اإغالق المالر للمشأاريع  114لر الموحد   يص اإجراء التشأغي  - 26
لتيفيم االتفاق المبري مع الجهات المانحة، تيتقل الميحة دل  حالة اإغالق  عل  انه بعد انتهاء الفترة التشأغيلية  

 يبغر عدي اقتطاع اي خصأأأأوي  (ع وفور حلول تارين اإنجا  التقير )التشأأأأغيلر( للمشأأأأروع، “اإغالق”المالر )
  اخر  مر كشوأ المرتباتع

ر عمليات دغالق الميح سجلتا واستخرج المجلس مر نظاي اوموجا قائمة الميح فالحك ان عمليتير م - 27
 دوالراع 64 637,69مصروفات كشوأ مرتبات بلغ مجموعها 
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لمغلقة سأأيؤدي دل  عدي وير  المجلس ان تسأأجيل خصأأوي مقتطعة مر كشأأوأ المرتبات فر الميح ا - 28
 دقة المصروفات، ولو ما ال  تماش  اياا مع السياسة المحاسبية لةمم المتحدةع

مم المتحدة مبلغ الخصاااااوم المقتطعة من كشاااااو  المرتبات  ن يعدل موئل األويوصاااااي المجلس بأ - 29
بانتظام حالة تنفيذ المنل  دوالرا عن طريق تسجيله مقابل المنل الممنوحة  وبأن يرصد   64  637,69البالغ  

  للتأكد من عدم اقتطاع أي  صوم أ رى من كشو  المرتبات في المنل المةلقة.

 ة لمو التوصيةعقبل موئل األمم المتحد - 30

 
 اوجه القصور فر مس  حسابات المصروفات اليثرية   

لن تسأأأأأأأأأأأأيير حسأأأأأأأأأأأأابات  لدائرة الميزانية واإدارة المالية بشأأأأأأأأأأأأ   110 يص اإجراء التشأأأأأأأأأأأأغيلر الموحد   - 31
( عل  انه ال ُتفتح سو   ومية 2020المصروفات اليثرية ) وميات اليقدية( )بصيغته الميقحة فر نيسان/ابريل  

لليقدية فر كل مكتبع وُيسترد اي رصيد سل  مستحق عل  األفراد قبل نهاية الفترة المحاسبية الجاريةع واحدة  
ر عد اليقدية/تصأأأأفح كشأأأأوأ الحسأأأأابات المصأأأأرفية كل شأأأأهر،  ر ان  تلكدوا مويتعير عل  الموظفير المشأأأأرفي 

  ومر دجراء عد رسمر لليقدية فر نهاية العايع

 وميات اليقدية فر موئل األمم المتحدة،  حسأأأأابا حاليا مر حسأأأأابات 62والحك المجلس انه مر بير  - 32
؛ وحت  نهأايأة 2020ي  حسأأأأأأأأأأأأأأأابأا ميهأا اسأأأأأأأأأأأأأأتمأارات لعأد اليقأديأة فر نهأايأة العأاي فر عأا  18لم تكر تتوافر فر  

حسأأأابا ختاميا بسأأأبب سأأأل  مسأأأتحقة السأأأداد عل  افراد مسأأأتقيلير؛ وافُتتحت  وميتان  15، لم ُيقفل 2020 عاي
 ال تزاالن قيد االستعمال فر المكتب القطري لجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةع  نقد تان

ة قأد  ؤدي دل  مخأاطر الغش  وير  المجلس ان عأدي دجراء عأد رسأأأأأأأأأأأأأأمر لليقأديأة فر نهأايأة السأأأأأأأأأأأأأأيأ  - 33
مر السأرقة او دسأاءة اسأتخداي اموال األمم المتحدةع وقد  ؤدي تلخير دغالق الحسأابات دل  برو  حاالت  تع او

 فيها استرداد ارصدة السل  غير المسددة المستحقة عل  األفرادع

يذا صااااااارما  يما  ويوصااااااي المجلس بأن ينفذ موئل األمم المتحدة إجراءات التشااااااةيل الموحدة تنف - 34
 يتعلق بإدارة حسابات المصروفات النثرية.

بات المعيية وسأأأأأأيتخم قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصأأأأأأية واو أأأأأأح كمل  انه اسأأأأأأتعرض الحسأأأأأأا - 35
 دجراءات لمعالجة المشاكل سات الصلةع

 
 إدارة الميزانية  -   4 

 ألفريقيا تجاو  اليفقات للمخصصات فر المكتب اإقليمر    

ال تعقأد التزامأات لفترات  ”مر اليظأاي المأالر والقواعأد المأاليأة لةمم المتحأدة عل  انأه  9-5 يص البيأد   - 36
 ع“ر العايبعد صدور دسن تخصيص او دسن مياسب آخر بتفويض مر األمي ميزانية جارية او مقبلة دال 

مليون دوالر بحلول    1,57ثة مشاريع بلغت  والحك المجلس ان الميزانية اإجمالية التر استهلكتها ثال - 37
مليون دوالر، ولو   1,50، مع ان ميزانيتها اإجمالية المتاحة لالسأأتهالك ال تتجاو   2020ا لول/سأأبتمبر   30

 مليون دوالرع 0,07ما اد  دل  تجاو  للميزانية بمبلغ  
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مال ير دوالر فر    4,95ا  مشأأأأأأأأروع  17وعالوة عل  سل ، بلغت الميزانية اإجمالية التر اسأأأأأأأأتهلكتها   - 38
مال ير دوالر، ولو ما اد  دل    3,47، مع ان ميزانيتها اإجمالية المتاحة لالسأأأأأأأأأتهالك ال تتعد   2019عاي 

، ابلغت 2019كانون األول/ديسأأمبر  31مليون دوالرع وباإ أأافة دل  سل ، فر   1,48بمبلغ  تجاو  للميزانية 
 مليون دوالرع 0,35ظاي عر ميزانية دجمالية مستهلكة قدرلا ستة مشاريع لم ُترصد لها اي مخصصات فر الي 

جلت فر عاي   - 39 ع  2019واو أأأأأأأحت اإدارة ان بعض االلتزامات المقطوعة فر السأأأأأأأيوات السأأأأأأأابقة سأأأأأأأُ
، يجري عمليات تسأأأأوية لتل  االلتزامات  2020 زال المكتب اإقليمر ألفريقيا، حت  تشأأأأرير الثانر/نوفمبر   وال

  ع2020 مر ميزانية عاي 

 وير  المجلس ان تجاو  اليفقات دون دسن يعكس  عفا فر رصد تيفيم ميزانية الميح وإدارتهاع - 40

أن يتحكم  يه تحدة عن كث  تنفيذ ميزانية المشااريع و ويوصاي المجلس بأن يرصاد موئل األمم الم - 41
اماتها حدود المخصااصااات  وأن يجري تسااويات منتظمة لضاامان أال تتجاوز نفقات المشاااريع المتكبدة أو التز 

ويوصااااااااي المجلس بأن يتيل موئل األمم المتحدة بالحصااااااااول على الر ي المناساااااااابة قبل أي   المعتمدة.
 لألموال. نقل

 مو التوصيةعمم المتحدة لقبل موئل األ - 42

 
 فر المكتب اإقليمر ألفريقيا   2020وجود اخطاء فر صياغة الميزانية المخصصة لعاي    

دجراء اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض    2020مر دليأأأل دعأأأداد الميزانيأأأة البرنأأأامجيأأأة المقترحأأأة لعأأأاي    57تفرض الفقرة   - 43
 ع2020اكثر دقة لعاي  للمعلومات باالقتران مع تقارير الجهات المانحة حت   تسي  و ع توقعات

  2020والحك المجلس ان اليفقات المتوقعة فر الميزانية المخصأأأصأأأة للمكتب اإقليمر ألفريقيا لعاي  - 44
  2019مشأأأأأأروعا متعلقا بعمليات اقتياء متوقعة لحوافك ) 52مليون دوالر، وانها اشأأأأأأتملت عل    34,57بلغت 

 (، وقد تبير فيها األخطاء التالية:2020 و

، مما اد  دل  2020مشأأروعا مكررا فر الميزانية المخصأأصأأة لعاي   11ما مجموعه رج ُاد )ا( 
مال ير دوالر، ولو  3,93 بلغ مجموعهأا   2020مبأالغأة  فر تقأد رات المقترحأات المتعلقأة بيفقأات الميزانيأة لعأاي  

 فر المائة؛  11ما يمثل نسبة 

 ع2019ي خطًل فر مقترح عا 2018ُادرجت ستة مشاريع مر عاي  )ب( 

فر المائة(ع ويعز   76مشأأأأأروعا مقترحا ) 41مشأأأأأروعا مر اصأأأأأل   31والحك المجلس كمل  فشأأأأأل   - 45
لما الفشأأأأأل اسأأأأأاسأأأأأا دل  عدي و أأأأأع المكتب اإقليمر ألفريقيا لتوقعات رشأأأأأيدة بشأأأأألن المشأأأأأاريع التر يحتمل 

لمتعلقة بالمشأأأأأأاريع ة ايمي ، فاأأأأأأال عر عدي دعدادو وعدي تقديمه للممكرات المفاه2020االنخراط فيها فر عاي 
 دل  لجية استعراض المشاريع اثياء الميزنةع

واو أأأأأأأأأأأأأحت اإدارة ان الميزانية اُعدت عل  اسأأأأأأأأأأأأأاس مقترحات كانت قيد البحث وقيد التفاوض مع  - 46
الجهات المانحة، قدمها الموظفون المعييون بالمستوطيات البشرية، ولم المسؤولون عر دجراء المفاو ات مع 

 ة وعر دعداد وثائق المشاريععانحالمالجهات 

وير  المجلس ان وجود لمو األخطاء فر صأأأأأأياغة الميزانية سأأأأأأتؤدي دل  و أأأأأأع ميزانية عامة غير  - 47
 دقيقة لموئل األمم المتحدةع
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ويوصاااااااااي المجلس باأن يباذل موئال األمم المتحادة مزيادا من الجهود في التفااوض مع الجهاات   - 48
 أن المشاريع التي ُيحتمل أن ينخرطوا فيها.بش يدةالمانحة وأن يضع توقعات رش

قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصأأأأأأأأأأأأأيةع واو أأأأأأأأأأأأأح موئل األمم المتحدة ان دمكانية التيبؤ بالتمويل   - 49
تزال تشأأكل تحديا وان بعض المشأأاريع تشأأكل اسأأتجابات لطلبات تقديم مقترحات ال ُيعرأ عل  وجه اليقير   ال

تب اإقليمر ألفريقيا تدابير لامان دقة خطة اقتياء الحوافك وسيقوي بتحسير لمكم امصيرلاع ومع سل ، سيتخ
 مراقبة وتحد ث خطة اقتياء الحوافكع وسيستكش  مد  دمكانية استحداث ادوات لدعم تل  العمليةع

 
 إدارة المشاريع  -   5 

 عدي دعداد التقارير المرحلية الفصلية   

عل  ان المعلومأأأات المتعلقأأأة   2023-2020يأأأة للفترة  تيجترامر الخطأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأ   204تيص الفقرة   - 50
بالرصأأأأد والتقييم سأأأأُتسأأأأتخدي، مر خالل اإحاطات اإعالمية الميتظمة والتقارير المرحلية الفصأأأألية والسأأأأيوية، 
إخاأأأأأأأأأاع موئل األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأاءلة اماي الدول األعاأأأأأأأأأاء عر طريق اإبالغ عر مد  كفاءة وفعالية  

 حقيق اليتائم المرجوةعر ت د فاستخداي الموار 

، التر طلبها 2020ولم يقدي موئل األمم المتحدة التقارير المرحلية للفصأأأأأأأول الثالثة األول  مر عاي  - 51
 المجلسع 

ويسأأاور المجلسف القلُق ألن عدي دعداد تقارير مرحلية فصأألية لر يعرقل رصأأد البرامم وإنجا  اليتائم  - 52
 القرارات البرنامجيةع خاسات  فحسب، بل سيقوض اياا عملية

ويوصاي المجلس بأن يعد موئل األمم المتحدة تقارير مرحلية فصالية على نحو ما تقتضايه الخطة   - 53
  وذلك لتوفير معلومات شاااملة يسااتنار بها في اتخاذ القرارات والتخطيط  2023-2020االسااتراتيجية للفترة  

 المستقبلي.

واو أأأأح كمل  ان التيفيم تلخر نظرا ألن وحدة تطبيق اإدارة    صأأأأيةلتو قبل موئل األمم المتحدة لمو ا - 54
، وسكر موئل األمم المتحدة انه  2020االسأأتراتيجية فر نظاي اوموجا صأأدرت رسأأميا فر الربع الثالث مر عاي  

 ع2021سيبدا دعداد التقارير الفصلية فر عاي 

 
القطري لمصأأر قبل الحصأأول عل  موافقة  تب لمك الشأأروع فر بدء المشأأاريع فر المكتب اإقليمر ألفريقيا وا   

 الفريق االستشاري للمشاريع 

تقتاأأأأأر سأأأأأياسأأأأأة موئل األمم المتحدة المتعلقة باإدارة القائمة عل  المشأأأأأاريع الصأأأأأادرة فر تشأأأأأرير  - 55
ع اسأأتعراض الجوانب الفيية والمالية لوثائق المشأأاريع مر قبل الفريق االسأأتشأأاري للمشأأاري  2012الثانر/نوفمبر  

 فقته عليها قبل توقيع اتفاقات التمويلعمواو 

مشأأأأأأأاريع وافق عليها المكتب اإقليمر ألفريقيا وادارلا فر   10واسأأأأأأأتعرض المجلس عييًة مكونة مر   - 56
مر تل  المشأأأأأاريع  5، والحك ان الفريق االسأأأأأتشأأأأأاري للمشأأأأأاريع وافق عل  2019و   2018الفترة بير عامر 
حدا ميها اُعفر مر الحصول عل  موافقة الفريق االستشاري ، وان مشروعا وااتفاقات التمويلالعشرة بعد توقيع  

 للمشاريع بعد توقيع اتفاق التمويل الخاس بهع
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مشأأأأروعا  د رلا المكتب القطري لمصأأأأر، فالحك ان اتفاقات تمويل  13واسأأأأتعرض المجلس اياأأأأا  - 57
فقة الفريق االسأأأتشأأأاري الحصأأأول عل  موا دوالر ُوقعت قبلمليون    1,86متعلقة بثالثة مشأأأاريع مجموع قيمتها  

  وماع 130 وما و  15للمشاريع لمدد تتراوح بير  

ويسأأأأأاور المجلسف القلُق ألن توقيع اتفاقات التمويل قبل موافقة الفريق االسأأأأأتشأأأأأاري للمشأأأأأاريع عليها   - 58
  دلا اثياء صياغةطر التر تم تحد  سيقوض دور الفريق بوصفه آلية مراقبة تسع  دل  التخميف مر حدة المخا

المشأأأأأأأأأأأأأاريع تمشأأأأأأأأأأأأأيا مع نهم اإدارة القائمة عل  اليتائمع كما ان الموافقة بلثر رجعر عل  االتفاقات الموقعة  
ستؤدي دل  صعوبات فر حال لزوي ددخال تغييرات عليها وفقا لآلراء التر يقدمها الفريق االستشاري للمشاريع 

 بعد االستعراضع

تحدة امتثاال صاااااارما لساااااياساااااة موئل األمم المتحدة  موئل األمم الم لمجلس بأن يمتثلويوصاااااي ا - 59
المتعلقة باإلدارة القائمة على المشاااريع  وذلك لكفالة أن يسااتعرض الفريق االسااتشاااري للمشاااريع الجوان   

 الفنية والمالية لوثائق المشاريع وأن يوافق عليها قبل توقيع اتفاقات التمويل.

 دة لمو التوصيةعوئل األمم المتحقبل م - 60

 
 حاالت تلخير فر توقيع تمد دات المشاريع فر المكتب القطري لمصر   

مر سأأأأأأياسأأأأأأة موئل األمم المتحدة المتعلقة بالشأأأأأأركاء الميفم ر،  يبغر ان ُتيفَّم جميع  21وفقا للمادة  - 61
المشأأأأأأأأأأأأأروع لو صأأأأأأأأأأأأأالحية االتفاقع ومد ر األنشأأأأأأأأأأأأأطة واليواتم المتفق عليها بموجب اتفاق تعاون خالل مدة 

رصأد صأالحية االتفاق، ولو المسأؤول، عيد اللزوي، عر تيفيم دجراءات تمد د االتفاق فر الوقت  المسأؤول عر 
 المياسب وقبل انتهاء مدة صالحيته مع سكر المبرر المياسبع

ة فر البأدايأة فر حأالأة تسأأأأأأأأأأأأأأعأ وقأارن المجلس توارين توقيع اتفأاقأات التمأد أد بتوارين االنتهأاء المحأددة  - 62
القطري لمصأأأأأر، فالحك ان اربعة مر اتفاقات التعاون قد انتهت صأأأأأالحيتها قبل بدء  مشأأأأأاريع  د رلا المكتب

نفاس تعد التها الالحقة، ولو ما كشأأأأأأأ  عر وجود ثغرات فر توارين انتهاء الصأأأأأأأالحيةع وعل  سأأأأأأأبيل المثال، 
  3,64المي  بلغ مجموع قيمته   “ية االسأأأأأتراتيجية فر مصأأأأأردعم التيمية الوطي ”جر  تمد د المشأأأأأروع المعيون  

مال ير دوالر، خمس مراتع وتبير مر االسأأأأأأأأأتعراض المي اجراو المجلس  خر تمد د التفاق التعاون الممكور 
 ، اي بعد مرور ستة اشهر عل  تارين انتهاء صالحيتهع 2020ان تعد ل اتفاق التعاون ُوقع فر حزيران/ ونيه  

سأأأأؤول األخير عل  تمد د المشأأأأاريع  سأأأأبب فر تلخير توقيع المإدارة ان عدة اسأأأأباب تت واو أأأأحت ا - 63
المسأأأأأأأأتفيدة مر الميح، بعاأأأأأأأأها خارجة عر سأأأأأأأأيطرة موئل األمم المتحدة، مثل المدة الطويلة التر تسأأأأأأأأتغرقها 

 دجراءات المجالس العسكرية والمحليةع

ارة مع سل  القدرة   ر  المجلس ان لد  اإدوعل  الرغم مر األسأأأأأأأأأأباب المختلفة لتمد د المشأأأأأأأأأأاريع،   - 64
 تحسير دجراءات الموافقةععل  

وير  المجلس ان تلخير التوقيع عل  تعد الت التمد د يشأأأأأأأأأأأأأكل خطرا عل  ددارة تيفيم المشأأأأأأأأأأأأأاريع فر   -   65
 ع المكتب القطري لمصرع وعالوة عل  سل ، عر ت االتفاقات سات األثر الرجعر الميظمة لعدي اليقير القانونر 
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مم المتحدة مزيدا من اإلجراءات االساااتباقية لرصاااد صااااحية  ن يتخذ موئل األويوصاااي المجلس بأ - 66
االتفاقات بغية ضاااامان أن ُتوقيع في الوقب المناساااا  أي تعديات متعلقة بالتمديد  وذلك امتثاال لسااااياسااااة  

 موئل األمم المتحدة المتعلقة بالشركاء المنفذين.

 تحدة لمو التوصيةعقبل موئل األمم الم - 67

 
 صياغة المعيبة التفاق التعاون المبري فر المكتب القطري لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ل ا   

عل  انه عيدما  تم التوقيع   28فر الصأأأأأأأفحة   2003 يص دليل ددارة البرامم ودورة المشأأأأأأأاريع لعاي  - 68
 لوقت لبدء التيفيمععل  االتفاقات سات الصلة، وإتاحة األموال للمشروع، يحير ا

 /تشأأأأأرير األول   5وقد اسأأأأأتعرض المجلس اتفاقر تعاون وقعهما موئل األمم المتحدة مع محافظتير فر   - 69
، فالحك ان اتفأاقر التعأاون كليهمأا ال  زاالن  وردان  أأأأأأأأأأأأأأمر اإنجأا ات الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة المتوقعأة  2020اكتوبر  
ا مشأأأأاريع ُانجزت قبل  بالبي  التحتية للمياو، مع انهمشأأأأروعا صأأأأغيرا متعلقا   23( 2021و   2020عامر  )فر

 ع2019انر/نوفمبر  تشرير الث 

دل    2018واو أأأأأأأأأأأأأأحأت اإدارة ان األنشأأأأأأأأأأأأأأطأة التحاأأأأأأأأأأأأأأيرية قد اجريت فر الفترة الممتأدة مر عاي   - 70
 قبل التوقيع عل  اتفاقات التعاونع   2020 عاي

لمشأأأاريع وقد  لية قد  ؤدي دل  دلدار موارد اوير  المجلس ان اتخاس األعمال الميجزة كللداأ مسأأأتقب  - 71
 يم اداء المشاريعع ؤثر سلبا عل  تقي 

ويوصااااي المجلس بأن يحساااان موئل األمم المتحدة صااااياغة اتفاقات التعاون التي تكون نواتجها   - 72
 متماثلة رغم تمويلها من منل مختلفة  وذلك تفاديا الزدواجية الجهود.

 مو التوصيةعقبل موئل األمم المتحدة ل - 73

 
 راتيجية إدارة االست  -   6 

 نقص األموال لبرنامجير فرعيير   

دل  انأه لكر يحقق موئأل األمم  2023-2020مر الخطأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة للفترة  53تشأأأأأأأأأأأأأأير الفقرة   - 74
المتحدة لدفه المتعلق باليهوض بالتوسأأأأأأع الحاأأأأأأري المسأأأأأأتداي ال بد مر ان يحر  تقدمًا فر مجاالته األربعة 

 ابطة للتغييرعالمتر 

 ( A/74/6 (Sect. 15))   2020مر الميزانيأة البرنامجيأة المقترحة لعأاي   11- 15يص الفقرة وبالمثأل، ت  - 75
مم  عل  ان الخطة تتاأأأأأمر اربعة الداأ مترابطة ومتعا أأأأأدة  تواءي معها هيكل البرامم الفر ية الجد د للبرنا

 او العملع

 كأأأانون األول/  31الميزانيأأأأة للبرامم الفر يأأأأة األربعأأأأة المترابطأأأأة حت   مجلس اداء  واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض ال - 76
، والحك حدوث انخفاض لائل فر المخصأأأأأصأأأأأات الفعلية المرصأأأأأودة فر الميزانية لبرنامجير  2020 ديسأأأأأمبر

لفرعر  رصأأود فر الميزانية للبرنامم افرعيير، وسل  مقارنة بالميزانية األصأأليةع ولم يمثل المخصأأص الفعلر الم
مر الفصأأأأأأأأل الثانر ادناو مزيدا  2ة مر الميزانية األصأأأأأأأأليةع ويتاأأأأأأأأمر الجدول  فر المائ  18سأأأأأأأأو  نسأأأأأأأأبة  2
 التفاصيلع مر

https://undocs.org/ar/A/74/6(Sect.15)


 A/76/5/Add.9 

 

21-06863 24/133 

 

 مر الفصل الثانر   2الجدول    

 أداء الميزانية للبرامج الفرعية    

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 الميزانية األصلية البرنامم الفرعر
الأفأعألر   الأمأخصأأأأأأأأأأأأأأص 

 ود فر الميزانيةالمرص 
اليسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأة 

 المدوية
الحأأأأأد مأأأأأر عأأأأأدي المسأأأأأاواة المكانيأأأأأة والفقأأأأأر فأأأأأر المجتمعأأأأأات المحليأأأأأة  :1البرنأأأأأامم الفرعأأأأأر     

 83 45  334,8 54  402,3 الريمية - عبر السلسلة الحارية
 18 9  982,3 56  158,6 للمدن والمياطقتعزيز الرخاء المشترك : 2البرنامم الفرعر 

 47 18  082,0 38  627,5 تعزيز اإجراءات المتعلقة بالمياخ وتحسير البيدة الحارية: 3ر م الفرعالبرنام
 121 101  452,5 84  136,1 العمل بفعالية عل  ميع حدوث األ مات الحارية والتصدي لها :4البرنامم الفرعر 

 75 174 851,6 233 324,5 المجموع 
 
 مم المتحدةوثيقة مقدمة مر موئل األ المصدر: 

  
ترتيب  مر الجهات المانحة اعيد    2020واو أأأأأأأأأحت اإدارة ان مبالغ التمويل الكبيرة الواردة فر عاي  - 77

 ع4، لتوجيهها نحو البرنامم الفرعر 19-اولوياتها، بسبب جائحة كوفيد

تائم وير  المجلس ان الحصأأأأول عل  موارد مالية كافية لكل برنامم فرعر امر اسأأأأاسأأأأر لتحقيق الي  - 78
أللداأ  لية سألبًا عل  تحقيق االمرجوة تمشأيا مع مفهوي الميزنة القائمة عل  اليتائمع وسأيؤثر نقص الموارد الما

 األربعة المترابطة والمتعا دةع

ويوصااي المجلس بأن يواصاال موئل األمم المتحدة إجراء اتصاااالت وثيقة مع الجهات المانحة من  - 79
 ارد الازمة لتحقيق النتائج المتوقعة المدرجة في الميزانية المقترحة.أجل العمل بنشات على تعب ة المو 

 توصيةعقبل موئل األمم المتحدة لمو ال - 80

 
 كون دليل اإدارة القائمة عل  اليتائم عتيقا   

مر تقرير المأد رة التيفيأميأة عر التقأدي المحر  فر تيفيأم الخطأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة للفترة   2تيص الفقرة   - 81
( عل  ان سأأأأياسأأأأة اإدارة  HSP/EB.2020/8مشأأأأروع سأأأأياسأأأأة اإدارة القائمة عل  اليتائم )  :2020-2023

اليتائم يكّملها دليل اإدارة القائمة عل  اليتائم المي اعدو موئل األمم المتحدة، وسأأأأأأياسأأأأأأة التقييم،  القائمة عل  
ر عياصأأأأأأأر اإدارة القائمة وسأأأأأأأياسأأأأأأأة اإدارة القائمة عل  المشأأأأأأأاريع، التر تغطر عياصأأأأأأأر رئيسأأأأأأأية اخر  م

 اليتائمع عل 

ع ولم ُتحدَّث  2017انه ُنشأأأأأأأأر فر عاي   واسأأأأأأأأتعرض المجلس دليل اإدارة القائمة عل  اليتائم فالحك - 82
المعلومات الواردة فر الدليل ولم تعد مالئمة للمتطلبات الحالية لإلدارة القائمة عل  اليتائمع ويتم سأأأأأأأأأأأأأرد امثلة  

 عل  سل  فيما  لر:

، التر تاأميت سأبعة 2019-2014 تسأق الدليل مع الخطة االسأتراتيجية السأداسأية للفترة   ()ا 
فر يةع بيد ان جمعية موئل األمم المتحدة التابعة لبرنامم األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأأتوطيات البشأأأأأأأأأأرية اقرت  برامم 
ع للجمعية، واعتمدت بالحاجة دل  مواءمة فترة الخطة االسأأأأأأأأأأأتراتيجية مع دورة السأأأأأأأأأأأيوات األرب  1/1قرارلا   فر
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الخطة االسأأأأأأأأأأأتراتيجية للفترة   ع وفر2025-2020، بدال مر الفترة 2023-2020الخطة االسأأأأأأأأأأأتراتيجية للفترة  
 ، جرت مواءمة هيكل برنامم العمل الجد د المي  تامر اربع برامم فر يةع 2020-2023

ة موئل األمم المتحدة اسأأأأأأأأأُتخدمت فر الدليل دورة ميزانية لفترة سأأأأأأأأأيتير، مع ان دورة ميزاني  )ب( 
 واحدةعدل  فترة تقوي عل  سية   مر فترة تقوي عل  سيتير 2020تغيرت ميم عاي  

نظاي الرصأأأأأأد المعروض فر الدليل لو نظاي المعلومات المتكامل للرصأأأأأأد والوثائق، المي  )ج( 
ة تطبيق اإدارة  ، ُاطلقت وحد2020ع وفر تمو / وليه  2017-2016اسُتخدي  خر مرة فر دورة ميزانية الفترة  

بتحد ث التقدي المحر  فر تيفيم   االسأأتراتيجية فر نظاي اوموجا، مما سأأمح لمد ري البرامم بالقياي بشأأكل دوري 
 الميجزات المستهدفة المعرو ة فر برنامم العمل والميزانية السيوييرع

والمشأأأأاريع، وتعزيز  وير  المجلس ان الدليل اسأأأأاسأأأأر لتحسأأأأير تحقيق اليتائم االسأأأأتراتيجية للبرامم   - 83
ث الدليل لاأأأأأأأأأأأأأمان دقة وصأأأأأأأأأأأأأحة  ويجب ان ُيحدَّ  عمليات اتخاس القرارات مر قبل اإدارة، وتحسأأأأأأأأأأأأأير األداءع

 المعلومات والميهجية الواردة فيهع

ويوصاااااااااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحادة بتحاديا دليلاه لةدارة القاائماة على النتاائج وفقا   - 84
 ووفقا لسياسة اإلدارة القائمة على النتائج. 2023-2020ترة للخطة االستراتيجية للف

 مو التوصيةعقبل موئل األمم المتحدة ل - 85

 
 اوجه القصور فر صياغة وتيفيم خطة العمل السيوية للمكتب اإقليمر ألفريقيا   

ة عل  ان مر دليأل اإدارة القأائمأة عل  اليتأائم الأمي اعأدو موئأل األمم المتحأد  5-2-2تيص المأادة   - 86
 امم العمل والميزانيةعم برن خطة العمل السيوية وثيقة داخلية ُتستخدي لتتبع ورصد التقدي المحر  فر تيفي 

عل  ان خطة العمل السأأأأأأأأأأأأيوية تتاأأأأأأأأأأأأمر اإنجا ات   5-2-2وباإ أأأأأأأأأأأأافة دل  سل ، تيص المادة  - 87
اتم برنأأامم العمأأل المعتمأأدة  المتوقعأأة ومؤشأأأأأأأأأأأأأأرات اإنجأأا  )المقتبسأأأأأأأأأأأأأأأأة مر برنأأامم العمأأل والميزانيأأة(؛ ونو 

المكاتب  اتم المقررة للسية قيد اليظر )ستقدمهامر برنامم العمل والميزانية(؛ دل  جانب عدد مر اليو  )المقتبسة
 المعيية والموظفون المسؤولون(ع  

عل  ان خطة العمل السأأأأأأيوية تتاأأأأأأمر تخطيطا مفصأأأأأأال  5-2-2وإ أأأأأأافة دل  سل ، تيص المادة  - 88
 وتحدد اإنجا ات المقررة لكل فرع مر الفروع ولكل مكتب مر المكاتب اإقليميةع ليواتم األداء

سأأأأأأأأأأأتعرض المجلس الميجزات المسأأأأأأأأأأأتهدفة المحددة كميًا الخاصأأأأأأأأأأأة بالمكتب اإقليمر ألفريقيا وقد ا - 89
والتر سأأأأأأأأأأأأأأوأ تسأأأأأأأأأأأأأأهم فر تحقيق الهدأ الممكور فر برنامم العمل والميزانية، فالحك ان خطة   2020 لعاي
لمتحأدة مأل السأأأأأأأأأأأأأأيويأة التر و أأأأأأأأأأأأأأعهأا المكتأب اإقليمر ال ترتبط ارتبأاطأا وثيقأا ببرنأامم عمأل موئأل األمم االع

ع فعل  سأأأأأأأأأأأبيل المثال، ال توجد فر خطة العمل السأأأأأأأأأأأيوية الخاصأأأأأأأأأأأة بالمكتب اإقليمر  2020 وميزانيته لعاي
 مؤشرات متعلقة بالميشورات او بالمواد التقييةع 2020 لعاي

لمجلس خطة العمل السأأأأأأأأأأيوية الخاصأأأأأأأأأأة بالمكتب اإقليمر ألفريقيا ل ، اسأأأأأأأأأأتعرض اوعالوة عل  س - 90
بلدا مر البلدان سات األولوية القصأأأأو ع وُيفترض فر حالة كل   19ل  علمه انها تتاأأأأمر ونم  د 2019 لعاي

 بلد مر البلدان سات األولوية ان يعد المكتب اإقليمر وثيقة برنامم قطري للمستوطيات البشريةع 
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سات    والحك المجلس ان وثائق البرامم القطرية للمسأأتوطيات البشأأرية الخاصأأة بسأأتة مر تل  البلدان - 91
ز حت   ع ولم  يجز المكتب اإقليمر ألفريقيا نواتم  2020تشأأأأأأرير الثانر/نوفمبر   21األولوية القصأأأأأأو  لم ُتيجف

 ع2019األداء الواردة فر خطة العمل السيوية لعاي 

ية التر اعدلا المكتب اإقليمر ألفريقيا لم تكر مهيلة بما فيه  خطة العمل السأأأأأأأأأأأيو وير  المجلس ان   - 92
 تبع ورصد التقدي المحر  فر تيفيم برنامم العمل والميزانيةعالكفاية لت 

ويوصاااااااااي المجلس بااأن يعزز موئاال األمم المتحاادة إدارةن  طااة العماال السااااااااانويااة وتنفيااذنهااا    - 93
 ئل األمم المتحدة.مة على النتائج الذي أعده مو لمتطلبات دليل اإلدارة القائ وفقا

التوصأأأأأأأية وسأأأأأأأيعمل مع الشأأأأأأأعب والمكاتب المعيية فر المقر القتراح  وقبل موئل األمم المتحدة لمو  - 94
 مبادئ توجيهية متعلقة بو ع خطط عمل دقليمية ورصدلاع

 
 إدارة المشتريات والعقود  -   7 

 ية العقود فر المقر القصور فر تيفيم التوصيات الواردة مر لج   

تراع  المبأادئ العأامأة  ”مر اليظأاي المأالر والقواعأد المأاليأة لةمم المتحأدة عل  انأه   12-5 يص البيأد   - 95
التالية عل  اليحو الواجب عيد ممارسأأأأأة مهاي الشأأأأأراء فر األمم المتحدة: )ا( الحصأأأأأول عل  افاأأأأأل ما يمكر 

الدولية الفعلية؛ )د( مصألحة األمم   الميافسأة والشأفافية؛ )ج( يشأتريه الثمر المدفوع؛ )ب( اإنصأاأ واليزالة ان
 ع“المتحدة

)ج( مر دليل المشأأتريات عل  ان اي تعد ل مر لما القبيل  يبغر ان ُيطلب   5-13وييص الفصأأل   - 96
ر  وُيسأأأأأأأأتعرض وُيواففق عليه وُيوقَّع قبل تارين انتهاء العقد األصأأأأأأأألر، وعل  انه ال يجو  تمد د العقد بلثر رجع 

 بعد انتهاء العقدع

واسأأأأتعرض المجلس محا أأأأر الجلسأأأأة التر عقدتها لجية العقود فر المقر بشأأأألن عقود الشأأأأراء التر  - 97
، والحك عأدة تمأد أدات بألثر رجعر او تجأاو ات للمبأالغ 2020و   2019ابرمهأا موئأل األمم المتحأدة فر عأامر 
 و:مر الفصل الثانر ادنا 3القصو ع وترد التفاصيل فر الجدول 

 
 ثانر مر الفصل ال 3الجدول 

 العقود التي جرت فيها تمديدات متعددة بأثر رجعي أو تجاوزات للمبالغ القصوى   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 المبلغ سو األثر الرجعر  التعد الت  عدد المبلغ األقص  التراكمر المبلغ األقص  األصلر البائع رقم العقد
      

4700005208 CTG 743,91 5 321,00 14 (3 )048,14 1 ميها بلثر رجعر 
4700011367 Bamyan 11 258,41 37 467,02 11 (2 )934,17 5 ميها بلثر رجعر 

 982,31 6 منها بأثر رجعي( 5) 25 788,02 42 002,32 12  المجموع 
 
 استيادا دل  بيانات مستمدة مر محا ر جلسات لجية العقود بالمقر المصدر: 
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والحك المجلس ان لجيأة العقود، واألمير العأاي المسأأأأأأأأأأأأأأاعأد لمكتأب خأدمأات الأدعم المركزيأة، واألمير  - 98
العاي المسأأاعد إدارة سأألسأألة اإمداد قد اوصأأوا مرارا باتخاس دجراءات لتفادي اللجوء دل  حاالت األثر الرجعر  

 فر تيفيم العقد ر الممكورير اعالوع  

عراب عر قلقها ألن موئل األمم المتحدة لم يمدد العقد فر الوقت  اإوكررت اللجية فر محا أأأأأأأأأأأرلا   - 99
المحأدد، وقأد انته  بأه األمر مرة اخر  دل  اللجوء دل  حأالأة األثر الرجعر، ولو مأا عرض الميظمأة للخطر  

 حيث كان المتعاقد يقدي خدماته دون اي عقدع

 أأأافة دل  سل ، الحك المجلس ان حالة  باإوالحك المجلس اياأأأا ان التوصأأأيات لم ُتيفَّم بالكاملع و  - 100
 األثر الرجعر تعز  جزئيا دل  عدي تقديم بيانات كاملة ودقيقة عر اليفقات فر الوقت المحددع

ويكرر المجلس التوصاية الساابقة بأن يتجن  موئل األمم المتحدة حاالت األثر الرجعي قبل توقيع  - 101
 عقود جديدة.

 مو التوصيةعة لقبل موئل األمم المتحد - 102

 
 عدي دجراء تقييمات ألداء البائعير فر الوقت المقرر   

مر دليل المشأأأأأأأأأتريات عل  ان عل  موظفر ددارة العقود المسأأأأأأأأأؤولير ان يجروا   2-13تيص المادة  - 103
اسأأأأأتمارة  تقييما ألداء البائع، وعل  موظفر المشأأأأأتريات وموظفر ددارة العقود المسأأأأأؤولير ان  تلكدوا مر وجود 

عتقييم ادال  ء البائع فر المل  قبل تجهيز اي تمد د لعقد سار 

  2020و   2019عقدا معدال فر عامر   30عقدا مر اصأأل    11وقد انتق  المجلس عيية مكونة مر   - 104
 قدمته اإدارة، فالحك حدوث تعد ل واحد عل  األقل فر كل عقد مر العقود الثالثير المعدلةع

ي اسأأأأأأأأأأتمارات تقييم اداء البائعير دال فر  ، لم تُ 2021ابريل  /نيسأأأأأأأأأأان 27وحت    - 105 عقود مر العقود  6قدَّ
اإحد  عشأأأأأأرةع ولوحك انه فر تل  العقود السأأأأأأتة، اجريت تقييمات األداء بعد دنجا  العقود، بدال مر دجرائها  

بعد اكثر دمة صأدرت قبل تجهيز التمد دع وعالوة عل  سل ، ف ن اربعة مر تصأييفات اداء البائعير السأتة المق
 مر ستة اشهر مر دنجا  العقودع

   وير  المجلس ان تقييم اداء البائعير اداة مهمة إدارة العقود ورصد المتعاقد رع - 106

ويوصاااااااي المجلس بأن ي دي موئل األمم المتحدة واجباته في مجال إدارة العقود لضااااااامان إجراء   - 107
 لسارية.للعقود ا أي تمديد تقييمات شاملة ألداء البائعين قبل تجهيز

 قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصيةع - 108

 
 دعداد اوامر الشراء بعد مرور اقرب موعد للتسليم فر المكتب اإقليمر ألفريقيا   

مر ممكرتهأا   11سكرت دائرة اإدارة واالسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأارات واالمتثال فر موئل األمم المتحدة، فر الفقرة   - 109
ا بشألن تفويض سألطة الشأراء بموجب اليظاي المالر والقواعد المالية لةمم ر ألفريقي ب اإقليمالمقدمة دل  المكت 

يعرض الميظمأة لخطر التعرض لمطأالبأات مر البأائعير بسأأأأأأأأأأأأأأبأب  يأاب   “بألثر رجعر”المتحأدة، ان الشأأأأأأأأأأأأأأراء 
 بةعترتيبات تعاقدية مياسبة، كما يجعل الميظمة عر ة الستفسارات الدول األعااء وليدات الرقا
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ر فر نظاي اوموجا عر االسأأأتعراض العاي للمشأأأتريات ان اوامر الشأأأراء  ب وتبير مر المخطط االنسأأأيا - 110
  لزي دعدادلا قبل استالي الباائعع  

او عل  انها   “السأأأأأأأألع والخدمات”مر اوامر الشأأأأأأأأراء المصأأأأأأأأيفة  أأأأأأأأمر   938واسأأأأأأأأتعرض المجلس   - 111
  2017كانون الثانر/ يا ر   1ة بير فر الفتر  ألفريقيا الصأأأأأأأأأأأأأادرة عر المكتب اإقليمر “قيمة ميخفاأأأأأأأأأأأأأة سات”
مال ير  5,62امر شأأأأأراء بقيمة   586مال ير دوالرع واكتشأأأأأ  ان  8,34، بقيمة  2020ا لول/سأأأأأبتمبر    30 و

امر شأراء، قد ُاصأدرت بعد اقرب موعد لتسأليم السألع او الخدمات التر    938دوالر، مر اوامر الشأراء تل  البالغة  
 ع  فر المائة مر حيث القيمة  67فر المائة مر حيث الكمية ونسبة   62نسبة ما يمثل  لبات، ولو ُقدمت بشلنها ط 

امر شأأراء مر  أأمر اوامر الشأأراء الممكورة اعالو البالغة  18وانتق  المجلس اياأأا عيية مكونة مر  - 112
ّدمت  مت او قُ ل  قد ُسلّ ت   18مر اوامر الشراء الأأأ  9امر شراء، والحك ان السلع او الخدمات المتصلة بأأأ  586

 كليا او جزئيا قبل الموافقة عليها فر نظاي اوموجاع 

واو أأأأأأأأأأأأح المكتب اإقليمر ألفريقيا ان تلخيرا قد حصأأأأأأأأأأأأل فر تسأأأأأأأأأأأأجيل البائعير فر نظاي اوموجا،   - 113
تسأأأأبب فر تلخر دعداد طلبات الشأأأأراء والموافقة عليها فر الحاالت التسأأأأع الممكورة اعالوع وسكرت اإدارة   مما

ان امر الشأأأأراء المتعلق بالرحالت الجوية قد اُعد بعد ان اسأأأأتلم المكتب اإقليمر فواتير شأأأأهرية بلسأأأأماء  كمل  
حصأأأأأأأول عل  الخدمات عل  اليحو  ب ومبالغ تماكر السأأأأأأأفر الجويع وفر كثير مر األحيان، يصأأأأأأأعب الالركا

سكرت كمل  انه بسأأأبب تلخر المقرر، بسأأأبب األو أأأاع األميية التر ال يمكر التيبؤ بها وبسأأأبب طبيعة العملع و 
 عبعض األحيان دل  دصدار اوامر شراء بعد تقديم الخدمات تقديم الطلبات، ا ُطر المكتب اإقليمر ألفريقيا فر  

ر شأأأأراء بعد اسأأأأتالي السأأأألع او تلقر الخدمات قد يعرقل الرقابة الداخلية  وير  المجلس ان دعداد اوام - 114
 إدارة المشترياتع

ز موئل األمم المتحدة الرقابة الدا لية المفروضااة على أنشااطة الشااراء   لس بأن يعز ويوصااي المج - 115
شااراء والموافقة  أوموجا  وإعداد أوامر ال نظام وذلك بتسااجيل معلومات البائعين وتحديثها بصااورة دورية في

 عليها في الوقب المناس   تفاديا للتعرض لمطالبات ومنازعات محتملة من جان  البائعين.

 قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصيةع - 116

 
 إدارة الموارد البشرية  -   8 

 طول فترة العقود الفردية   

(، ال يجو   ST/AI/2013/4وفراد  المتعاقد ر ) وفقا لةمر اإداري المتعلق بالخبراء االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريير   -   117
شأهراع وعالوة عل  سل ، تقتصأر خدمات   36شأهرا فر فترة    24ان يقدي خدمات ألكثر مر  ألي خبير اسأتشأاري 
 شهرا متتالياع   12ل  مر اشهر فر اي فترة تتل  9اشهر او، فر ظروأ استثيائية،    6المتعاقد الفرد عل  

د ر فر  واسأأتخرج المجلس مر نظاي اوموجا بيانات عر خدمات الخبراء االسأأتشأأاريير وفراد  المتعاق - 118
مات التر قدمها خبيران ، والحك ان الخد2020ا لول/سأأأأأأأأأبتمبر   30و   2017كانون الثانر/ يا ر   1الفترة مر 

شأأأهراع وباإ أأأافة دل  سل ،  36شأأأهرا فر فترة    24لو  اسأأأتشأأأاريان بصأأأورة متتالية تجاو ت الحد األقصأأأ ، و 
اشأأهر عمل فر فترة   9لحد األقصأأ ، ولو تجاو ت الخدمات التر قدمها ثالثة متعاقد ر افراد بصأأورة متتالية ا

 شهرا متتالياع 12

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
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ي  واو أأأأأأأأأأأأأأح موئأل األمم المتحأدة ان المكتأب اإقليمر ألمريكأا الالتيييأة وميطقأة البحر الكأاريبر قأد قأا  - 119
بتجهيز آخر طلبات الشأأأأأأأأأراء المتعلقة بالخبيرير االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاريير، وان مكتب األمم المتحدة فر نيروبر قد قاي  

ت فراد  المتعاقد ر الثالثة، ولو ما اد  دل  تكرار االسأأأأأأأأأأأتعانة بيفس الخبيرير االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأاريير  بتجهيز ملفا
 وفراد  المتعاقد رع

ب اإقليمر ألمريكأأا الالتيييأأة وميطقأأة البحر الكأأاريبر  وير  المجلس انأأه عل  الرغم مر ان المكتأأ  - 120
ف ن لياك نقصأأأا فر اإشأأأراأ والتواصأأأل فر    ومكتب األمم المتحدة فر نيروبر قد قاما بتجهيز اوامر الشأأأراء،

اد  المتعاقد رع وير  المجلس ان موئل األمم المتحدة فيما  تعلق بعملية االسأأأتعانة بالخبراء االسأأأتشأأأاريير وفر 
موئل األمم المتحدة ان يحسأأأأأر رصأأأأأدو للحد األقصأأأأأ  لمدة االسأأأأأتعانة بالخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريير وفراد   ب مكان  

 دة التيسيق مع مكاتبه اإقليمية ومع مكتب األمم المتحدة فر نيروبرعالمتعاقد ر مر خالل  يا

عن تعيين  ويوصي المجلس بأن ينشئ موئل األمم المتحدة آلية إنذار تذكر الموظفين المس ولين   - 121
 الخبراء االستشاريين والمتعاقدين األفراد بالحدود القصوى لمدد االستعانة.

كمل  ان مكتب األمم المتحدة فر نيروبر  بمل  لمو التوصية جزئيا واو حقبل موئل األمم المتحدة   - 122
موئل األمم المتحدة  حاليا جهودا لتيسأير التوصأل دل  حل ياأمر دجراء الرصأد عل  المد  الطويلع وسأييشأ   

 اداة رصد مؤقتة لامان االمتثال للحدود القصو  لمدد االستعانةع

 
ة لفراد  المتعاقد ر الم ر تسأأأري ي لجمهورية الو الديمقراطية الشأأأعبياوجه القصأأأور فر ددارة المكتب القطر   

 دمات المشاريع عليهم عقود مبرمة مع برنامم األمم المتحدة اإنمائر او مع مكتب األمم المتحدة لخ 

 مر األمر اإداري المتعلق بالخبراء االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريير وفراد  المتعاقد ر المتعاقدف الفردف  2تعّرأ المادة  - 123
بلنه شأأأأأأأأخص تسأأأأأأأأتعير به الميظمة مر وقت  خر بموجب عقد مؤقت لكر  وفر خبرة او مهارات او معارأ 

 بع قصير األجل مقابل اتعاب شاملة ُتدفع لهعلداء مهمة محددة او جزء مر عمل، ويكون سل  سا طاتتعلق ب 

االت التر تزيأد فيهأا مر سلأ  األمر اإداري عل  انأه فر الحأ  30-5وعالوة عل  سلأ ، تيص المأادة   - 124
 ُيجري تقييمات مرحليةع مدة العقد عر ستة اشهر،  يبغر للمشرأ المباشر ان 

يحق للخبراء االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريير وفراد  المتعاقد ر  مر األمر اإداري عل  انه ال   16-5وتيص المادة  - 125
لمر أية او اإجا ة الخاصأة  الحصأول عل  اي دجا ة مدفوعة األجر، بما فر سل  اإجا ة السأيوية او اإجا ة ا

 او العطالت الرسميةع 

واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض المجلس عقود الخأدمأات لسأأأأأأأأأأأأأأتأة مر فراد  المتعأاقأد ر يعملون لأد  المكتأب القطري   - 126
و الأديمقراطيأة الشأأأأأأأأأأأأأأعبيأة مر خالل عقود مبرمأة مع برنأامم األمم المتحأدة اإنمأائر او مع مكتأب لجمهوريأة ال

  األمم المتحدة لخدمات المشاريعع

، تجاو ت فتراُت خدمة اربع مر فراد  المتعاقد ر  2020تشأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر   1ولوحك انه حت   - 127
شأأأأأأهراع وقد ُمددت فترات خدمة   84اشأأأأأأهر و  10او  بير  السأأأأأأت الُمددف القصأأأأأأو  الممكورة اعالو، وتراوح التج

المأأأأمكورىير بتعأأأأد أأأأل عقودلمأأأأا مرارا وتكراراع دل احأأأأد العقود ثمأأأأانر مرات،    اثيير مر فراد  المتعأأأأاقأأأأدى ر  وعأأأأُ
 شهراع  17شهراع وُعدل العقد ا خر اربع مرات، واستغرق  84واستغرقت 
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شأأأأهرا تعلَّق بميصأأأأب متعاقد فرد كان  ؤدي مهاي  84والحك المجلس كمل  ان العقد المي اسأأأأتغرق  - 128
 ووظائ  اإدارة والشؤون الماليةع

مي  ادت مأدد عقودلم عر اء لثالثأة مر فراد  المتعأاقأد ر الأ واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض المجلس تقأارير تقييم األد - 129
مم األمم سأأأأأأأأأأأأأتة اشأأأأأأأأأأأأأهرع ولوحك ان التقييمات المرحلية فر حالة متعاقىد فرد واحد متعاقفد معه مر خالل برنا

 المتحدة اإنمائر لم ُتجر عل  اليحو المطلوبع

مر خالل مكتأأب األمم المتحأأدة   والحك المجلس اياأأأأأأأأأأأأأأأا ان متعأأاقأأدا فردا واحأأدا عقأأُد خأأدمأأاتأأه مبري - 130
لحصأأول عل  دجا ة مدفوعة األجر، بما فر سل  اإجا ة السأأيوية، فاأأال عر لخدمات المشأأاريع قد ُميح حق ا

 ون تخميض األتعاب، وإجا ة األبويرعالتغيب بسبب المرض د

المتعاقدين    ويوصاااي المجلس بأن يعزز موئل األمم المتحدة إدارة عقود الخدمات المبرم مع فرادى - 131
السااااتشاااااريين وفرادى المتعاقدين   عن طريق الحد من فترات  دمتهم  وأن يجري تقييمات مرحلية للخبراء ا

 لق بالخبراء االستشاريين وفرادى المتعاقدين.امتثاال لمتطلبات األمر اإلداري المتع

لمتحادة لخادماات  ويوصاااااااااي المجلس باأن يقوم موئال األمم المتحادة  باالتعااون مع مكتا  األمم ا - 132
ة تحاديد نطااق االساااااااااتحقااقات بماا يمتثال لألمر  المشااااااااااريع  بتعاديل اتفااق فرادى المتعااقدين من  ال زياد

 اإلداري المذكور أعاه.

بل موئل األمم المتحدة التوصأأأأأأأأأأية األول ، مو أأأأأأأأأأحا ان فراد  المتعاقد ر فر المكتب القطري  لم يق - 133
سأأأأأأأأري عليهم عقود مبرمة مع برنامم األمم المتحدة اإنمائر ومع مكتب لجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأأأعبية ت 

مائر ومكتب األمم وانظمة كل مر البرنامم اإن األمم المتحدة لخدمات المشأأأأأأأاريع، ولر عقود تخاأأأأأأأع لقواعد 
المتحأأأدة لخأأأدمأأأات المشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع، ال لةمر اإداري المتعلق بأأأالخبراء االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأأاريير وفراد  المتعأأأاقأأأد ر  

(ST/AI/2013/4 ع) 

حدة سأأأأياأأأأمر، وقبل موئل األمم المتحدة التوصأأأأية الثانية جزئيا، واو أأأأح كمل  ان موئل األمم المت  - 134
ي  لجميع الموظفير المتعاقفد معهم بواسأأأأأطة ميظمات  اخر  تابعة لةمم المتحدة تعمل وتتعاون معه بصأأأأأفة مقدّى

ي الخدماتعخدما  ت، حقَّ الحصول عل  قدي المساواة عل  جميع ما ورد فر احكاي العقد الموقع مع مقدّى

 يسأأأأأأأأأأأأأأن قواعأد وانظمأة الموارد البشأأأأأأأأأأأأأأريأة التر   ST/AI/2013/4وير  المجلس ان األمر اإداري   - 135
ائح   تعلق بعقود الخدمات المبرمة مع غير الموظفير، كما  يسأأأأأن القواعد واللو  و أأأأأعها البرنامم اإنمائر فيما

 متحدة لخدمات المشاريععالتيظيمية لمكتب األمم ال

 
 اإدارة غير الكافية للتعيييات المؤقتة   

(، ال تتجأأاو  مأأدة  ST/AI/2010/4/Rev.1وفقأأا لةمر اإداري بشأأأأأأأأأأأأأأألن ددارة التعيييأأات المؤقتأأة ) - 136
تقويميأا، وُيرففق بأالتمأد أد االسأأأأأأأأأأأأأأتثيأائر للتعيير المؤقأت، دن كأان  ومأا   364الخأدمأة بموجأب تعيير مؤقأت فترة  

  ؤدي دل  الخدمة لمدة سية او اكثر، مبررم خطر يجب ان يكون متسقا مع احكاي سل  األمر اإداريع

يفأة تأابعأة لموئأل األمم المتحأدة مسأأأأأأأأأأأأأأجلأة فر نظأاي اوموجأا يشأأأأأأأأأأأأأأغلهأا وظ 15مجلس  واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض ال - 137
، والحك  2020آب/اغسأأأأطس   31 وما حت   364عمل شأأأأاغلو الوظائ  ألكثر مر   تعيييات مؤقتة، وقد سوو

المجلس ان توارين انتهاء الصأالحية الفعلية فر حالتير ميها ال تتسأق مع توارين انتهاء الصأالحية التر جرت  

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/AI/2010/4/Rev.1
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الموافقأة  موافقأة عليهأا، كمأا الحك ان التمأد أدات الفعليأة للتعيييأات المؤقتأة كأانأت اطول مر المأدد التر جرت  ال
 عليهاع وباإ افة دل  سل ، لم  تمكر الموئل مر تقديم وثائق تبرر التمد دات االستثيائيةع  

رة غير متاحة، نظرا لعد - 138 ي وجود خاصأأأأأأأأأية تلقائية فر  واو أأأأأأأأأح موئل األمم المتحدة ان الوثائق المبرّى
موئل األمم المتحدة يعتمد فر سل   وما، ونظرا ألن  364ة لأأأأأأأأأأ اليظاي متعلقة بمل  فر حال تجاو  مدة الخدم

 عل  مكتب األمم المتحدة فر نيروبرع

وير  المجلس ان عأدي وجود مبررات موثقأة للتمأد أدات قأد  ؤدي دل  انعأداي الشأأأأأأأأأأأأأأفأافيأة فر عمليأات  - 139
 ر التعيييات المؤقتةع التوظيف ف

بالتعيينات الم قتة لضاامان    ويوصااي المجلس بأن يتبع موئل األمم المتحدة األمر اإلداري المتعلق - 140
 يوما. 364التوثيق السليم لمبررات التمديد االستثنائي للتعيينات الم قتة إلى ما يتجاوز 

ل  ان لمو الحادثة ميعزلة، وان موئل قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصأأأأأأأأأأأأية جزئيا، واو أأأأأأأأأأأأح كم - 141
تعيييات المؤقتة، وان مكتب األمم المتحدة فر  اأأأأأأأأأأأأأع حاليا تقريرا شأأأأأأأأأأأأأهريا لتتبع حالة جميع الاألمم المتحدة ي 

 للتيبيه بهمو الحاالتع iNeedنيروبر يستحدث كمل  حال د افيا فر نظاي 

 
 اقتطاع خصوي مر المرتبات دون دبراي اتفاقات   

الأأ  - 142 الأأمأأتأأحأأأأأأأدة    9-4قأأأأأأأاعأأأأأأأدة  تأأيأأص  األمأأم  لأأمأأوظأأفأأر  واألسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأر  اإداري  الأأيأأظأأأأأأأامأأيأأر  مأأر 
(ST/SGB/2018/1/Rev.1  عل  ان تعريف التيقالت فيمأأا بير الميظمأأات  رد فر اتفأأاق مشأأأأأأأأأأأأأأترك بير )

 دالت، وتيظمها احكاي سل  االتفاقعالميظمات التر تطبق نظاي األمم المتحدة الموحد للمرتبات والب 

ل مرتبأأاتى   - 143 يعمأأل اثيأأان ميهم فر    -اربعأأة موظفير  والحك المجلس ان موئأأل األمم المتحأأدة قأأد ُحمأأّ
  246  932,75بمبلغ دجمأالر قأدرو    -مكتأب خأدمأات الرقأابأة الأداخليأة واثيأان فر برنأامم األمم المتحأدة للبيدأة  

ن الموظفير المعييير لم يكونوا موظفير لموئل األمم المتحدة ولم ُ يقلوا  ، مع ا2020دوالرا فر السأأأأأأأأأأأأية المالية 
 ع2020دليه فر عاي 

وطلأأب المجلس كأأملأأ  دل  موئأأل األمم المتحأأدة ان يقأأدي لأأه االتفأأاقأأات المبرمأأة مع الميظمتير، مثأأل  - 144
لميظمات، امتثاال للمعا ير االتفاق المشأأأأأأأأأأأأترك بير الميظمات ليقل الموظفير او انتدابهم او دعارتهم فيما بير ا

ي اي اتفاق حت    ع 2021نيسان/ابريل   30المحاسبية الدولية للقطاع العايع ومع سل ، لم ُيقدَّ

وفيمأا  تعلق بأالموظففير اللأم ر يعمالن فر مكتأب خأدمأات الرقأابأة الأداخليأة واللأم ر ُحّملأت موئأل األمم  - 145
،  2004االتفأاق قأد ُابري عر طريق البريأد اإلكترونر فر عأاي  المتحأدة مرتبيهمأا، رغم سلأ ، ردت اإدارة بألن  
ع وقد انشأأأأأأل مكتب األمم المتحدة فر نيروبر لاتير الوظيفتير فر  ولو تصأأأأأأرأ اعُتبر مياسأأأأأأبا فر سل  الوقت

ع اما فيما  تعلق بالموظفير اللم ر يعمالن فر برنامم األمم المتحدة للبيدة، فردت اإدارة  2004آب/اغسأأأأطس  
ر  ف   30قأدمأا الأدعم القأانونر ألمأانأة مجلس ددارة موئأل األمم المتحأدةع وكأان موئأل األمم المتحأدة  أدفع  بألنهمأا  

 ع2021المائة مر مرتبيهما، لكيه اوق  لمو المدفوعات فر عاي 

وير  المجلس ان احد المتطلبات الرئيسية للمعالجة المحاسبية الصحيحة الستحقاقات الموظفير لو  - 146
دقيقة ومفصأأأأأأأأأألةع وسأأأأأأأأأأيؤثر عدي توافر وثائق داعمة عل  نزالة المصأأأأأأأأأأروفات المتعلقة بمرتبات    توافر بيانات

 الموظفير وبدالتهم واستحقاقاتهمع

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2014/1
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ويوصاااااااااي المجلس باأن يتاأكاد موئال األمم المتحادة من توقيع المنظماات التفااق مشاااااااااتر  بين   - 147
 تها العادلة بشكل موثوق.المنظمات  ومن إمكانية احتساب تكلفة استحقاقات الموظفين أو قيم

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -   9 

 فر لجية تكيولوجيا المعلومات واالتصاالت لم يُعير اي اعااء    
دل  ان (  ST/SGB/2003/17تشأأأير نشأأأرة األمير العاي بشأأألن تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأاالت ) - 148

لجأأانأأا داخليأأة او محليأأة  جميع اإدارات والمكأأاتأأب الموجودة خأأارج المقر  تعير عليهأأا ان تيشأأأأأأأأأأأأأأ  افرقأأة او  
 لتكيولوجيا المعلومات واالتصاالت عل  غرار نمط المجلسع

وباإ أأأافة دل  سل ، تيص اسأأأتراتيجية برنامم األمم المتحدة للمسأأأتوطيات البشأأأرية بشأأألن تكيولوجيا  - 149
ل  ( عل  ان يقوي موئل األمم المتحأدة، فر دطار معأالجأة المسأأأأأأأأأأأأأأائ 2021-2017ات واالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت )المعلومأ 

المتعلقة ب دارة تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأاالت، ب نشأأأأأأأأأاء لجية لتكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأاالت لتعمل 
 لعليا لموئل األمم المتحدةعكهيدة استشارية لمد ر اإدارة والعمليات، المي  تصرأ بالييابة عر لجية اإدارة ا

وانشأل لجية تكيولوجيا   2017اصأات فر عاي  ولتحقيق لما الهدأ، و أع موئل األمم المتحدة اختصأ  - 150
المعلومات واالتصأأأأأأأاالتع وتقرر ان يكون رئيس اللجية لو مد ر شأأأأأأأعبة اإدارة والعمليات، وان يكون األمير 

بالشأأأأأأأأعبة، اما األعاأأأأأأأأاء الباقون فهم مرشأأأأأأأأحون يمثلون   لو رئيس وحدة تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأاالت
 لموئل األمم المتحدةعالمياطق والفروع والشعب التابعة 

،  2020والحك المجلس انأه مع دخول الهيكأل التيظيمر الجأد أد حيز اليفأاس فر كأانون الثأانر/ يأا ر   - 151
اتع وُابلغ المجلس بلنه فر وقت مراجعة  حلت شأعبة االسأتشأارات اإدارية واالمتثال محل شأعبة اإدارة والعملي 

 واالتصاالت قد اختارت اي اعااءعالحسابات، لم تكر لجية تكيولوجيا المعلومات 

واو أأحت اإدارة ان مد ر شأأعبة االسأأتشأأارات اإدارية واالمتثال سأأيرسأأل ممكرة دل  مد ري الشأأعب   - 152
 تكيولوجيا المعلومات واالتصاالتعالمعييير يطلب فيها موافاته بلسماء مرشحيهم لعاوية لجية 

االتصأأأأأأأأأأأأأأأأاالت تؤدي دورا بأأأالغ األلميأأأة فر توفير وير  المجلس ان لجيأأأة تكيولوجيأأأا المعلومأأأات و  - 153
االسأأأأأأأأأأأتراتيجية والمبادئ التوجيهية المتعلقة ب دارة تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأأأاالت ومواءمتها مع األلداأ  

 العامة لةمانة العامةع

بأن يعين موئل األمم المتحدة أعضااااء لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت    المجلسويوصاااي  - 154
 تنادا إلى هيكله التنظيمي الجديد.اس

 قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصيةع - 155
 

  ياب الصلة بير نظاي المحاسبة واالستحقاقات الخاصة بالمشاريع ونظاي اوموجا   
اريع، كما ورد فر مبادئه التوجيهية ودليله، ة واالسأتحقاقات الخاصأة بالمشأ الغرض مر نظاي المحاسأب  - 156

رة المشأأأأأأأأأأأأاريع والموارد بطريقة تعز  المسأأأأأأأأأأأأاءلة والشأأأأأأأأأأأأفافية والكفاءة واإنتاجية داخل موئل األمم لو دعم ددا
رير  المتحأدةع ويأمكر األمير العأاي فر تقريرو عر تيفيأم توصأأأأأأأأأأأأأأيأات مجلس مراجعر الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات الواردة فر تقأا

  2018يسأأأأأأأأأأأأأأمبر كانون األول/د 31المجلس عر صأأأأأأأأأأأأأأياد ق وبرامم األمم المتحدة عر السأأأأأأأأأأأأأأية الميتهية فر  
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(A/74/323/Add.1 ان موئأأأل األمم المتحأأأدة يعمأأأل عل  ددخأأأال تحسأأأأأأأأأأأأأأييأأأات عل  نظأأأاي المحأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأأة )
خالل ددماج كامل دورة المشأاريع فر لما اليظاي، بما فر سل  الخواس    واالسأتحقاقات الخاصأة بالمشأاريع مر

 عم مراحل تيفيم المشاريع ورصدلا وإغالقها واإبالغ عيهاعالوظيمية التر تد

وُابلغ المجلس بلن نظاي المحاسأأأأأأبة واالسأأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأأة بالمشأأأأأأاريع ال  زال مسأأأأأأتودع البيانات  - 157
المتحدة ألغراض الحصأأأأأأول عل  المعلومات اليو ية للمشأأأأأأاريع ورصأأأأأأدلا الرئيسأأأأأأر للميصأأأأأأة فر موئل األمم 

كتش  ان نظاي المحاسبة واالستحقاقات الخاصة بالمشاريع ونظاي اوموجا لم  دمجا بعد، واإبالغ عيهاع كما ا
قة وان المعلومات الواردة فر نظاي المحاسأبة واالسأتحقاقات الخاصأة بالمشأاريع قد ُنقلت مر نظاي اوموجا بطري 

  دوية او شبه آليةع

ة واالسأأتحقاقات الخاصأأة بالمشأأاريع مشأأاريع جارية فر نظاي المحاسأأب   10واخم المجلس عييات مر   - 158
وقارن سأأأأأأجالت نفقاتها بالبيانات المسأأأأأأجلة فر نظاي اوموجاع والحك المجلس ان البيانات المسأأأأأأجلة فر نظاي  

البيانات المسأجلة فر نظاي اوموجاع وفر وقت دجراء   المحاسأبة واالسأتحقاقات الخاصأة بالمشأاريع ال تتسأق مع
اربعة مر المشأأأأأاريع العشأأأأأرة ال تزال صأأأأأفرا، رغم ان المشأأأأأاريع األربعة المراجعة، كانت سأأأأأجالت اليفقات فر  
 كانت قد بدات بالفعل قبل عاي واحدع

يع لر الشأأأرط  وير  المجلس ان جودة البيانات فر نظاي المحاسأأأبة واالسأأأتحقاقات الخاصأأأة بالمشأأأار  - 159
عع وقد  ؤدي عدي اتسأاق البيانات بير ي األسأاسأر لتحسأير المسأاءلة والشأفافية والكفاءة واإنتاجية إدارة المشأار 

نظاي المحاسأأأأأبة واالسأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأة بالمشأأأأأاريع ونظاي اوموجا نتيجة للتدخالت اليدوية دل  تاأأأأأليل ددارة  
 المشاريع واإبالغ عيها فر موئل األمم المتحدةع

ويوصااااااااي المجلس بأن يضااااااااع موئل األمم المتحدة ضااااااااوابط شاااااااااملة  مثل تسااااااااوية البيانات   - 160
بانتظام  للقضااااااء على عدم اتسااااااق الساااااجات بين نظام المحاسااااابة واالساااااتحقاقات الخاصاااااة   تنقيحهاو 

 بالمشاريع ونظام أوموجا.

دل البيانات بير الوحدة المتكاملة قبل موئل األمم المتحدة التوصية وسيقيم المعلومات المطلوبة، وتبا - 161
المحاسأأأأبة واالسأأأأتحقاقات الخاصأأأأة بالمشأأأأاريع لاأأأأمان فعالية التقارير ي إدارة المشأأأأاريع واإبالغ عيها، ونظا

 المقدمة دل  المانحيرع
 

 إدارة المنشآت والممتلكات والمعدات  -   10 

 الخسائر والسرقات مر معدات تكيولوجيا المعلومات واالتصاالت   
ة فر مقر األمم مر األمر اإداري المتعلق بأأالتخلص مر المعأأدات الحأأاسأأأأأأأأأأأأأأوبيأأ   7-1تيص الفقرة   - 162

( عل  ان امير سأجالت الممتلكات يجب ان يكفل محو جميع محتويات محركات  ST/AI/2001/4المتحدة )
 حواسيب المعتمدة للتخلص ميها قبل التخلص الفعلرعاألقراس )البيانات والبرمجيات( لل

،  2019آسار/مارس  26مم المتحدة بشأأأأألن األجهزة اللوحية، الصأأأأأادرة فر  وتيص سأأأأأياسأأأأأة موئل األ - 163
الفرع جيم الخاس بمسأؤوليات المسأتخدمير واإجراءات المتعلقة باسأتخداي األجهزة اللوحية، عل  انه يجب   فر

 لهم اجهزة لوحية  مان حماية الجها  والعياية به والحفاظ عليهع صصتخعل  المستخدمير الم ر 

https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/ST/AI/2001/4
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  2019سأأأأأأأأأتعرض المجلس محا أأأأأأأأأر اجتماعات المجلس المحلر لحصأأأأأأأأأر الممتلكات فر عامر  وا - 164
، واشأار دل  ان موئل األمم المتحدة قدي سأبع حاالت تتعلق بفقدان او سأرقة اصأول، مثل الحواسأيب  2020 و

ع وحية واجهزة االتصأأأأأأال الالسأأأأأألكر، العتمادلا مر المجلس المحلر لحصأأأأأأر الممتلكاتالمحمولة واألجهزة الل
وباإ أأأأأأافة دل  سل ، تم الكشأأأأأأ  عر سأأأأأأت حاالت اخر ، تتعلق بفقدان حاسأأأأأأوبير محمولير وسأأأأأأرقة اربعة 

 ع2020-2019حواسيب محمولة، فر وحدة تحليل المعلومات المتعلقة باألعمال فر نظاي اوموجا فر الفترة 

اجتماعات والحك المجلس ان حاالت األصأأأأأأأأأياأ المفقودة او المسأأأأأأأأأروقة المسأأأأأأأأأجلة فر محا أأأأأأأأأر   - 165
المجلس المحلر لحصأأأر الممتلكات كانت بسأأأبب االحتفاظ باألجهزة بطريقة غير سأأأليمة، مثل ترك الحواسأأيب  

 المحمولة دون مراقبة فر اماكر عامة واماكر شد دة الخطورةع

، لد  تياول 2020اعرب فر عاي  لمجلس المحلر لحصأأأأأأأأأأر الممتلكات  والحك المجلس اياأأأأأأأأأأا ان ا - 166
السأبع، عر قلقه بشألن دمكانية حمأ البيانات عر بعد عقب فقدان حاسأوب محمول رسأمر، وإمكانية الحاالت  

وصأأأأول اشأأأأخاس غير مرخص لهم دل  بيانات األمم المتحدة وما لر التدابير األميية المعمول بها للوصأأأأول  
 سمية التر تحتوي عل  بيانات األمم المتحدةعدل  المعدات الر 

يعمل موئل األمم المتحدة على زيادة الوعي بأمن البيانات لدى الموظفين    ويوصااااااي المجلس بأن - 167
 لضمان حفظ أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

 قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصيةع - 168
 

 ب القطري لمصر اصول بدون شفرات شريطية فر المكت  
مم المتحدة، ان  تم ترميز وتسأأأأجيل اي صأأأأي  مر مر دليل مشأأأأاريع موئل األ   41ُيشأأأأترط، فر الفقرة  - 169

 الممتلكات تم تحد د موقعه ولكر لم يسبق تشفيرو او تسجيله فر نظاي مراقبة المخزون اثياء عملية الجرد الفعلرع 

التر تقل قيمتها عر  المقتياةلمصأأأر للوحدات واسأأأتعرض المجلس سأأأجالت اصأأأول المكتب القطري  - 170
  38 131,49صأأأأأأأأأيفا  بلغ مجموع قيمة اقتيائها  47عيية، لياك  102مر اصأأأأأأأأأل دوالر، والحك انه  5 000

 دوالرا ال تحتوي عل  رمو  شريطية وال ارقاي لتحد د الهوية التقيية، كما ان توارين اقتيائها غير مسجلةع 

عأدي القأدرة عل  ربط المعلومأات بيظأاي ود رمو  شأأأأأأأأأأأأأأريطيأة قأد  ؤدي دل   وير  المجلس ان عأدي وج - 171
 ارة األصول )مثل نظاي اوموجا( و ع  الاوابط الرقابية عل  تحد د ورصد عمليات نقل األصولع دد

ويوصااي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بإنشاااء رموز شااريطية لجميع األصااول الخاضااعة   - 172
ثل بداية  فاظ على إمكانية تعق  جميع األصااااول  وتسااااجيل تواريء االقتناء التي تملساااايطرته  من أجل الح

 العمر النافع لألصول.

 قبل موئل األمم المتحدة لمو التوصيةع - 173
 

 إدارة السفر  -   11 

  ع  عملية تخطيط السفر   
( دل  ان ST/AI/2013/3مر األمر اإداري المتعلق بالسأأأأفر فر مهاي رسأأأأمية ) 3-3يشأأأأير الفرع   - 174

جميع ترتيبات السأأأأفر لةفراد المسأأأأافرير باسأأأأم األمم المتحدة، بما فر سل  حجز وشأأأأراء تماكر السأأأأفر مسأأأأبقا 
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مر اليظاي اإداري للموظفير، قبل تارين بدء السأأأأفر فر مهاي رسأأأأمية  8-7 يبغر االنتهاء ميها، وفقا للقاعدة 
  وما تقويمياع 16بما عددو 

موجهة دل  جميع موظفر موئل األمم المتحدة،   2018تشأأأأرير األول/اكتوبر   26وفر ممكرة مؤرخة   - 175
طلبت المد رة التيفيمية ددراج جميع رحالت السأأفر الرسأأمر للموظفير فر خطة سأأفر قبل تارين السأأفر بثمانية 

 اسابيع عل  األقلع

انيأة البرنأامجيأة ميز ولوحك ان معأدل االمتثأال للحجز المسأأأأأأأأأأأأأأبق لتأماكر السأأأأأأأأأأأأأأفر الجوي الوارد فر ال - 176
فر المائة، كما اعربت اللجية االسأأأأأتشأأأأأارية لشأأأأأؤون  100( بلغ A/74/6 (Sect. 15))  2020المقترحة لعاي  

برنامجية ة الاإدارة والميزانية عر قلقها د اء االمتثال لسأأأأأأأياسأأأأأأأة الحجز المسأأأأأأأبق فر تقريرلا األول عر الميزاني 
 (عA/74/7) 2020المقترحة لعاي 

رحلة جوية مر اصأأأأأل    617، كانت لياك  2020كانون األول/ديسأأأأأمبر  31والحك المجلس انه فر   - 177
شترط لمي ي فر المائة( لم تحصل عل  موافقة عل  تجهيز السفر فر نظاي اوموجا، ا  50رحلة جوية )  1  228

  وما تقويمياع 16الحصول عل  الموافقة قبل بدء السفر الرسمر بما عددو 

،  2020والحك المجلس كأملأ  انأه خالل فترة السأأأأأأأأأأأأأأفر مر كأانون الثأانر/ يأا ر دل  ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر   - 178
طلبا معتمدا للسأأأأأأأأأأأأفر  68مر اصأأأأأأأأأأأأل   53 وما تقويميا فر    16صأأأأأأأأأأأأدرت التماكر قبل بدء السأأأأأأأأأأأأفر بلقل مر  

 ( فر المكتب اإقليمر ألفريقياعائةالم رف 78)

  2020والحك المجلس اياأأأأا انه لم  تم تقديم خطط السأأأأفر لما عددو تسأأأأع رحالت رسأأأأمية فر عاي   - 179
 للمكتب القطري لجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةع

ا فر  وير  المجلس ان انخفاض معدل االمتثال للحجز المسأأأبق والسأأأفر بدون خطط يعكسأأأان  أأأعف - 180
 تخطيط السفر، مما قد  ؤثر سلبا عل  االستخداي الفعال لموارد موئل األمم المتحدةع

ويوصااي المجلس بأن يعزز موئل األمم المتحدة عملية تخطيط الساافر لضاامان إتمام حجز وشااراء   - 181
 يوما. 16التذاكر قبل بدء السفر الرسمي بما عدده 

 كمل  انه تم تطبيق دجراءات لتعزيز عملية تخطيط السفرع او ح قبل موئل األمم المتحدة التوصيات و  - 182
 

 إفصاحات اإلدارة -  جيم 
قدي موئل األمم المتحدة اإفصأأأأأأأأاحات التالية فيما  تعلق بعمليات الشأأأأأأأأطب، والمبالغ المدفوعة عل   - 183

 سبيل الهبة، وحاالت الغش والغش المفترضع
 

 بض والممتلكات قة الق المستح شط  األموال النقدية والمبالغ   -   1 

طبت مدفوعات مسأأأبقة قدرلا  7-106ابلغ موئل األمم المتحدة المجلسف بلنه وفقا للقاعدة المالية  - 184 ، شأأأُ
 ع2020دوالرات فر عاي  187 304
 

 المبالغ المدفوعة على سبيل الهبة  -   2 

 ع2020ي فر عا الهبة اكدت اإدارة ان موئل األمم المتحدة لم يقدي اي مبالغ عل  سبيل - 185
 

https://undocs.org/ar/A/74/6(Sect.15)
https://undocs.org/ar/A/74/7
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 حاالت الةش والةش المفترض  -   3 

مر المعأا ير الأدوليأة لمراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات، يخطط المجلس لمراجعأاتأه للبيأانأات    240وفقأًا للمعيأار   - 186
المأاليأة تخطيطأا  تيح لأه ان  توقع بأدرجأة معقولأة كشأأأأأأأأأأأأأأ  األخطأاء الجولريأة والمخأالفأات، بمأا فيهأا األخطأاء  

يأد انأه  يبغر اال ُيعتمأد عل  مراجعتيأا للحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات لتحأد أد جميع األخطأاء  لغشع ب ة عر اوالمخأالفأات اليأاجمأ 
 المخالفاتع فالمسؤولية عر ميع الغش والكش  عيه تقع عل  عاتق اإدارة فر المقاي األولع او

مخاطر  وخالل مراجعة الحسأأأأابات، يسأأأأتفسأأأأر المجلُس مر اإدارة عر مسأأأأؤوليتها الرقابية عر تقييم   - 187
اءات المطبقة لتحد د مخاطر الغش والتصأأأأأدي لها، بما فر سل  اي مخاطر معّيية قامت  لمادي واإجر الغش ا

اإدارة بتحد دلا او وّجه انتبالها دليهاع ويسأأأأأأتفسأأأأأأر المجلس اياأأأأأأا عما دسا كان لد  اإدارة علم بلي حاالت  
ت الرقابة  مر مكتب خدمارات الواردة غش فعلية او مزعومة او مشأأأأأأتبه فر حدوثها؛ ويشأأأأأأمل سل  االسأأأأأأتفسأأأأأأا

م المراجعة الخارجية للحسأأأأأأابات ددراج حاالت الغش   الداخليةع وتشأأأأأأمل االختصأأأأأأاصأأأأأأات اإ أأأأأأافية التر تيظّى
 والغش المفترض فر قائمة المسائل الواجب اإشارة دليها فر تقريرلاع

 و غش مفترضع  د حاالت غش ا ، اخطر موئل األمم المتحدة المجلسف بعدي وجو 2020وباليسبة لعاي  -   188
 

 شكر وتقدير -  دال 
 ود المجلس ان يعرب عر تقأد رو للتعأاون والمسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة اللأم ر لقيهمأا موظفوو مر المأد رة التيفيأميأة  - 189

 لبرنامم األمم المتحدة للمستوطيات البشرية وموظفر البرناممع
 

 برموديزخورخر  )توقيع(
 المراقب المالر العاي لجمهورية شيلر

   جعر الحسابات ئيس مجلس مرار 
 كاي  هو )توقيع(

 مراجع الحسابات العاي فر جمهورية الصير الشعبية
   )كبير مراجعر الحسابات(

 شيلركاي   )توقيع(

  رئيس د وان المحاسبة االتحادي األلمانر
 2021تمو / وليه   22
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 المرفق
 2019ر  كانون األول/ديسمب  31حالة تنفيذ التوصيات حتى السنة المالية المنتهية في   

  
 الحالة بعد التحقق       

 الرقم 
سأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة تأأأقأأأريأأأر  

 تقييم المجلس رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات  مراجعة 

التوصيات  
 الميفمة 

التوصيات  
 قيد التيفيم 

توصيات  
م   لم تيفَّ

توصيات  
تجاو تها  
 األحداث 

          
1 2015 A/71/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 54 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأألن يقوي موئأأأل األمم المتحأأأدة  
  لر:  بما 

تحأأأد أأد المخأأأاطر التر قأأد تؤثر عل  تيفيأأأم   )ا(
المشأأأأأأأأاريع قبل مرحلة التيفيم للحد مر آثار التلخير  

المرجوة للمجتمعات المعيية؛  السأأأأأأأأأأأأألبية عل  الفوائد  
وظيف وإدارتهأأأأا فيمأأأأا والتخطيط لعمليأأأأة الت )ب(

 تعلق بأأأالخبراء فر المكتأأأب الميأأأدانر لكفأأأالأأأة توفر 
الموظفير فر الوقت المياسأأأأأأأأأأأب وبالعدد الكافر مر 

 اجل تحسير اداء المشاريعع

اتخأم موئأل األمم المتحأدة اإجراءات التأاليأة للتخميف  
 مشاريع فر الوقت المياسب:مر حدة المخاطر لبدء ال

شأأأأأاريع الميشأأأأألة فر قامت لجية اسأأأأأتعراض الم - 1
بتحد ث اختصأأأأأأأاصأأأأأأأاتها لاأأأأأأأمان الربط    2020عاي  

بأالبرامم الفر يأة األربعأة الجأد أدة لموئأل األمم المتحأدة  
 والمسالمة المتوقعة للمشروع فر كل برنامم فرعر؛

وياأأأأأأأأأأأأأأمر اتبأاع ميهجيأة ميقحأة إدارة اليقأديأة   - 2
ما  رد مر اموال مخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأة للمشأأأأأأأأأأأاريع    وجه ان
مأأا الودائع  وقأأت الميأأاسأأأأأأأأأأأأأأأبع االمشأأأأأأأأأأأأأأأاريع فر ال دل 
فهر اقل مر    2020المسأأأأأأأأأتخدمة فر نهاية عاي   غير

 دوالر؛ 200 000

وسأأأأأييفم موئل األمم المتحدة عملية دعداد قوائم  - 3
لموظفر المشأأأأاريع الرئيسأأأأيير فر الربعير األولير مر  

 يد التيفيمعع ال تزال التوصية ق2021عاي  

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
و التوصأأأأأأأأأأأأية  تقدي، ف ن لم لم
كانت   تزال قيد التيفيم، كما ال

السأأأأأأأأأأأأأأأابق   كأأملأأ  فر التقرير
(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

2 2016 A/72/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 13 الفقرة

وئأأل األمم المتحأأدة   وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي م
  لر: بما

بأأأأأاإدارة   )ا( التو يأأأأأة  مجأأأأأال  فر  تأأأأأدريأأأأأب  دجراء 
المركزيأأة للموارد لتمكير موظفر المكأأاتأأب القطريأة  

والمعأارأ الال مأة لتيفيأم مر اكتسأأأأأأأأأأأأأأأاب المهأارات  
وإعداد  اإدارة المركزية للمخاطر بشكل فعال؛ )ب(

سأأأأأأأأأأأجل للمخاطر وفقا لمبادئ موئل األمم المتحدة  
للمخأأأأاطر    التوجيهيأأأأة المركزيأأأأة  المتعلقأأأأة بأأأأاإدارة 

الأأمأأخأأأأأأأاطأأر بأأجأأمأأيأأع  مأأوجأأز  الأأهأأأأأأأامأأأأأأأة    وو أأأأأأأأأأأأأأأع 
واستراتيجيات التصدي للتخميف مر حدة المخاطر  

 فر تيفيم المشاريعع

ر موئأأأل األمم المتحأأأدة ان لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قيأأأد يعتب
 التيفيمع

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 
التقرير  كأأأأأأ فر  كأأأأأأملأأأأأأ   انأأأأأأت 

 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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3 2016 A/72/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 23 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
  لر: بما

اتيجيأات للتقليأل دل  ادن  حأد مر اسأأأأأأأأأأأأأأتر   بلورة )ا(
تكأاليف الخأدمأات االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأأاريأة وفقأا لةلأداأ  

؛ )ب( وإدراج 2019-2014االسأأأأأأأأأأأأتراتيجية للفترة  
تقليل تكاليف الخدمات االسأأأأأتشأأأأأارية دل  ادن  حد 
فر دطأأأار عمليأأأات متأأأابعأأأة اليتأأأائم وتقأأأديم تقأأأارير 

 بشلنها دورياع

ت تشأأأأأأأأكل  يعتبر موئل األمم المتحدة ان االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارا
ت المحددة للمشأأأأاريع  ميهجية مياسأأأأبة لتلبية االحتياجا

المسأأأأأتمرة  ويواصأأأأأل تقييم االحتياجات الطويلة األجل و 
للمشأأأاريع التر  تعير تلبيتها باسأأأتخداي تعيييات مؤقتة 

 او محددة المدةع ال تزال لمو التوصية قيد التيفيمع

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا  ز ت  ال التيفيأأأأأأم،  قيأأأأأأد  ال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

4 2016 A/72/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 74 الفقرة

حأدة   وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يعز  موئأل األمم المت
اتفاقات   رصأأأأأأأأأأأأأد تيفيم المشأأأأأأأأأأأأأاريع الممولة بموجب

مشأأأأأروطة لاأأأأأمان تحصأأأأأيل د رادات بعد اسأأأأأتيفاء  
وخفض مبلغ االلتزامأأأات فر البيأأأانأأأات الشأأأأأأأأأأأأأأروط  

 الماليةع

نفم موئل األمم المتحدة الرصأأأأأأأد الفصأأأأأأألر للمشأأأأأأأاريع  
الممولة بموجب التزامات مشأروطةع لمو التوصأية قيد 

 التيفيمع

الأأأأأأداعمأأأأأأة الوثأأأأأأائق  ان    بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

5 2017 A/73/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 15 الفقرة

بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  لمجلس  وصأأأأأأأأأأأأأأر ا
 لر: )ا(  أأأأأأأأأأأأأأمأأان تيفيأأم برامم لبيأأاء القأأدرات   بمأأا

الموظفير الم ر ياأأأأأأأأأأطلعون بمسأأأأأأأأأأؤوليات  لجميع  
فيما  تعلق بتعبدة الموارد عل  الصأأأأأعيد ر القطري  
واإقليمر؛ )ب( وو أأأأأأأأأأأأأأع مبأادئ توجيهيأة متعلقأة  
بالسأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات وتعميمهأا عل  المكأاتب اإقليمية  

عل دطأأأأأأار  والقطريأأأأأأة  المطلوب بموجأأأأأأب  اليحو    
اليتأائم لالسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بأالعالقأات مع  

 واإ راداتعالجهات المانحة 

 يسأأأأأأأأأأأأأأق موئأل األمم المتحأدة مع المأد رير اإقليميير  
بشأأأأأأأأأأأأأأألن تيفيأم اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة تعبدأة الموارد التر اقرلأا  

ع  2020المجلس التيفيمي فر تشأأأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر  
 دة ان لمو التوصية قد نفمتعيعتبر موئل األمم المتح

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 

التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأةع وبمأأأأا ان    لأأأأمو 
تقأأأأأدي،  الأأأأأداعمأأأأأة لم  الوثأأأأأائق 

لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة ال تزال  فأ ن
كأأأأأأانأأأأأأت   قيأأأأأأد كمأأأأأأا  التيفيأأأأأأم، 
فر التقرير السأأأأأأأأأأأأأأأابق   كأأملأأ 

(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

6 2017 A/73/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 19 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يكفأل موئأل األمم المتحأدة  
قياي الفريق االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأاري للمشأأأأأأأأاريع باسأأأأأأأأتعراض 
الجوانب الفيية والمالية لوثائق المشأأأأأأأأأاريع والموافقة  

اتفأأأأاقأأأات   العليهأأأأا قبأأأأل توقيع  يحو  التمويأأأل، عل  
المطلوب فر سأأأياسأأأة موئل األمم المتحدة المتعلقة  

 باإدارة القائمة عل  المشاريعع

حلت لجية اسأتعراض المشأاريع الميشألة، برئاسأة نائب 
المد رة التيفيمية، محل الفريق االسأأأأأتشأأأأأاري للمشأأأأأاريع  

ع وعر أأأأأأأأأأأأأت جميع المشأأأأأأأأأأأأأاريع عل  2020فر عاي  
حا أأأأأأر المرتبطة  وسأأأأأأجلت الم  2020اللجية فر عاي 

هأاع ونفأم موئأل األمم المتحأدة آليأة مراقبأة لاأأأأأأأأأأأأأأمأان ب
 وق  الممارسة السابقةع

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 
لمو التوصيةع بما ان الوثائق  
الأأأداعمأأأة لم تقأأأدي، فأأأ ن لأأأمو 
التوصأأأأية ال تزال قيد التيفيم،  
كمأأا كأانأت كأملأ  فر التقرير  

 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   
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7 2017 A/73/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 22 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يكفأل موئأل األمم المتحأدة  
دعداد الوثائق كلما كان لياك نقل لةصأأول للتقليل  

 األصولع مر خطر فقدان

مأوئأأأأأأأل  يعتبر موئل األمم المتحدة ان لمو التوصية قد نفمتع ان  الأمأجألأس   أالحأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 
لمو التوصيةع بما ان الوثائق  
الأأأداعمأأأة لم تقأأأدي، فأأأ ن لأأأمو 
التوصأأأأية ال تزال قيد التيفيم،  

كأأانأأت كأأملأأ  فر التقرير   كمأأا
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

8 2017 A/73/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 32 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
  لر: بما

 أأأأأأأأأأأأمان ان  تم صأأأأأأأأأأأأرأ األموال للشأأأأأأأأأأأأركاء    )ا(
   الميفأأأم ر فر الوقأأأت المحأأأدد بحيأأأث يمكر دنجأأأا 

ب( وو أأأأأأأع  األنشأأأأأأأطة المقررة فر الفترة المقررة؛ )
عمليأة قأائمأة عل  الوعر بأالمخأاطر تتعلق بأاإجراء 
السأأأأأأأأأأأأريع للدفع للبلدان التر تشأأأأأأأأأأأأهد حاالت طوارئ  

سات األولويأأة العأأاليأأة، عل  اليحو الأأمي اقترحأأه  او 
 المكتب القطري فر الجمهورية العربية السوريةع 

و فر اسأأتخداي اليقد  الوفقا للتحسأأييات المشأأار دليها اع
فر اتفاقات االشأأتراكات، فقد تحسأأيت القدرة عل  سأأر 
شأأأأأأأروط واحكاي الدفع الميصأأأأأأأوس عليها فر اتفاقات  

  2020التعأاونع وتمكر موئأل األمم المتحأدة فر عأاي  
مر تسأأأأأأأأأريع وتيرة الجهود المبمولة للتصأأأأأأأأأدي لجائحة  

وغيرلا مر حاالت االسأأأأأأأأتجابة اإنسأأأأأأأأانية  19-كوفيد
 الطارئةع

مأوئأأأأأأأل  أال ان  الأمأجألأس  حأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 
لمو التوصيةع بما ان الوثائق  
الأأأداعمأأأة لم تقأأأدي، فأأأ ن لأأأمو 
التوصأأأأية ال تزال قيد التيفيم،  
كمأأا كأانأت كأملأ  فر التقرير  

 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

9 2017 A/73/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 39 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يكفأل موئأل األمم المتحأدة  
والبرا يأأأأأأل  كولومبيأأأأأأا  فر  القطريير  المكتبير  قيأأأأأأاي 

اميأأأأأا  بمأأأأأا اكثر  مواقع خأأأأأارجيأأأأأة  ديجأأأأأاد  )ا(   لر: 
يمكر  بحيأأأأأث  االحتيأأأأأاطيأأأأأة،  نسأأأأأأأأأأأأأأخهمأأأأأا  لتخزير 

ارث؛  هأأا اثيأأاء فترات الكو للموظفير الوصأأأأأأأأأأأأأأول دلي
)ب( وو أأأأأأأأأع خطط السأأأأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل  

 بعد الكوارث واستمرارية تصريف األعمالع

نقأأل موئأأل األمم المتحأأدة جميع البيأأانأأات الهأأامأأة دل   
،  2020التخزير السأأأحابر خالل الربع األول مر عاي  
دة، بدعم فر دطار االسأتراتيجية التيظيمية لةمم المتح

التصأأأأأأأأأأأاالت التابع  ولوجيا المعلومات وامر قسأأأأأأأأأأأم تكي
لمكتأأب األمم المتحأأدة فر نيروبرع وقأأد ثبأأت ان لأأما  
عامل رئيسأأأأأر فر السأأأأأماح بمواصأأأأألة العمليات خالل  

 ع19-جائحة كوفيد

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 
التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأةع وبمأأأأا ان   لأأأأمو 
تقأأأأأدي،  الأأأأأداعمأأأأأة لم  الوثأأأأأائق 

و التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة ال تزال لأم فأ ن
كأأأأأأانأأأأأأت   يأأأأأأدق كمأأأأأأا  التيفيأأأأأأم، 

فر التقرير السأأأأأأأأأأأأأأأابق   كأأملأأ 
(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

10 2017 A/73/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 44 الفقرة

هياكل  األمم المتحدة ب نشاء   وصر المجلُس موئلف  
سأأأأأات وإجراءات ددارية لترتيب ددارية وو أأأأأع سأأأأأيا

المركز الجد د لتوفير التوجيه بشأألن اإدارة اليومية  
المكتأأأأأب اإقليمر ألمريكأأأأأا  لعمليأأأأأات المراكز فر 

 الالتييية وميطقة البحر الكاريبرع

ا يعتبر موئل األمم المتحدة ان لمو التوصية قيد التيفيمع  ان  الأأأأأأداعمأأأأأأة  بمأأأأأأا  لوثأأأأأأائق 
ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية  ي، تقد لم

كمأأأأأأا   التيفيأأأأأأم،  قيأأأأأأد  تزال  ال 
التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 

 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   
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11 2017 A/73/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 51 الفقرة

كتب اإقليمر ألمريكا  بلن يقوي الم وصر المجلس  
الالتيييأأة وميطقأأة البحر الكأأاريبر بو أأأأأأأأأأأأأأع خطأأة  
عمأأل لكفأأالأأة ا أأأأأأأأأأأأأأطالع الموظفير بأأاألنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة 

 األساسيةع

التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قيأأأد يعتبر موئأأأل األمم المتحأأأدة ان لأأأمو  
 التيفيمع

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

كأأأأأأملأأأأأأ    التقرير  كأأأأأأانأأأأأأت  فر 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

12 2017 A/73/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 55 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
لن الخبراء االستشاريير باالمتثال لةمر اإداري بش

( مر خالل ST/AI/2013/4)وفراد  المتعأاقأد ر  
اسأأأأأأأأأأتخداي قائمة المرشأأأأأأأأأأحير المقبولير فر اختيار 
الخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريير وفراد  المتعاقد ر لاأأأأأمان 

اقد ر اختيار الخبراء االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاريير وفراد  المتع
 سوي الكفاءة والخبرةع

 واصأأأأأأأأأأأأأأأل موئأأل األمم المتحأأدة، بفاأأأأأأأأأأأأأأأل الخأأدمأات  
سأأتشأأارات  االسأأتشأأارية اإ أأافية التر تقدمها شأأعبة اال

اإدارية واالمتثال فر مجال الموارد البشأأأأأأأأأأأرية، العمل  
مع جميع المد رير بشلن األسلوب المياسب لالستعانة  
،  بأأأالموظفير العأأأاملير بموجأأأب عقود األمأأأانأأأة العأأأامأأأة 

وموظفر الخأأدمأأات المقأأدمير مر خالل برنأأامم األمم  
كتأأأأب األمم المتحأأأأدة لخأأأأدمأأأات  المتحأأأأدة اإنمأأأأائر وم

التوصية  المشاريعع يعتبر موئل األمم المتحدة ان لمو
 قد نفمتع 

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 
التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأةع وبمأأأأا ان   لأأأأمو 
تقأأأأأدي،  الأأأأأداعمأأأأأة لم  الوثأأأأأائق 

ة ال تزال لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأ فأ ن
التيفيأم، كمأا كأانأت كأملأ   قيأد

السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأق   الأأأأتأأأأقأأأأريأأأأر  فأأأأر 
(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

13 2017 A/73/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 59 الفقرة

األمم المتحأأدة   وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل  
  لر: بما

التقيد بسأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأة اإدارة القائمة عل  اليتائم   )ا(
تأحألأيأالت   فأيأمأأأأأأأا ددراج  خأالل  مأر  اإبأالغ  يأخأص 

وإعداد  لةطر الميطقية فر تقاريرلا المرحلية؛ )ب(
خطط عمل سأأأأأأأأأيوية ألنشأأأأأأأأأطتها بما  تماشأأأأأأأأأ  مع  

 برنامم العمل المعتمد لفترة السيتيرع

المتحأأأأدة دل  مجلسأأأأأأأأأأأأأأأأأه التيفيأأأأمي قأأأأدي موئأأأأل األمم  
للموئأأأأأل   تقريرا الخطأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأة  مرحليأأأأأا عر 
(  HSP/EB.2020/9/Rev.1)  2023-2020 للفترة

  تشأأأأأأأأأأأأأأرير األول/ 29دل     27فر دورتأأه الثأأانيأأة، مر  
، وسأأأيقدي تقارير مسأأأتكملة عل  اسأأأاس  2020اكتوبر  

سأيويع وتاأمر لجية اسأتعراض المشأاريع ان تتاأمر 
شأأأأأأأأأأأأأأأأاريع اإطأأأار الميطقر لةمم  جميع مقترحأأأات الم

المتحدةع يعتبر موئل األمم المتحدة ان لمو التوصأأأأأأية 
 ع2021لتيفيم، وانها ستيجز فر عاي  قيد ا

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

14 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 21 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
ب جراء تحليل كامل للو ع الحالر للمبالغ المسلَّمة  

طريق االتفاقات  دل  الشركاء الميفم ر والواردة عر  
المشأأأأأأأأأأروطة، وحسأأأأأأأأأأب االقتاأأأأأأأأأأاء، ان يطلب رد 

سأأأأأأأأأجالت    الموارد التر قدمت دليهم، وان يصأأأأأأأأأحح
 المعامالت المحاسبيةع

واصأأأأل موئل األمم المتحدة اسأأأأتكمال اإغالق المالر  
لجميع الميح المغلقأأة مر اليأأاحيأأة التشأأأأأأأأأأأأأأغيليأأة خالل  

، والتر شأأأأأأأأأأأأأملت اسأأأأأأأأأأأأأتعراض وشأأأأأأأأأأأأأطب  2020 عاي
القبض غير القابلة للتحصأأأأيلع    الحسأأأأابات المسأأأأتحقة

اسأتعراض جميع اتفاقات التعاون    2020 وبدا فر عاي
ميح الشأأأأأأأأأأأأركاء الميفم ر، وسأأأأأأأأأأأأييجز بحلول  المتعلقة ب

 ع2021حزيران/ ونيه  30

 لأأمو التوصية قيد التيفيمع

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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15 2018 A/74/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 22 الفقرة

المتحدة بتقييم انطباق   وصأر المجلس موئل األمم 
 احكاي ا محالل القيمة عل  حسابات السل ع

موئل األمم المتحدة بصأأدد اسأأتكمال اسأأتعراض كامل  
ء الميفم ر وسأأأأأأأأيصأأأأأأأأدر التفاقات التعاون مع الشأأأأأأأأركا

المقرر   الميطبقأأأأأةع ومر  الشأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأب  جميع عمليأأأأأات 
ع  2021حزيران/ ونيأأأه    30  بحلول  االنتهأأأاء مر سلأأأ

 التيفيمع تزال لمو التوصية قيد ال

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

16 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 23 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس موئل األمم المتحدة بتحسأأأأأأأأأأأأأير 
اإشراأ عل  المشاريع والرقابة الداخلية عليها فر 

ل األمم المتحدة الخاصأأأأأأأأة  السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة العامة لموئ
بأالشأأأأأأأأأأأأأأركأاء الميفأم ر مر اجأل ميع سأأأأأأأأأأأأأأريأان ميح 

تجر فر دطأأأارلأأأا معأأأامالت محأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأأة لفترة  لم
 طويلةع

لم تقأدي وثأائق داعمأة؛ ولأملأ    لمو التوصية قيد التيفيمع
تعتبر لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قيأأأد 
التيفيأم، كمأا كأانأت كأملأ  فر 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأأق   الأأأأأأأأتأأأأأأأأقأأأأأأأأريأأأأأأأأر 

(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

17 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 42 الفقرة

 وصأأأأأأأأأر المجلس بلن ياأأأأأأأأأع موئل األمم المتحدة  
دطأارا وميهجيأة السأأأأأأأأأأأأأأترداد التكأاليف بأالكأامأل وفقأا 

قأأأأابلير    67/226لقرار الجمعيأأأأة العأأأأامأأأأة   يكونأأأأان 
للتطبيق فر جميع الوحأأدات التأأابعأأة للكيأأان وبأألن  
 وافر مراكزو ومكأأأأاتبأأأأه بمعلومأأأأات بشأأأأأأأأأأأأأأأأألن لأأأأما 

 التطبيقع

يحيط موئأل األمم المتحأدة علمأا بقرار الجمعيأة العأامأة  
المشأأار دليه المي يطلب دل  مؤسأأسأأات األمم المتحدة  

ال تسأأأأأأتخدي الميزانية العادية او الموارد غير  أأأأأأمان ا
خصأصأة المقدمة لمؤسأسأة موئل األمم المتحدة فر الم

دعم انشأأأأأأأأأأأأأطة مشأأأأأأأأأأأأأاريع الصأأأأأأأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأأأأأأأتدمانية 
،  أأأأأأمر موئل األمم  2020المخصأأأأأأصأأأأأأةع وفر عاي  

المتحأدة تحميأل جميع تكأاليف الخأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة  
للمشأأأأاريع المخصأأأأصأأأأة عل  المشأأأأروع المعير كتكلفة  

ع ُنفّىمت لمو التوصأأأأأأأية تيفيما جزئياع وسأأأأأأأيقوي مباشأأأأأأأرة
بتقييم الخيأأارات   2021ل األمم المتحأأدة فر عأأاي  موئأأ

المتأأاحأأة لتمويأأل الهيكأأل الميأأدانر للمكأأاتأأب اإقليميأأة  
والمكأأاتأأب المتعأأددة األقطأأار مر خالل تخصأأأأأأأأأأأأأأيص 
التكأأأأاليف التر سأأأأأأأأأأأأأأتيعكس فر االتفأأأأاقأأأأات المتعلقأأأأة  

م لمو بالمسأأأأأأأأأأأأأأالمأات فر المسأأأأأأأأأأأأأأتقبألع يسأأأأأأأأأأأأأأتمر تيفيأ
 التوصيةع 

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية  تقدي لم

كمأأأأأأا   التيفيأأأأأأم،  قيأأأأأأد  تزال  ال 
التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 

 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

18 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 53 الفقرة

المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة   وصأأأأأأأأأأأأأأر  
بأ دراج وثأائق مفصأأأأأأأأأأأأأألأة لكأل مشأأأأأأأأأأأأأأروع فر نظأاي 
المحاسأأأأبة واالسأأأأتحقاقات الخاصأأأأة بالمشأأأأاريع مر 

 اجل دعم تيفيملا والتقدي المحر  فيهع

بأدا موئأل األمم المتحأدة تيفيأم الوحأدة المتكأاملأة إدارة 
ليظاي   2غ عيها فر دطار التوسأأأأأأعة  المشأأأأأأاريع واإبال

اوموجا، وسأأأأأأأأأأييجز لما اليشأأأأأأأأأأاط فر الربع الثانر مر  
 ع ُتعتبفر التوصية قيد التيفيمع2021عاي  

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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19 2018 A/74/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 54 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
بتحسأأأأأأأأير الاأأأأأأأأوابط المتعلقة بالمعلومات المحدَّثة  

قأة  مر السأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأأة المتعل  36المحأددة فر الفقرة  
 المشاريععباإدارة القائمة عل  

بأأأأأأأأدا موئل األمم المتحدة تيفيم الوحدة المتكاملة إدارة 
ليظاي   2المشأأأأأأاريع واإبالغ عيها فر دطار التوسأأأأأأعة  

اوموجا، وسأأأأأأأأأأييجز لما اليشأأأأأأأأأأاط فر الربع الثانر مر  
 ع ُتعتبفر التوصية قيد التيفيمع2021عاي  

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
مو التوصأأأأأأأأأأأأية  تقدي، ف ن ل لم
ا  ال قيأأأأأأد  كمأأأأأأا  تزال  لتيفيأأأأأأم، 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

20 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 62 الفقرة

فر موئل األمم المتحدة     وصأأأر المجلس بلن  درج
نظاي المحاسأأبة واالسأأتحقاقات الخاصأأة بالمشأأاريع 

تقييمأأأات نهأأأايأأأة   تقييمأأأات ميتصأأأأأأأأأأأأأأ  المأأأدة و/او
 المشروع باليسبة لجميع مشاريعهع

تم تجاو  لمو التوصأأأأأأأأأأأأأية مر خالل الوحدة المتكاملة  
  2إدارة المشأأأأأأاريع واإبالغ عيها فر دطار التوسأأأأأأعة  

اسأأأأأأأأأأأأتعرا أأأأأأأأأأأأا للخواس    ليظاي اوموجا، والتر تتطلب
يأأة التكميليأأة المطلوبأأة فر نظأأاي المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأة  الوظيم

واالسأأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأأة بالمشأأأأأأاريع لرصأأأأأأد انشأأأأأأطة  
التقييمع وال تزال لمو التوصأأأأأية قيد التيفيم، فر انتظار  
التيفيأأأم الكأأأامأأأل للوحأأأدة المتكأأأاملأأأة إدارة المشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع  

 واإبالغ عيها فر نظاي اوموجاع

الأأأأأأداعمأأأأأأة الوثأأأأأأائق  ان    بمأأأأأأا 
ية  تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأ لم
كمأأأأأأا    ال التيفيأأأأأأم،  قيأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

21 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 63 الفقرة

األمم المتحأأدة  س بأألن يقوي موئأأل  المجل وصأأأأأأأأأأأأأأر  
بتحسأأأير الاأأأوابط المتعلقة بتقارير التقييم المحددة  

مر السأياسأة المتعلقة باإدارة القائمة    19  فر الفقرة
 عل  المشاريعع

قأأأأدي موئأأأأل األمم المتحأأأأدة دل  مجلسأأأأأأأأأأأأأأأأأه التيفيأأأأمي 
التقريرير التأأأاليير: لمحأأأة عأأأامأأأة عر التقييم اليهأأأائر  

لمتحدة للفترة  راتيجية لموئل األمم التيفيم الخطة االسأأأأأأت
2014-2019  (HSP/EB.2020/23/Add.1  ؛)

للفترة   الخطأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأة    2019- 2014وتقييم 
(HSP/EB.2020/INF/6  لأأأجأأأيأأأأأأأة وتاأأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأر  (ع 

اسأأأأأأأأتعراض المشأأأأأأأأاريع ان تشأأأأأأأأتمل جميع المشأأأأأأأأاريع  
المقدمة عل  تمويل للتقييم الخارجر، وفقا لسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة 

 لمتحدةعتقييم مشاريع موئل األمم ا

الأمأجألأس   مأوئأأأأأأأل  أالحأك  ان 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 
التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأةع وبمأأأأا ان   لأأأأمو 
الوثأائق الأداعمأة لم تقأدي، فأ ن 
لأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأة ال تزال قيأأد 
التيفيأم، كمأا كأانأت كأملأ  فر 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأأق   الأأأأأأأأتأأأأأأأأقأأأأأأأأريأأأأأأأأر 

(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

22 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 67 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
بتحد ث ادلته الداخلية، مثل سأأياسأأة اإدارة القائمة  
عل  المشأأأأأأأأاريع والمبادئ التوجيهية المتعلقة بيظاي  

يع ودليل الخاصأأة بالمشأأار المحاسأأبة واالسأأتحقاقات  
ليظاي، مر اجل تحد د وا أأأأأأأأح ليظاي اوموجا  لما ا

اليظأأاي الأأمي يقأأدي الأأدعم  وتوسأأأأأأأأأأأأأأعأأاتأأه بأأاعتبأأارلأأا 
 لمختل  المهاي التر ياطلع بها الكيانع

مر المقرر ان  بأأدا موئأأل األمم المتحأأدة تيفيأأم الوحأأدة  
المتكأاملأة إدارة المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع واإبالغ عيهأا فر دطأار  

اليظأأأأ  2التوسأأأأأأأأأأأأأأعأأأأة   الثأأأأانر مراي اوموجأأأأا فر    لربع 
 ع ُتعتبفر لمو التوصية قيد التيفيمع2021 عاي

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا    ال التيفيأأأأأأم،  قيأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9


 

 

A
/7

6
/5

/A
d

d
.9

 
 

4
3

/1
3

3
 

2
1

-0
6

8
6

3
 

 الحالة بعد التحقق       

 الرقم 
سأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة تأأأقأأأريأأأر  

 تقييم المجلس رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات  مراجعة 

التوصيات  
 الميفمة 

التوصيات  
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توصيات  
تجاو تها  
 األحداث 

          
23 2018 A/74/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 77 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
بالمشأأاريع ب جراء اسأأتعراض للمصأأروفات المتعلقة  
 التر يقودلا او  دعمها االستشاريونع

األمم   لأمأوئأأأأأأأل  الأتأأأأأأأابأعأون  الأبأرامأم  ددارة  مأوظأفأو  يأقأوي 
جميع اليفقات المتصألة بالمشأاريع   المتحدة باسأتعراض

لمالية وفقا لليظاي  والتصأأأأأأأد ق عليها لاأأأأأأأمان الرقابة ا
 المالر والقواعد المالية لةمم المتحدةع 

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
لمتحأأأأدة طلأأأأب دغالق األمم ا

لمو التوصيةع بما ان الوثائق  
الأأأداعمأأأة لم تقأأأدي، فأأأ ن لأأأمو 
التوصأأأأية ال تزال قيد التيفيم،  

كأملأ  فر التقرير    كمأأا كأانأت
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

24 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 78 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأر المجلس بلن يطلب موئل األمم المتحدة،  
دعادة تصأأأأأأأأأأأأأأييف نفقات  فر دطار االسأأأأأأأأأأأأأأتعراض،  

 السفر وتصحيح سجالت العمليات المحاسبيةع

واإدارة عمأأل موئأأل األمم المتحأأدة مع دائرة الميزانيأأة  
لمكتأأأأب األمم المتحأأأأدة فر نيروبر  المأأأأاليأأأأة التأأأأابعأأأأة 
إصأأأأأدار دجراءات تشأأأأأغيل موحدة لاأأأأأمان التسأأأأأجيل  
الصأأأحيح ليفقات سأأأفر الخبراء االسأأأتشأأأاريير فر نظاي 

موئل األمم المتحدة ان لمو التوصأأأية  اوموجاع ويعتبر 
 قد نفمتع

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 

التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأة ع وبمأأأأا ان  لأأأأمو 
الوثأائق الأداعمأة لم تقأدي، فأ ن 
لأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأة ال تزال قيأأد 
التيفيأم، كمأا كأانأت كأملأ  فر 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأأق   الأأأأأأأأتأأأأأأأأقأأأأأأأأريأأأأأأأأر 

(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

25 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 79 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
بتعزيز التأدابير الراميأة دل  تحأد أد المصأأأأأأأأأأأأأأروفأات  
وإعأأادة تصأأأأأأأأأأأأأأييفهأأا وتحأأد أأد نطأأاق وتواتر عمليأأات  

 وحعالمراقبة بو  

وفقا للتوصأأأأأية السأأأأأابقة، ومع تيفيم دجراءات التشأأأأأغيل  
الموحدة المتعلقة بسفر الخبراء االستشاريير، ال  يبغر 
ان يكون لياك شأرط لتعد ل المدخالت فر المسأتقبلع  
وسأأأأأأأأأيواصأأأأأأأأأل موئل األمم المتحدة رصأأأأأأأأأد اي طلبات  

 تعد ل لتعزيز دجراءات التشغيل الموحدةع 

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
حأأأأدة طلأأأأب دغالق المتاألمم  

التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأةع وبمأأأأا ان   لأأأأمو 
الوثأائق الأداعمأة لم تقأدي، فأ ن 
لأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأة ال تزال قيأأد 
التيفيأم، كمأا كأانأت كأملأ  فر 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأأق   الأأأأأأأأتأأأأأأأأقأأأأأأأأريأأأأأأأأر 

(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

26 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 87 الفقرة

 وصر المجلس بلن يقوي المكتب اإقليمر ألمريكا  
الالتيييأأأة وميطقأأأة البحر الكأأأاريبر بمواءمأأأة دعأأأداد 
خطط السأأفر الفصأألية لمركز مكسأأيكو مع األحكاي  

دجراءات دورة   دليأأأأأأل  فر  المشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع  المحأأأأأأددة 
 لسفرعلامان ميح اإسن المالئم با 2017 لعاي

بسأبب جائحة   2020تم تجاو  لمو التوصأية فر عاي 
ع  2021، التر ال تزال مسأأأأأأأأأأأأأأتمرة فر عأاي  19-كوفيأد
 زال سأأأأفر الموظفير مقيدا للغايةع وتجدر اإشأأأأارة   وال

الوحأأأأدة المتكأأأأاملأأأأة إدارة المشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع   دل  ان تيفيأأأأم 
ليظأاي اوموجأا   2التوسأأأأأأأأأأأأأأعأة  واإبالغ عيهأا فر دطأار 

المقبلة المتعلقة بالسأأأفر  سأأأيسأأأهل رصأأأد حلقات العمل  
توصأأية قيد التيفيم، اسأأتيادا دل   المقررع وتعتبر لمو ال
 األحداث الممكورةع 

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا    ال التيفيأأأأأأم،  قيأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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27 2018 A/74/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 95 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
ب عداد خطة شأأأأراء سأأأأيوية شأأأأاملة للفترات المقبلة،  

ممكر وبلقصأأأأأأأأأ  قدر ممكر مر فر انسأأأأأأأأأب وقت  
المأأأأأا لليظأأأأأاي  المأأأأأاليأأأأأة  الأأأأأدقأأأأأة، وفقأأأأأا  لر والقواعأأأأأد 

المتحدة ودليل مشأأأأأأتريات األمم المتحدة، مع   لةمم
األخأأأأم فر االعتبأأأأار مكأأأأاتبأأأأه اإقليميأأأأة ومكأأأأاتبأأأأه 

 القطرية ومراكزوع 

انته  موئأأأل األمم المتحأأأدة مر تقأأأديم خطأأأة الطلأأأب  
وية فر ع وسأأأتكون لمو عملية سأأأي2021السأأأيوية لعاي 

و التوصية المستقبلع يعتبر موئل األمم المتحدة ان لم
 قد نفمتع

تلق  المجلس خطأأة شأأأأأأأأأأأأأأراء  
ع  2021سأأأأأأيوية شأأأأأأاملة لعاي 

وُتعتبر لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قأأأد 
 ُنفمتع

X    

28 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 107 الفقرة

المجلس بلن  و أأأع عل  كل مسأأأتو  مر  وصأأأر  
وئأل األمم المتحأدة فهرس  المسأأأأأأأأأأأأأأتويأات اإداريأة لم

يهيأأة لتيفيأأم مخأأاطر شأأأأأأأأأأأأأأأامأأل، وفقأأا للمبأأادئ التوج
 اإدارة المركزية للمخاطر التر و عتها الميظمةع

التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة  لأأأأأأمو  ان  المتحأأأأأأدة  األمم  موئأأأأأأل  يعتبر 
 التيفيمع قيد

الأأأأأأداعمأأأأأأة   الوثأأأأأأائق  ان  بمأأأأأأا 
التوصأأأأأأأأأأأأية   تقدي، ف ن لمو لم
قيأأأأأأأد  ال كمأأأأأأا   تزال  التيفيأأأأأأأم، 

فر كأأأأأأملأأأأأأ   ر  التقري  كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

29 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 108 الفقرة

يقوي موئأأل األمم المتحأأدة   وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن  
قليميأأة  بتيسأأأأأأأأأأأأأأير دعأأداد كأأل مكتأأب مر مكأأاتبأأه اإ

للوثأأأائق المتعلقأأأة بأأأالمخأأأاطر والتحقق ميهأأأا، ممأأأا 
ية اشأأأمل للصأأأعوبات وعوامل الخطر التر   تيح را 

تؤثر عل  الميأأاطق والسأأأأأأأأأأأأأأبأأل الكفيلأأة بأأالحأأد مر 
 المخاطر المحليةع

اشأأأأأأأأأأأأأأأأار موئأأأل األمم المتحأأأدة دل  ان تيفيأأأم الهيكأأأل  
 يدانر مستمرع ال تزال لمو التوصية قيد التيفيمعالم

الوثأأأأأأا ان  الأأأأأأداعمأأأأأأة  بمأأأأأأا  ئق 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   مل
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

30 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 115 ةالفقر 

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يقوي موئأل األمم المتحأدة،  
فيمأأأا  تعلق بمكتأأأب مركز ريو دي جأأانيرو، ببأأأمل 
الجهود الال مأأة إبراي اتفأأاق ديجأأار موقع مر قبأأل 

 الطرفير، وفقا للشروط المطلوبةع

قأدي موئأل األمم المتحأدة اتفأاقأا   توقيع اتفاق ديجار جد دعتم 
آسار/  فأأر  الأأطأأرفأأأأأأأان    وقأأعأأأأأأأه 

وبأأأأأأأالأتأأأأأأأالأر،  ع  2020 مأأأأأأأارس 
 تعتبر لمو التوصية قد نفمتع 

X    

31 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 116 الفقرة

موئل األمم المتحدة   وصر المجلس بلن يستعرض  
اليفقات المتعلقة بمدفوعات اإيجار السأأأأأأأأأأأأأابقة دل   

بلدية ريو دي جانيرو  معهد بيريرا باسأأأأأأأأوس التابع ل
 ويو ح األساس القانونر للمدفوعاتع

ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر   مر  موئأأأأأأل 2019اعتبأأأأأأارا  اوق    ،
المتحأأأدة جميع المأأأدفوعأأأات المقأأأدمأأأة دل  معهأأد   األمم

اتفاق ديجار رسمر بير  بيريرا باسوس دل  حير توقيع
الطرفيرع ويعتقد موئل األمم المتحدة ان لياك اسأأأاسأأا  

ات وطلب دنهاء توصأأية مراجعة  كافيا لتسأأد د المدفوع
 الحساباتع

المتعلقأأأأأأأة   اليفقأأأأأأأات  امتثلأأأأأأأت 
التر   اإيجأأأأأأار  بمأأأأأأدفوعأأأأأأات 
سأأأأأأأأأأأأأأبق دفعهأأأا لمعهأأأد بيريرا 
باسأوس التابع لبلدية ريو دي 
اإيأجأأأأأأأار   التأفأأأأأأأاق  جأأأأأأأانأيأرو 

فأأأر   ع  2020عأأأأأأأاي  الأأأمأأأوقأأأع 
وُتعتبر لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قأأأد 

 ُنفمتع

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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32 2018 A/74/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 127 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
بتحسير رصد اإجا ات السيوية للموظفير لامان 

اإجا ات ويوافق عليها المشأأأرفون  ان ُتطلب جميع  
 قبل اخملاع

يعتبر موئأأأل األمم المتحأأأدة ان لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قيأأأد 
 التيفيمع

الو  ان  الأأأأأأداع بمأأأأأأا  مأأأأأأة  ثأأأأأأائق 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

33 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 128 قرةالف

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
باسأأأأأأأتعرا أأأأأأأات دورية فر الوقت المياسأأأأأأأب ليظاي 
اإجا ات لتحد د الغيابات والقياي، عيد االقتاأأأأاء، 
بخصأأأأأأأأأأأم مبالغ مقابلة لها مر المرتبات الشأأأأأأأأأأأهرية  

 للموظفيرع

يعتبر موئأأأل األمم المتحأأأدة ان لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قيأأأد 
 التيفيمع

الوثأأأأأأائق   ان  الأأأأأأداعمأأأأأأة  بمأأأأأأا 
تقدي، ف ن لمو التوصأأأأأأأأأأأأية   لم
كمأأأأأأا   ال التيفيأأأأأأأم،  قيأأأأأأأد  تزال 

التقرير   فر  كأأأأأأملأأأأأأ   كأأأأأأانأأأأأأت 
 (ع A/75/5/Add.9السابق ) 

 X   

34 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 132 الفقرة

مأوئأأأأأأأل  ددارة  تاأأأأأأأأأأأأأأع  بأأأأأأألن  الأمأجألأس   أوصأأأأأأأأأأأأأأر 
المتحدة آلية مياسأأأأأأبة لكفالة تيسأأأأأأيق افاأأأأأأل  األمم
الكيأأان ومكتأأب خأأدمأأات الرقأأابأأة الأأداخليأأة مر بير  

اجل اإبالغ الكامل والشأأأأأأأأأأأأأأامل عر حاالت الغش  
 والغش المفترضع

عمأأل موئأأل األمم المتحأأدة بهمأأة مع مكتأأب خأأدمأأات  
الجوانأأب  فر جميع    2020الرقأأابأأة الأأداخليأأة فر عأأاي  

المتعلقأة بعمليأات مراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات التر اجرالأاع  
 لمو التوصية قد نفمتعان يعتبر موئل األمم المتحدة 

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 
التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأةع وبمأأأأا ان   لأأأأمو 
الوثأائق الأداعمأة لم تقأدي، فأ ن 
تأزال  ال  الأتأوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة  لأأأأأأأمو 

كأأأأأأانأأأأأأت   قيأأأأأأد كمأأأأأأا  التيفيأأأأأأم، 
السأأأأأأأأأأأأأأأابق  فر التقرير   كأأملأأ 

(A/75/5/Add.9ع) 

 X   

35 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 19 الفقرة

 وصأأأأأأأأأر المجلس بلن ياأأأأأأأأأع موئل األمم المتحدة  
قانونا لكر   أأأأأأأوابط كافية لالتفاقات القابلة لإلنفاس 

ُتحسب التبرعات بشكل صحيح خالل السية نفسها 
 االتفاقات ملزمةعالتر تصبح فيها لمو 

نفم موئل األمم المتحدة مجموعة مر  أأأأأأأوابط الرقابة  
لاأأأأأمان االمتثال للمعا ير المحاسأأأأأبية الدولية للقطاع  
العاي بشأأأأأألن االعتراأ باإ راداتع ويعتبر موئل األمم  

 ة قد نفمتعالمتحدة ان لمو التوصي

مأوئأأأأأأأل  ان  الأمأجألأس   أالحأك 
األمم المتحأأأأدة طلأأأأب دغالق 

ر لم تقدي لمو التوصأأأأأيةع ولك
وثأائق داعمأةع يحيط المجلس  
العأأأأأأاي   األمير  بتقرير  علمأأأأأأا 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 تيفيمعال

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
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36 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 55 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن يمتثل المكتبان القطريان فر 
سأأأأأأأأأأأأأأري النكا وافغانسأأأأأأأأأأأأأأتان، بالتعاون مع المكتب  
اإقليمر  سأأيا والمحيط الهادئ، لسأأياسأأة الشأأركاء  

والتعأأأأد الت  اتفأأأأاقأأأأات التعأأأأاون    الميفأأأأم ر بتمأأأأد أأأأد
المتعلقأأأة بهأأأا، قبأأأل تأأأارين انتهأأأاء صأأأأأأأأأأأأأأالحيتهأأأا، 

 ؤدي دل  تفادي وجود فترات غير مشأأأأأأأأأأأأأأمولة   مما
 باالتفاقع 

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  

يلية  وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغ
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-وفيأأأدخالل جأأأائحأأأة ك

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع 

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 

يأأأة تعتبر قيأأأد لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأ
 يمعالتيف

 X   

37 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 56 الفقرة

 وصأأأأأأأأأر المجلس بلن يكفل المكتبان القطريان فر 
جمهوريأأأة الو الأأأديمقراطيأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأعبيأأأة وكمبوديأأأا، 
بأأالتعأأأاون مع المكتأأأب اإقليمر  سأأأأأأأأأأأأأأيأأأا والمحيط  

األموال ودفع األقسأأأأاط فر الوقت  دئ، صأأأأرأ الها
 المحدد للشركاء الميفم ر وفقا لالتفاقاتع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021ة سل  األمر كلولوية لعاي التيفيمي

 التوصية قيد التيفيمع 

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

38 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 57 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن تكفأل المكأاتأب القطريأة فر 
افغانسأأأأأأأأأأأأتان وجمهورية الو الديمقراطية الشأأأأأأأأأأأأعبية  
والفلبير، بأأالتعأأاون مع المكتأأب اإقليمر  سأأأأأأأأأأأأأأيأأا 

بالمواعيد اليهائية والمحيط الهادئ، رصأأأأأأأأأأأأأأد الوفاء 
سأأأأأأأأأأأأأأتهأأأدفأأأة، دل  جأأأانأأأب دفع لتحقيق الميجزات الم

األقسأاط فر الوقت المحدد، مر اجل تحسأير تيفيم 
 المشاريع مع الشركاء الميفم ر، كما لو مخططع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  

التشأأأأأأأأأأأأغيلية    ت فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأروراتوتحد د األولويا
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-حأأأة كوفيأأأدخالل جأأأائ

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع 

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
د اإدارة، فأأ ن وبأأاليظر دل  ر 

 التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد  لأأأمو
 التيفيمع

 X   

39 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 58 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن  تخأأم المكتأأب القطري فر 
سأأأأأأأأأأأأأأري النكا والمكتب اإقليمر  سأأأأأأأأأأأأأأيا والمحيط  
الهأادئ تدابير للموافقأة السأأأأأأأأأأأأأأليمأة عل  المأدفوعات  
المسأأأأددة للشأأأأركاء الميفم ر وفقا للشأأأأروط اإلزامية  
لالتفأأأأاق، والتر  يبغر تلقيهأأأأا قبأأأأل تقأأأأديم طلبأأأأات  

 الدفع او عيد تقديمهاع 

لمتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر   الحك موئأأأل األمم ا
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-ل جأأأائحأأأة كوفيأأأدخال
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 التوصية قيد التيفيمع 

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي  األمأأأأأيأأأأأ بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر ر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 

ر قيأأأد لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتب
 التيفيمع

 X   

40 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 77 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن  تخأأم المكتأأب القطري فر 
الفلبير والمكتب اإقليمر  سأأأأأأأأيا والمحيط الهادئ،  
التأأأأدابير الال مأأأأة   مع مقر موئأأأأل األمم المتحأأأأدة، 

اجعة الحد األقصأأأأأأأأ  لمبالغ االتفاقات  لاأأأأأأأأمان مر 
التر تبري مع المجتمع المحلر وتحد دلا بو أأأأأأأأوح 

 فر ص  رسمرع 

انأأأه لم  تمكر مر     الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

 أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة ع وقأأأد و 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
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41 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 78 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يكفأأل المكتأأب القطري فر 
المكتأأأأب اإقليمر  سأأأأأأأأأأأأأأيأأأأا والمحيط   الفلبير، مع 
للميجزات   اليهأأأأأائيأأأأأة  بأأأأأالمواعيأأأأأد  الوفأأأأأاء  الهأأأأأادئ، 
 المسأأأأأأتهدفة، وسأأأأأأداد األقسأأأأأأاط التر ُتصأأأأأأرأ وفق
الجداول الزميية مر اجل تحسأأأأأأير تيفيم المشأأأأأأاريع  
التر تُيشل مر خالل االتفاقات المبرمة مع المجتمع  

 لمحلرع ا

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-يأأأدخالل جأأأائحأأأة كوف
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا    يأأأحأأأيأأأط الأأأمأأأجأأألأأأس 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 عالتيفيم

 X   

42 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 88 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يصأأأأأأأأأأأأأأدر المكتأب القطري  
ألفغانسأأأأأأأأأأأأأأتان والمكتب اإقليمر  سأأأأأأأأأأأأأأيا والمحيط  
الهادئ وثيقة رسأأأأأأأأمية توفر مبادئ توجيهية لةفراد 

تتعأأأأاقأأأأد معهم كيأأأأانأأأأات غي تأأأأابعأأأأة لةمم  الأأأأم ر  ر 
المتحدة، مر اجل كفالة سأأأأأأأأأأأأالمة عملية التوظيف  

 التر تقوي بها لمو الكياناتع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

مأأأد رة  ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت ال19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021ة سل  األمر كلولوية لعاي التيفيمي

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

43 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 108 الفقرة

القطري   المكتأأأأأأأب  يقوي  بأأأأأأألن  المجلس   وصأأأأأأأأأأأأأأر 
ألفغانسأأأأأأأأأأأأأأتان والمكتب اإقليمر  سأأأأأأأأأأأأأأيا والمحيط  
الهادئ برصأأأأأأأأأأأأد الكيان غير التابع لةمم المتحدة،  

 السليمعلكفالة قيامه بعملية التوظيف عل  اليحو 

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا    الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط
الأأأأأعأأأأأأأاي   تأأأأأقأأأأأريأأأأأربأأأأأ األمأأأأأيأأأأأر 
(A/75/339/Add.1  ع)

وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

44 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 119 ةالفقر 

 وصأأأأأر المجلس بلن يكفل المكتب القطري للفلبير  
والمكتب اإقليمر  سيا والمحيط الهادئ، بالتعاون  
تأحأقأيأق   اإنأمأأأأأأأائأر،  الأمأتأحأأأأأأأدة  األمأم  بأرنأأأأأأأامأم  مأع 

الخدمات  االمتثال فر الوقت المياسأأأب بخصأأأوس  
فيمأأأأأأا  تعلق   األفراد  المتعأأأأأأاقأأأأأأدون  يقأأأأأأدمهأأأأأأا  التر 

جأداول  بأالميجزات المسأأأأأأأأأأأأأأتهأدفأة المتفق عليهأا وفق 
  ميية بموجب العقودع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-ل جأأأائحأأأة كوفيأأأدخال
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 قيد التيفيمع التوصية

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
يأأأد لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر ق

 التيفيمع

 X   

45 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 150 الفقرة

 وصأأأأر المجلس بلن يكفل موئل األمم المتحدة ان 
يجري حسأأأأأاب العمل اإ أأأأأافر ك جا ة تعوياأأأأأية 
اإعأأأالمأأأر   لأأألأأأتأأأعأأأمأأأيأأأم  وفأأأقأأأأأأأا  د أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأافأأأر  واجأأأر 

UNON/IC/2015/07    والتعليمأأأات السأأأأأأأأأأأأأأأأاريأأأة
األخر ، واالمتثأال لجأدول العمأل الرسأأأأأأأأأأأأأأمر الأمي 

 ياعه مركز عمل نيروبرع

مر    دة بقلق انأأأه لم  تمكراألمم المتحأأأ الحك موئأأأل  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
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46 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 151 الفقرة

المتحأأدة  بأألن يقوي موئأأل األمم  لمجلس  وصأأأأأأأأأأأأأأر ا
باسأأأأتعراض وتصأأأأحيح حاالت الحسأأأأابات الخاطدة  
فيمأأا  تعلق بأأاإجأأا ة التعوياأأأأأأأأأأأأأأيأأة، واجور العمأل  
اإ أأأأافر المحسأأأأوبة وفق جداول غير صأأأأحيحة، 

 واألجور التر تتجاو  المعدالت المقررةع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
الية  لس بفعالية بسبب القيود الممعالجة توصيات المج

وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

47 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 152 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن  يظم موئأل األمم المتحأأدة  
فر ايأأاي الجمعأأة بغرض وقأأت اسأأأأأأأأأأأأأأتراحأأة الغأأداء  

حسأأأأأأأأأأأاب العمل اإ أأأأأأأأأأأافر عل  اليحو   أأأأأأأأأأأمان 
 الصحيحع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
أأأأأأأأأأأأأأأأأمو  ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأ2021مر كلولوية لعاي التيفيمية سل  األ

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
تأأعأأتأأبأأر   الأأتأأوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة  لأأأأأأأمو 

 التيفيمع قيد

 X   

48 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 153 الفقرة

 وصر المجلس بلن يستعرض موئل األمم المتحدة  
كمية العمل اإ افر فر الشهر، مع التركيز عل  

  40الكميات التر تتجاو  الحد المسأأأأأأأأأأموح به ولو 
اسأتثيائية  سأاعة، وان يشأترط الحصأول عل  موافقة 

 يها تجاو  لما الحد األقص عفر كل مرة يجري ف

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021ية لعاي التيفيمية سل  األمر كلولو 

 ة قيد التيفيمعالتوصي

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

49 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 164 الفقرة

 وصأأأر المجلس بلن  بمل المكتب اإقليمر  سأأأيا 
والمحيط الهأأأادئ جهودا إجراء طلبأأأات اإجأأأا ات  
السأأأأأأأأيوية والموافقة عليها فر الوقت المياسأأأأأأأأب مر 

الموافقأأة لإلجأا ة خالل نظأأاي اوموجأا، بحيأأث تميح  
 السيوية قبل استخدامهاع

قلق انأأأه لم  تمكر مر   الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة ب
توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية    معالجة

وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو    ع2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

50 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 165 الفقرة

ا المكتب اإقليمر  سأأي ويوصأأر المجلس بلن يقوي
والمحيط الهادئ بتحسأأأأأير عملية الرصأأأأأد فر نظاي 
اوموجا، وإجراء اسأأأأأأأأأأأتعرا أأأأأأأأأأأات دورية فر الوقت  

للموظفير، وسل  المياسأأأأأأأأأأأأأأب لإلجا ات السأأأأأأأأأأأأأأيوية 
لتجيأب طلأب دجأا ة سأأأأأأأأأأأأأأيويأة والموافقأة عليهأا بعأد 

 استخدامهاع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
ت المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  معالجة توصيا

لبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  وتحد د األولويات فر ت
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021سل  األمر كلولوية لعاي التيفيمية 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
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51 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 175 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يحأدد موئأل األمم المتحأدة  
ة للموظفير مر خالل البوابة تفوياأأأأأأأأأأأات السأأأأأأأأأأألط

عماًل بأأأأأأأأأيشرة األمير    اإلكترونية لتفويض السلطة،
، وان يقوي بتسأأأأأأوية اي ST/SGB/2019/2العاي  

المسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأدة فر نظأأأأ اي اختالأ ُ لحك فر األدوار 
 اوموجاع

ر مر   الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمك
قيود المالية  معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب ال

وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا  يأأأ الأأأمأأأجأأألأأأس  حأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

52 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 183 الفقرة

تحأدة   وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن ُيعأدل موئأل األمم الم
ا  تمشأأأ  مع  األدوار التر تيطوي عل  تاأأأارب بم

دليل عمل موظفر االتصأأال األمير ودليل األدوار  
الصأأأأأأحيح فر نظاي اوموجا، وسل  امتثاال للفصأأأأأأل  

 بير الواجباتع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  

ات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  وتحد د األولوي
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  ع ل2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التيفيمعالتوصية قيد  

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
 رد اإدارة، فأأ نوبأأاليظر دل   

لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 
 التيفيمع

 X   

53 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 184 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
بأ جراء اسأأأأأأأأأأأأأأتعرا أأأأأأأأأأأأأأأات دوريأة لةدوار فر نظأاي 

راءات التقييأة المتعلقأة  اوموجأا وفق مأا  رد فر اإج
المعلومأأأأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت   لمراقبأأأأأة  بتكيولوجيأأأأأا 

الوصأأأأأأأأأأأأول دل  نظم األمانة العامة لةمم المتحدة،  
 حسب االقتااءع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  

غيلية  وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأ
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021ل  األمر كلولوية لعاي التيفيمية س
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 

يأأأة تعتبر قيأأأد لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأ
 التيفيمع

 X   

54 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 195 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يقوي موئأأل األمم المتحأأدة  
بتحأد أث المعلومأات الواردة فر تقرير نظأاي اوموجأا  
ة عر المعدات وفقا لدليل االسأأأأأأأأأأأتعراض العاي إدار 

مع تحأد أد ،  SC119الممتلكأات فر نظأاي اوموجأا  
 الموقع و/او المستخدي المسؤول لكل بيدع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

رة ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

55 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 196 الفقرة

المكل    الموظ   يكون  بأأأأأألن  المجلس   وصأأأأأأأأأأأأأأر 
بالمسأأأأأأأأأأأأؤولية عر المعدات التشأأأأأأأأأأأأغيلية موظفا فر 

 موئل األمم المتحدةع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
بسبب القيود المالية    معالجة توصيات المجلس بفعالية

وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-حأأأة كوفيأأأدخالل جأأأائ

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021مر كلولوية لعاي التيفيمية سل  األ
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   
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56 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 207 الفقرة

 وصر المجلس بلن  تخم مقر موئل األمم المتحدة  
م لرسأأأأأملة اصأأأأأياأ  تدابير لرصأأأأأد التسأأأأأجيل السأأأأألي

الممتلكات والميشأأأأأأأأآت والمعدات والتصأأأأأأأأرأ فيها، 
الكياُن األصأأأول لوقت المي يسأأأتلم فيه اعتبارا مر ا

ووفقا للمعلومات المبيية فر ممكرة التسأأأأليم المقابلة  
 او عيد الموافقة عل  التصرأ فيهاع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
عالية بسبب القيود المالية  معالجة توصيات المجلس بف

ة  وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلي 
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

57 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 208 الفقرة

 وصر المجلس بلن  يظر موئل األمم المتحدة فر 
صأأبح جالزة لالسأأتخداي،  اسأأتهالك اصأأوله عيدما ت

تحأدة  عمال بمبأدا اإنجأا  الوارد فر دليأل األمم الم
للمعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العاي  التوجيهر  

مر   17مر المعيار    71بشلن مبدا اإنجا  والفقرة  
 المعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العايع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
ة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  معالج
التشأأأأأأأأأأأأغيلية    األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأروراتوتحد د  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 

لتوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد لأأأمو ا
 التيفيمع

 X   

58 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 215 الفقرة

 وص  المجلس بلن  يسق موئل األمم المتحدة مع  
قر بشأأأأأأأأأأأأأأألن اإنهأأاء التأأدريجر لميهجيأأة التكلفأأة  الم
متطلبات المعا ير  سأأية ومواءمة المحاسأأبة مع  القيا

المحاسأأأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي لتقييم اصأأأأأأأأأأأأأأول 
 الممتلكات والميشآت والمعداتع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  

حد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  وت
عأأأت المأأأد رة ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأ19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

59 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 226 الفقرة

 وصر المجلس بلن  يسق موئل األمم المتحدة مع  
المتبقيأأأأأة   للقيم  ميتظم  اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض  المقر إجراء 

بوجه عاي وألصأأأأأوله المسأأأأأتهلكة بالكامل  لةصأأأأأول 
االسأتخداي عل  وجه الخصأوس،  التر ال تزال قيد 

وان تحأأأدد عل  اليحو الميأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأب عمرلأأا اليأأأافع  
دطأأأأأار   المقرر فر  اليحو  المتبقيأأأأأة، عل   وقيمهأأأأأا 

مر المعأأأا ير المحأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأأة الأأأدوليأأأة   17المعيأأأار  
 للقطاع العايع

ر مر   الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمك
ة  قيود المالي معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب ال

وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

60 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 237 الفقرة

لسأأأري  تول  المكتب القطري   وصأأأر المجلس بلن  
إقليمر  سأأأأأأأأأأأأأأيأا والمحيط الهأادئ  النكأا والمكتأب ا

تقييم وتحد د التصأأأأأأأأرأ فر المركبات الثالث التر  
لم يقرر لها ان تخصأص لمشأاريع فوريةع وفر لما 
التقييم،  يبغر اياأأأا ددراج المركبة التر اسأأأُتهلكت  

 بالكاملع

مر   الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر  
يود المالية  جلس بفعالية بسبب القمعالجة توصيات الم

وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
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 الحالة بعد التحقق       

 الرقم 
سأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة تأأأقأأأريأأأر  

 تقييم المجلس رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات  مراجعة 

التوصيات  
 الميفمة 

التوصيات  
 قيد التيفيم 

توصيات  
م   لم تيفَّ

توصيات  
تجاو تها  
 األحداث 

          
61 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 238 الفقرة

لسأري   وصأر المجلس بلن يحسأر المكتب القطري  
دئ  ليمر  سأأأأأأأأأأأأأأيأا والمحيط الهأاالنكأا والمكتأب اإق

التدابير المتخمة لاأأأأأأأأمان ان تكون المركبات التر  
تيتظر االسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأداي فر حأأالأأة جيأأأدةع ولأأما يعير 
الصأأأيانة المياسأأأبة، التر  يبغر ان تشأأأمل عمليات  
للمركبأأأأأات، والتخزير  العأأأأأامأأأأأة  الروتيييأأأأأة  الفحص 

 المالئمع

لق انأأأه لم  تمكر مر   الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بق
ة بسبب القيود المالية  جة توصيات المجلس بفعاليمعال

وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  
ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد

ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 
 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

62 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 247 الفقرة

موئأل األمم المتحأدة   وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يعز  
د لتجيأأأأأبرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأد  الأأأأأدفع، وسلأأأأأ   تعليق    جراءات 

المأأدفوعأأات بسأأأأأأأأأأأأأأبأأب عأأدي وجود الوثأأائق المحأأددة  
 بوصفها شروطا مسبقةع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة ع وقأأأد  19-الل جأأأائحأأأة كوفيأأأدخ
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021ل  األمر كلولوية لعاي التيفيمية س

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 

قيأأأد   لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر
 التيفيمع

 X   

63 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 258 الفقرة

 وصأأأأأأأر المجلس بلن يقوي المكتب القطري للفلبير  
والمكتب اإقليمر  سأأأأيا والمحيط الهادئ ب  أأأأفاء 
الطابع الرسأأأأأأمر عل  اسأأأأأأتخداي اماكر العمل التر  

 لةمم المتحدةع توفرلا ميظمة األغمية والزراعة

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 يمعالتوصية قيد التيف

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

64 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاالفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ نر،  ل 

 267 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يحسأأأأأأأأأأأأأأر المكتأب القطري  
للفلبير والمكتب اإقليمر  سأأأأأأأأأأأأيا والمحيط الهادئ  
عملية رصأأأأأأد عقود اإيجار، بالشأأأأأأراكة مع برنامم 
األمم المتحأدة اإنمأائر، مر اجأل دنفأاس لأمو العقود  
عل  نحو سأأأأأأليم وفر الوقت المياسأأأأأأب، مع تجيب 

 تعلق بأأاسأأأأأأأأأأأأأأتخأأداي  اي اوجأأه عأأدي اتسأأأأأأأأأأأأأأأاق فيمأأا  
 قع المراف

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021التيفيمية سل  األمر كلولوية لعاي 

 قيد التيفيمعالتوصية 

الأأأمأأأ عأأألأأأمأأأأأأأا  يأأأحأأأيأأأط  جأأألأأأس 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
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 الحالة بعد التحقق       

 الرقم 
سأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة تأأأقأأأريأأأر  

 تقييم المجلس رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات  مراجعة 

التوصيات  
 الميفمة 

التوصيات  
 قيد التيفيم 

توصيات  
م   لم تيفَّ

توصيات  
تجاو تها  
 األحداث 

          
65 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 281 الفقرة

 وصأأأر المجلس بلن يكفل المكتب اإقليمر  سأأأيا 
والمحيط الهأأادئ االمتثأأال فر الوقأأت الميأأاسأأأأأأأأأأأأأأأب  
لمتطلبات السأأأأأأأأأأأفر فر مهاي رسأأأأأأأأأأأمية، وال سأأأأأأأأأأأيما 
الموافقة الصأأأأأأأأأأأأادرة فر الوقت المياسأأأأأأأأأأأأب قبل بدء 
السأأأأأأفر وتقديم تقارير عر مصأأأأأأروفات السأأأأأأفر بعد 

بمأأا فر سلأأ  تسأأأأأأأأأأأأأأجيأأل  دتمأأاي السأأأأأأأأأأأأأأفر المأأمكور،
 االستثياءات مر تل  المتطلباتع

 الحك موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر  
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-ئحأأأة كوفيأأأدخالل جأأأا
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021اي التيفيمية سل  األمر كلولوية لع

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   بأأأأأتأأأأأقأأأأأريأأأأأر األمأأأأأيأأأأأر 

(A/75/339/Add.1  ع)
وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 لتيفيمعا

 X   

66 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 292 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يعقأأد موئأأل األمم المتحأأدة  
اجتمأأاعأأات اللجيأأة المعييأأة بتكيولوجيأأا المعلومأأات  
واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأاالت دوريأأأًا مر اجأأأل تحقيق األلأأأداأ  
والمقأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأأد المحأأأددة فر نشأأأأأأأأأأأأأأرة األمير العأأأاي  

ST/SGB/2003/17  واختصاصات اللجيةع 

وئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق انأأأه لم  تمكر مر   الحك م
معالجة توصيات المجلس بفعالية بسبب القيود المالية  
وتحد د األولويات فر تلبية الاأأأأأأأأأأأأرورات التشأأأأأأأأأأأأغيلية  

ع وقأأأد و أأأأأأأأأأأأأأعأأأت المأأأد رة 19-خالل جأأأائحأأأة كوفيأأأد
ع لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمو  2021ي التيفيمية سل  األمر كلولوية لعا

 التوصية قيد التيفيمع

عأأألأأأمأأأأأأأا   الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأحأأأيأأأط 
الأأأأأعأأأأأأأاي   قأأأأأريأأأأأربأأأأأتأأأأأ األمأأأأأيأأأأأر 
(A/75/339/Add.1  ع)

وبأأاليظر دل  رد اإدارة، فأأ ن 
لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة تعتبر قيأأأد 

 التيفيمع

 X   

 0 0 63 3  66 مجموع عدد التوصيات 
 0 0 95,5 4,5  100 عدد التوصياتية من مجموع النسبة الم و  

  

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/17
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1


A/76/5/Add.9  

 

53/133 21-06863 

 

 الفصل الثالا 

 تصديق البيانات المالية   

موجهة من المس ولة المالية األولى بمكت  األمم    2021آذار/مارس    31رسااااالة ماااا ر ة    
 المتحدة في نيروبي إلى رئيس مجلس مراجعي الحسابات

مم المتحدة( عر السأأية  م المتحدة للمسأأتوطيات البشأأرية )موئل األاُعدَّت البيانات المالية لبرنامم األم 
مر اليظاي المالر والقواعد المالية   1-106وفقا للقاعدة المالية  2020يسأأأأأأأمبر كانون األول/د 31الميتهية فر  

والأقأأأأأأأاعأأأأأأأدة   الأمأتأحأأأأأأأدة  الأمأتأحأأأأأأأدة   10-306لأةمأم  لأةمأم  الأمأأأأأأأالأيأأأأأأأة  والأقأواعأأأأأأأد  الأمأأأأأأأالأر  الأيأظأأأأأأأاي  مألأحأق  مأر 
(ST/SGB/2015/4ع) 

المحاسأأأبية الهامة المطبَّقة فر دعداد لمو البيانات فر شأأأكل مالحظات عل  ويرد موجز السأأأياسأأأات   
البيانات الماليةع وتوفر لمو المالحظات والجداول المرفقة بها معلومات وإياأأأأاحات د أأأأافية بشأأأألن األنشأأأأطة  

 بها موئل األمم المتحدة خالل الفترة المشمولة بهمو البياناتع المالية التر قاي

مر اليظاي  9-105دل    7-105و  5-105ل  نحو ما تعّرفها القواعد المالية ومهمة التصأأأأأأأأأأد ق ع 
المالر والقواعد المالية لةمم المتحدة مسأأأأيدةم دل  موئل األمم المتحدةع وُتسأأأأيفد المسأأأأؤولية عر الحسأأأأابات وعر 

لر والقواعد مر اليظاي الما 6-105ة الموافقة، عل  اليحو المعرأ فر المادة السأأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأأة والقاعدة  اداء وظيف
 المالية لةمم المتحدة، دل  مكتب األمم المتحدة فر نيروبرع

، ُاصأأأأأأّدق عل  صأأأأأأحة البيانات المالية المرفقة لموئل األمم المتحدة عر   ووفقا للسأأأأأألطة المخولة دلرَّ
 ع2020كانون األول/ديسمبر  31السية الميتهية فر 

 

 أونداري فيليستا  (توقيع)

 المسؤولة المالية األول  

 مكتب األمم المتحدة فر نيروبر 

  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/4


 A/76/5/Add.9 

 

21-06863 54/133 

 

 الفصل الرابع 

 2020كانون األول/ديسمبر    31استعراض مالي عام للسنة المنتهية في    

 مقدمة -  ألف 

ه التقرير المأأالر و  - 1 البيأأانأأات المأأاليأأة لبرنأأامم األمم المتحأأدة  تتشأأأأأأأأأأأأأأرأ المأأد رة التيفيأأميأأة بأألن تقأأّدي طيأأّ
ع وتتكون  2020كانون األول/ديسأأمبر   31ة( عر السأأية الميتهية فر )موئل األمم المتحد للمسأأتوطيات البشأأرية

، ُاحيلت  1-106البيانات المالية مر خمسأأأأأأأأأأأأأأة بيانات ومالحظات عل  البيانات الماليةع ووفقا للقاعدة المالية 
 ع2021آسار/مارس  31ل  مجلس مراجعر الحسابات فر لمو البيانات المالية د

رنامم المتخصأأأأأأأأأأأص المعير بالحاأأأأأأأأأأأرنة المسأأأأأأأأأأأتدامة والمسأأأأأأأأأأأتوطيات  وموئل األمم المتحدة لو الب  - 2
المسأأأأأأتدامة فر ميظومة األمم المتحدةع ووالية موئل األمم المتحدة مسأأأأأأتمدة مر قرار الجمعية العامة   البشأأأأأأرية

ية بموجبه مؤسأأأأسأأأأة األمم المتحدة للموئل والمسأأأأتوطيات البشأأأأرية؛ ومر (، المي انشأأأألت الجمع29-)د  3327
  56/206، المي انشأأألت بموجبه مركز األمم المتحدة للمسأأأتوطيات البشأأأرية )الموئل(؛ والقرار 32/162القرار  

 البشريةع  المتحدة للمستوطياتالمي حولت بموجبه مركز األمم المتحدة للمستوطيات البشرية دل  برنامم األمم  

وُيدرج الشأّق المتعلق بموئل األمم المتحدة مر التمويل مر الميزانية العادية، بوصأ  الموئل طرفًا سا  - 3
المأأأأ A/73/5 (Vol. I)عالقأأأأة، فر المجلأأأأد األول ) البيأأأأانأأأأات  تم ددراجأأأأه فر لأأأأمو  اليأأأأة اياأأأأأأأأأأأأأأأأأًا  (، ولكر 

 االكتمالع ألغراض

 وتشكل البيانات والجداول المالية، وكمل  المالحظات عليها، جزءا ال  تجزا مر التقرير المالرع - 4

 
 الدولية للقطاع العامإعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير المحاسبية   -  باء 

مجموعأة كأاملأة مر البيأانأات المأاليأة عل  وفقأا للمعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأاي، اعأدت   - 5
 التالر: اليحو

ُيظهر لأما البيأان الحأالأة المأاليأة لموئأل األمم المتحأدة   -  البيأان األول: بيأان المركز المأالر )ا( 
اإبالغ عر القيمة اإجمالية ألصأأأأأوله وخصأأأأأومهع ولو يقدي   مر خالل 2020كانون األول/ديسأأأأأمبر   31فر 

 موارد للموئل لكر  واصل تقديم الخدمات للشركاء فر المستقبل؛معلومات عر مد  توافر ال

يقيس لما البيان صأأأأافر الفائض او العجز معبرا عيه  - البيان الثانر: بيان األداء المالر )ب( 
ر المصأأأأأروفات المتكبدةع ويشأأأأأكل صأأأأأافر الفائض او العجز مقياسأأأأأا مفيدا بالفرق بير اإ رادات وما يقابلها م

العاي لموئل األمم المتحدة، ويبير ما دسا كانت الميظمة حققت لدفها المتمثل فر تحقيق التمويل لةداء المالر 
 الماتر للفترة المعيية؛

ميع التغيرات فر   ورد لما البيان ج -  البيان الثالث: بيان التغيرات فر صأأأأأأأأافر األصأأأأأأأأول )ج( 
المالر، وميها عل  سأأأأأأأأبيل المثال،  مة األصأأأأأأأأول والخصأأأأأأأأوي، بما فر سل  تل  المسأأأأأأأأتبعدة مر بيان األداءقي 

التسأأأأأأأأأأأويات االكتوارية لاللتزامات المتعلقة بالموظفير وتسأأأأأأأأأأأويات القيمة العادلة اسأأأأأأأأأأأتيادا دل  األدوات المالية 
 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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 و أأأأأأأأأأأأأح لما البيان التغيرات فر الو أأأأأأأأأأأأأع اليقدي  - ت اليقديةالبيان الرابع: بيان التدفقا )د( 
بالغ عر صأأأأأأأأافر حركة اليقدية، مصأأأأأأأأيفا حسأأأأأأأأب األنشأأأأأأأأطة التشأأأأأأأأغيلية واألنشأأأأأأأأطة  لموئل األمم المتحدة باإ

واالسأأأأتثماريةع وتشأأأأكل قدرة الموئل عل  توليد السأأأأيولة اليقدية جانبا لاما فر تقييم مرونته الماليةع وللحصأأأول  
لقدرة الميظمة عل  االسأأأأأأأأأأتفادة مر ارصأأأأأأأأأأدتها اليقدية،  تعير اياأأأأأأأأأأا اخم االسأأأأأأأأأأتثمارات   عل  صأأأأأأأأأأورة اوف 

 الحسبان؛ فر

يقأأارن لأأما البيأأان اليتأأائم    -  البيأأان الخأأامس: بيأأان المقأأارنأأة بير الميزانيأأة والمبأأالغ الفعليأأة )ه( 
تيفيمي لبرنامم األمم المتحدة  التشأأغيلية الفعلية بالميزانية الرئيسأأية التر سأأبق ان وافق عليها كل مر المجلس ال

 للمستوطيات البشرية والجمعية العامة؛

ُتشأففع البيانات المالية بمالحظات تسأاعد المسأتخدمير   - ظات عل  البيانات الماليةالمالح )و( 
عل  فهم موئل األمم المتحدة ومقارنته بالكيانات األخر ع وتشأأأأأأمل المالحظات السأأأأأأياسأأأأأأاتى المحاسأأأأأأبية التر 

 لموئل وغيرلا مر المعلومات والشروح اإ افيةع تبعها ا

ا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي، اّتبعت الميظمة خطة السأأتدامة  ولدعم االمتثال المتواصأأل للمع - 6
دت باعتبارلا الركائز األسأأاسأأية السأأتدامة   المعا ير يجري فر دطارلا العمل بشأألن خمسأأة عياصأأر رئيسأأية ُحدّى

 للقطاع العاي، ولر كالتالر: المعا ير المحاسبية

وي سلأأ  عل  تتب ع وجمع فوائأأد المعأأا ير ددارة فوائأأد المعأأا ير المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأة الأأدوليأأة:  يط )ا( 
 المحاسبية الدولية ودراسة سبل استخداي المعلومات المستقاة مر لمو المعا ير لتحسير ددارة اعمال الميظمة؛

مف اإطار المي سأأأأأيدعم و أأأأأع بيان للاأأأأأوابط تعزيز الاأأأأأوابط الداخلية: يشأأأأأمل سل  تعمي  )ب( 
 خلية، وإدارةف لما اإطار بشكل جار؛الدا

ددارة اإطار التيظيمر للمعا ير المحاسأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي: يشأأأأأأأأمل سل  المشأأأأأأأأاركة   )ج( 
عا ير اليشطة فر عمل مجلس المعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العاي فر صياغة معا ير جد دة او تغيير الم

محاسأأبية الدولية للقطاع العاي، القائمة، وما  تصأأل بمل  مر تحد ث إطار سأأياسأأات األمم المتحدة للمعا ير ال
 وقواعدلا وتوجيهاتها المالية فاال عر التغييرات سات الصلة التر ُتدخل عل  الُيُظم والعمليات؛

حاسأأأبة واإبالغ وفق المعا ير الحفاظ عل  سأأأالمة نظاي اوموجا باعتبارو العمود الفقري للم )د( 
ا المجال  أأأأأأمان ان تكون عمليات البرامم واألنشأأأأأأطة  يشأأأأأأمل العمل فر لمالمحاسأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي:  

 الجد دة ممتثلة لتل  المعا ير، واإنتاج ا لر للبيانات المالية عر طريق استخداي نظاي اوموجا؛

الدولية، وتعميم تطبيق اسأأأأأأأتراتيجية للمهارات  مواصأأأأأأألة التدريب عل  المعا ير المحاسأأأأأأأبية   )ه( 
 دعم تعزيز وظيفة الشؤون الماليةعت 

 
 2020كانون األول/ديسمبر    31لمحة عامة عن البيانات المالية للسنة المنتهية في   -  جيم 

تورد البيانات األول دل  الرابع األرقاي المجمعة لجميع انشطة موئل األمم المتحدة، وتام الصياد ق  - 7
التقاعد للسية  ير المخصصة الغرض والصياد ق المخصصة الغرض واستحقاقات نهاية الخدمة واستحقاقات  غ

 ع2020كانون األول/ديسمبر  31المالية الميتهية فر 
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وتشأأأمل الصأأأياد ق غير المخصأأأصأأأة الغرض التابعة لموئل األمم المتحدة صأأأيدوقف المؤسأأأسأأأة غير  - 8
سأم صأيدوق المؤسأسأة لةغراض العامة(، وصأيدوق الميزانية العادية  المخصأص الغرض )المشأار دليه سأابقا با

مع وموارد المؤسأأسأأة غير المخصأأصأأة لر التبرعات غير المخصأأصأأة التر تقدمها الدول  وصأأيدوق دعم البرام
ل عليها مر  األعاأأاء لمؤسأأسأأة موئل األمم المتحدة، فر حير تمثل موارد الميزانية العادية اإعانات المتحصأأّ

خصأأص  مقررة للدول األعاأأاءع واألموال المخصأأصأأة لر تبرعات ُتقّدي دل  صأأيدوق المؤسأأسأأة الماألنصأأبة ال
 الغرض )المي كان يسم  سابقا صيدوق المؤسسة لةغراض الخاصة( وحسابات التعاون التقيرع

ويقدي البيان الخامس معلومات عر قطاعر صأأأيدوق المؤسأأأسأأأة غير المخصأأأص الغرض وصأأأيدوق   - 9
 ةع ويجري دعداد لما البيان عل  اساس الميزانيةعالميزانية العادي 

 وتارين اإبالغ الحالرع 2019كانون األول/ديسمبر  31يتهية فر وترد مقارنة بير السية الم - 10

 
 األداء المالي   

 لمحة عامة   

مر الفصأأأل الرابع لمحة موجزة عر اداء موئل األمم المتحدة فر جميع القطاعات   1يعرض الجدول   - 11
ّجل فائض دجمالر قدرو  2020سأأأأية   فر نتاج صأأأأافر مجموع  لو  2020مليون دوالر فر عاي   43,2ع وقد سأأأأُ

 مليون دوالرع 150,9مليون دوالر، مقابل صافر مجموع اليفقات البالغ  194,1اإ رادات المحصلة البالغ 

 
 مر الفصل الرابع   1الجدول    

 حس  القطاع   2020انون األول/ديسمبر  ك   31موجز األداء المالي عن الفترة المنتهية في    

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(   

 الفائض/)العجز( المصروفات اإ رادات 
 (1,5) 6,4 4,9 صيدوق المؤسسة غير المخصص الغرض     

 – 15,6 15,6 الميزانية العادية
 (0,3) 13,0 12,7 الدعم البرنامجر 

 (1,8) 35,0 33,2 ة المجموع الفرعي  الصناديق األساسي 

 20,5 36,3 56,8 صيدوق المؤسسة المخصص الغرض
 24,3 91,7 116,0 التعاون التقير 

 44,8 128,0 172,8 المجموع الفرعي  الصناديق المخصصة الةرض 

 0,2 2,0 2,2 استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد
 0,2 2,0 2,2 المجموع الفرعي  غير ذلك  
 43,2 165 208,2  صم المحذوفات الصناديق قبل  المجموع  جميع 

 – (14,1) (14,1) القطاعاتمحموفات ما بير 
 43,2 150,9 194,1 المجموع  جميع الصناديق بعد  صم المحذوفات  
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 اإ رادات   

 مر الفصل الرابع 2الجدول 

 2019  موزعًة حس  القطاع ومقارنًة بعام  2020موجز اإليرادات في عام  

 ات الواليات المتحدة( ر دوالر )بمال ي 

 السية
صأيدوق المؤسأسأة غير 

 الميزانية العادية  المخصص الغرض 
صأأأأيدوق المؤسأأأأسأأأأة 
 الدعم البرنامجر  التعاون التقير  المخصص الغرض 

اسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات نهأأأأايأأأأة 
 الخدمة وما بعد التقاعد 

محأموفأات مأا بير 
 القطاعات 

مجموع اإ رادات بعأأأد 
 خصم المحموفات 

         
2020 4,9 15,6 56,8 116,0 12,7 2,2 (14,1) 194,1 
2019 5,2 15,3 29,2 121,8 10,4 2,3 (11,9) 172,3 

  
 بير الشأأكل األول مر الفصأأل الرابع تو يع مختل  فدات المسأأالماتع وقد تلق  موئل األمم المتحدة  - 12

لمخصأأأأأأأصأأأأأأأات األخر ؛  المسأأأأأأأالمات مر خمس فدات رئيسأأأأأأأية: األنصأأأأأأأبة المقررة؛ والتبرعات؛ والتحويالت وا
 واإ رادات األخر عوإ رادات االستثمار؛ 

دسا ما ُجّمعت اإ رادات   2020وُيعتبر ان موئل األمم المتحدة قد شأأأأأأهد  يادة فر اإ رادات فر عاي  - 13
بعأد تطبيق محأموفأات مأا بير القطأاعأات مأا قأدرو   2020عبر جميع الصأأأأأأأأأأأأأأيأاد قع وبلغ مجموع اإ رادات لعأاي  

)مليون    194,1 ولو  172,3:  2019دوالر  دوالر(،  قأأأأأدرلأأأأأا    مليون  يمثأأأأأل  يأأأأأادة  دوالر    21,8مأأأأأا  مليون 
ع وال  زال المصأأأأأأأدر الرئيسأأأأأأأر لإل رادات لو التبرعات الواردة 2019فر المائة( مقارنة ب  رادات عاي   12,65)

ات  مر الأأأدول األعاأأأأأأأأأأأأأأأأاء وغيرلأأأا مر الكيأأأانأأأات الحكوميأأأة والكيأأأانأأأات األخر ، وبلغأأأت قيمأأأة لأأأمو التبرعأأأ 
فر المائة( مر   55,1: 2019فر المائة )  75,5ون دوالر( ونسأأأأأبتها  ملي  94,8: 2019مليون دوالر ) 146,6

فر المائة( فقد    44,9: 2019فر المائة )  24,5مجموع اإ راداتع اما اليسأأأأأأأأأأبة المتبقية مر اإ رادات وقدرلا 
مليون دوالر(، والتحويالت   15,3: 2019مليون دوالر ) 15,6تلتت مر األنصأأأأأأأأأأبة المقررة التر بلغت قيمتها  

مليون دوالر(، وإ رادات    50,7:  2019مليون دوالر )  14,5مخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأات األخر  التر بلغأأت قيمتهأأا  وال
مال ير دوالر(، واإ رادات األخر  التر بلغت  6,1:  2019مال ير دوالر ) 4,2االسأأأأأأأتثمار التر بلغت قيمتها  

األخر  تحويالت   وتمثل التحويالت والمخصأأأأصأأأأات ير دوالر(عمال   5,4: 2019مليون دوالر )  13,1قيمتها  
 األموال فيما بير وكاالت األمم المتحدة مر اجل التيفيم المشترك للبراممع
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 الشكل األول مر الفصل الرابع   
ن لةيرادات حس  ف اتها     التوزيع المقارن

 

 

 

 

 

 

 
  

مال ير   5,2:  2019مال ير دوالر )  4,9وبلغت د رادات صيدوق المؤسسة غير المخصص الغرض   - 14
ع  2019مقأارنأًة بعأاي   2020فر المأائأة( فر عأاي   5,7مليون دوالر ) 0,3دوالر(، ولو مأا مثأل نقصأأأأأأأأأأأأأأانأا قأدرو 

مال ير دوالر(، وإ رادات اخر     5,1:  2019مال ير دوالر )  4,9ويتأألل  لأأما الرقم مر تبرعأأات تبلغ قيمتهأأا  
مليون  15,6قيمة د رادات الميزانية العادية  مليون دوالر(ع وبلغت  0,1: 2019مليون دوالر )  0,0تبلغ قيمتها  

فر المأأائأأة( مقأأارنأأة    0,7مليون دوالر )  0,3مليون دوالر(ع ويمثأأل سلأأ   يأأادة قأأدرلأأا    15,3:  2019دوالر )
صأأأأأأة الغرض 2019 بعاي :  2019مليون دوالر ) 56,8ع وبلغ مجموع د رادات صأأأأأأياد ق المؤسأأأأأأسأأأأأأة المخصأأأأأأّ

ع وبلغت 2019فر المائة( مقارنًة بعاي   94,5مليون دوالر )  27,6رلا ، فيما مّثل  يادة قددوالر(مليون  29,2
مليون دوالر(،  112,8: 2019مليون دوالر )  116,0قيمة د رادات صأأأأأأأأأياد ق التعاون التقير المخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة  

 رادات األخر   ع وسأأأأأالمت مصأأأأأادر اإ2019فر المائة( مقارنة بعاي   4,8مال ير دوالر ) 5,8بيقصأأأأأان قدرو  
 مليون دوالر(ع 12,7: 2019مليون دوالر ) 14,9بما مجموعه 

وما  ال قطاع التعاون التقير يمثل المصأأأأأأأأدر الرئيسأأأأأأأأر لتمويل موئل األمم المتحدة،  ليه صأأأأأأأأيدوق   - 15
 المؤسسة المخصص الغرضع

 
 الشكل الثانر مر الفصل الرابع   
 م المحذوفات( توزيع اإليرادات حس  مصدر التمويل )قبل  ص   
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 اليفقات   
 مر الفصل الرابع   3الجدول  

 موجز النفقات حس  القطاع 

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة( 

 السية
صأيدوق المؤسأسأة غير 

 الميزانية العادية  المخصص الغرض 
صأأأأيدوق المؤسأأأأسأأأأة 
 الدعم البرنامجر  التعاون التقير  المخصص الغرض 

اسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات نهأأأأايأأأأة 
 عد التقاعد الخدمة وما ب 

محأموفأات مأا بير 
 القطاعات 

مجموع اإ رادات بعأأأد 
 خصم المحموفات 

         
2020 6,4 15,6 36,3 91,7 13,0 2,0 (14,1) 150,9 
2019 5,5 15,3 39,0 115,3 12,7 2,5 (11,9) 178,4 

  
ون ملي  150,9مليون دوالر ليصأأأأأأأأأأأل دل  ما مجموعه   27,5انخفض مجموع المصأأأأأأأأأأأروفات بمقدار   - 16

مليون دوالر(ع وشأأأأأأأأملت فدات المصأأأأأأأأروفات الرئيسأأأأأأأأية مصأأأأأأأأروفات    178,4: 2019)  2019دوالر فر عاي  
التر بلغأأأأت قيمتهأأأأا   مليون دوالر(، وتكأأأأاليف   47,1:  2019مليون دوالر )  46,7اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات الموظفير 

ح  لمي مليون دوالر(، وا  43,4:  2019مليون دوالر )  38,4تعوياأأأأأأأأأأأأأأأأات غير الموظفير التر بلغأأأت قيمتهأأأا  
مليون دوالر( ومصروفات التشغيل األخر     39,4: 2019مليون دوالر ) 33,9والتحويالت التر بلغت قيمتها 

مليون دوالر(ع ويتعلق قسأأأم كبير مر لمو المصأأأروفات   39,5:  2019مليون دوالر ) 26,3التر بلغت قيمتها  
 بتيفيم المشاريعع

مال ير دوالر(  9,1: 2019مال ير دوالر ) 5,6ا وتتعلق المصأأأأأأأأأأأأروفات المتبقية التر  بلغ مجموعه - 17
مليون دوالر(، واالسأأتهالك واإلالك  0,8: 2019مليون دوالر )  1,1باللوا ي والمسأأتهلكات التر بلغت قيمتها  

مال ير دوالر    2,9مليون دوالر(، ونفقأات السأأأأأأأأأأأأأأفر التر بلغأت قيمتهأا   0,4:  2019مليون دوالر )  0,4بقيمأة  
د  7,0:  2019) قيمتهأأأأأأا  والمال ير  بلغأأأأأأت  التر  األخر   والمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأات  )  1,1ر(،  دوالر  :  2019مليون 

 دوالر(ع مليون  0,8

 

 الشكل الثالث مر الفصل الرابع   
 توزيع النفقات حس  الف ة   
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: 2019مال ير دوالر ) 6,4وبمزيد مر تحليل اليفقات غير المخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة،  تبّير ان ما مجموعه   - 18
مليون  15,6صأأأيدوق المؤسأأأسأأأة غير المخصأأأص الغرض، فر حير  تصأأأل مبلغ   تعلق ب دوالر( مال ير   5,5

مليون  12,7:  2019مليون دوالر )  13,0مليون دوالر( بالميزانية العادية، ويتعلق مبلغ   15,3:  2019دوالر )
:  2019مليون دوالر ) 36,3دوالر( بدعم البراممع وباليسأأأأأبة للصأأأأأياد ق المخصأأأأأصأأأأأة الغرض،  تصأأأأأل مبلغ 

مليون دوالر( بصأأأأأأأأأأأأأيدوق المؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأة المخصأأأأأأأأأأأأأص الغرض، فر حير بلغت نفقات التعاون التقير  39,0
مليون دوالر(ع وبلغت قيمة المصأأأأأأروفات األخر  المتعلقة باسأأأأأأتحقاقات    115,3: 2019مليون دوالر ) 91,7

 مليون دوالر(ع 2,5: 2019مليون دوالر ) 1,9نهاية الخدمة وما بعد التقاعد  

 مر الفصل الرابع تو يع اليفقات حسب قطاعات اإبالغ الستةعالرابع الشكل   ويبير - 19

 
 الشكل الرابع مر الفصل الرابع   

 توزيع النفقات على القطاعات قبل  صم المحذوفات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركز المالي   

 مر الفصل الرابع   4الجدول    
 موجز األصول والخصوم وصافي األصول حس  القطاع   

 متحدة وباليسب المدوية( ات الواليات ال )بمال ير دوالر   

 
صأيدوق المؤسأسأة غير 

 المخصص الغرض 
صأأأأأيدوق المؤسأأأأأسأأأأأة  
 المخصص الغرض

الأأأأأأأأتأأأأأأأأعأأأأأأأأاون 
 التقير

الأأأأأأأأأأأأدعأأأأأأأأأأأأم 
 البرنامجر

اسأأأأأأأأأأأأتحقأأأاقأأأات نهأأأايأأأة 
 المجموع الخدمة وما بعد التقاعد 

 567,6 13,9 14,3 385,6 151,2 2,6 مجموع األصول       
 100 2,45 2,52 67,94 26,64 0,46 صولالمدوية مر مجموع األاليسبة 

 210,8 44,2 2,0 122,6 38,9 3,1 مجموع الخصوي
 100 20,98 0,95 58,15 18,45 1,47 اليسبة المدوية مر مجموع الخصوي

 356,8 (30,3) 12,3 263,0 112,3 (0,5) مجموع صافر األصول
 100 (8,49) 3,44 73,72 31,48 (0,14) األصولاليسبة المدوية مر مجموع صافر 
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 األصول   

( مال ير دوالر مر 5,1، كان مجموع اصأأأول موئل األمم المتحدة بعد خصأأأم )2020فر نهاية عاي  - 20
مليون دوالر(ع ومّثلأأت األصأأأأأأأأأأأأأأول    471,2:  2019مليون دوالر )  562,5محأأموفأأات مأأا بير القطأأاعأأات  بلغ  

ة  فر حير بلغأأت األصأأأأأأأأأأأأأأول غير المتأأداولأأ   مليون دوالر(،  363,6:  2019دوالر )مليون    423,6المتأأداولأأة  
 مال ير دوالر(ع 107,6: 2019مليون دوالر ) 138,9

مليون دوالر(، فر حير  181,8: 2019مليون دوالر ) 234,4وبلغت التبرعات المسأأأأأأأأتحقة القبض  - 21
مليون دوالر(ع وكأان معظم األصأأأأأأأأأأأأأأول   237,3:  2019مليون دوالر ) 276,6بلغأت اليقأديأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات  

ص  لميدرجة فر فدة اليقدية واالسأأأتثماا رات متصأأأال بلموال تم تحصأأأيلها لصأأأالح مشأأأاريع ممولة تمويال مخصأأأّ
 الغرض ومتعددة السيواتع

: 2019مليون دوالر ) 19,7وكان صأأأأأأافر القيمة الدفترية لممتلكات الميظمة فر نهاية السأأأأأأية  بلغ  - 22
 عمليون دوالر( 18,1

ل  اليقدي  - 23 لميفم ر ولم تكر قد ُقّيدت كمصأأأأأأروفات فر  ة التر ُقّدمت دل  الشأأأأأأركاء اوبلغ مجموع السأأأأأأ 
 مليون دوالر(ع 19,4: 2019مليون دوالر ) 22,5نهاية السية 

 
 الخصوي وصافر األصول   

  مال ير  205,7بلغ مجموع الخصأأأأوي المتداولة وغير المتداولة بعد خصأأأأم محموفات ما بير القطاعات  - 24
مليون دوالر   356,8ر(، وبأملأ  بلغ صأأأأأأأأأأأأأأافر األصأأأأأأأأأأأأأأول مليون دوال 152,2: 2019)دوالر فر نهأايأة العأاي  

 مليون دوالر(ع 319,0: 2019)

مر الفصأأل الرابع مؤشأأرات رئيسأأية اخر  لموئل األمم المتحدة للسأأية الميتهية فر   5ويوجز الجدول   - 25
ع ويرد فر  2019ديسأأأأأأأأمبر  /كانون األول 31السأأأأأأأأية الميتهية فر  ، مقارنًة ب 2020كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر   31

 ر الفصل الرابع المركز المالر لصيدوق مؤسسة موئل األمم المتحدة غير المخصص الغرضعم 6الجدول 

 مر الفصل الرابع   5الجدول    

 الم شرات الرئيسية األ رى   

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(   

 اليسبة المدوية للتغير  الزيادة/)اليقصان( 2019 2020 

 (52,2) (33,2) 63,6 30,4 دية ومكافدات اليقديةيقال
 39,8 52,7 132,5 185,2 االستثمارات القصيرة األجل
 47,7 19,7 41,3 61,0 االستثمارات الطويلة األجل

 16,5 39,2 237,4 276,6 مجموع النقدية واالستثمارات 

 28,9 52,6 181,8 234,4 المستحقة القبضالتبرعات 
 (100,0) (0,2) 0,2 - ضالمستحقة القب المبالغ األخر  

 28,8 52,4 182,0 234,4 مجموع المبالغ المستحقة القبض 
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 اليسبة المدوية للتغير  الزيادة/)اليقصان( 2019 2020 

 16,0 3,1 19,4 22,5 تحويالت السل 
 (35,0) (5,0) 14,3 9,3 األصول األخر  

 (26,0) (4,4) 16,9 12,5 المستحقة الحسابات المستحقة الدفع والخصوي  
 19,8 7,5 37,8 45,3 )ا(وظفيرالخصوي المتعلقة باستحقاقات الم

 52,0 50,6 97,3 147,9 الخصوي المتعلقة بترتيبات مشروطة
 

 يمثل دجمالر مبلغ الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموظفير )المتداولة وغير المتداولة(ع ()ا 
  

 الفصل الرابع مر    6الجدول    
 صي الةرض المركز المالي لصندوق م سسة موئل األمم المتحدة غير المخ   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(   

 2020 2019 
 239 5 915 4 مجموع اإ رادات   

 518 5 395 6 مجموع المصروفات
 (279) (480 1) )العجز( للفترة

 (302) (479 2) )العجز( المتراكم
 001 1 (479) مجموع صافي األصول 

  
تحدة عجزا  ، تكبدت مؤسأسأة موئل األمم الم2020ديسأمبر  كانون األول/  31وفر السأية الميتهية فر  - 26

مليون دوالرع وباإ أافة دل  سل ، كان  1,5فر اإ رادات مقارنة باليفقات مما اد  دل  خسأارة تشأغيلية قدرلا  
مليون دوالر،  0,5مركز سأأأألبر لصأأأأافر األصأأأأول قدرو   2020األول/ديسأأأأمبر  كانون   31لد  المؤسأأأأسأأأأة فر  

مال ير دوالرع وباإ أأأأافة دل  سل ،  3سأأأأدد مسأأأأتحق الدفع بمبلغ  مور، قر أأأأا غير ميعكس، فر جملة ا مما
مليون دوالر للتعويض عر  2حصأأأأأل موئل األمم المتحدة عل  موافقة المجلس إنشأأأأأاء احتياطر سأأأأأيولة قدرو 

 تلقر المسالمة فر المؤسسة، التر ال تزال غير ممولةعالتلخر فر 

رض للمؤسأأأأسأأأأة لم  تمكر مر دل  ان الصأأأأيدوق غير المخصأأأأص الغوتشأأأأير الظروأ الواردة اعالو   - 27
، وافق المجلس  2020توليأأد مأأا يكفر مر تبرعأأات المأأانحير والتأأدفقأأات اليقأأديأأة للوفأأاء بأأالتزامأأاتأأهع وفر عأأاي  

مليون دوالر للمؤسأسأة؛ غير ان تل  الميزانية المعتمدة   18,9دة عل  ميزانية قدرلا  التيفيمي لموئل األمم المتح
تتجاو  ، لم 2020عمها مسأأأأأأأأالمات مر الدول األعاأأأأأأأأاء لتيفيم برنامم العمل المعتمدع وباليسأأأأأأأأبة لعاي لم تد

 فر المائة مر الميزانية المعتمدةع 23مال ير دوالر، او  4,4المسالمات المقدمة للمؤسسة 

ميأاشأأأأأأأأأأأأأأدات مكثفأة ولمعأالجأة الحأالأة المأاليأة، اتخأمت ددارة موئأل األمم المتحأدة المبأادرات التأاليأة: )ا(   - 28
لموئل األمم المتحدة، ولكر للدول األعاأاء والمانحير للمسأالمة ليس فقط فر الصأياد ق المخصأصأة الغرض  

العمل المعتمدة؛ و )ب( تيفيم خطة  اياا فر األنشطة األساسية لمؤسسة موئل األمم المتحدة وميزانية برنامم  
يفقات واإ رادات، بما فر سل  ممارسأأأأأة رقابة مشأأأأأددة  تقشأأأأأ  مالر لموئل األمم المتحدة تحقق المواءمة بير ال

 عل  تكاليف الموظفيرع
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ومر األلمية بمكان ان تسأأأأأأأأأأتجيب الدول األعاأأأأأأأأأأاء للمبادرات الواردة اعالو وان توفر التمويل وفقا  - 29
لها معتمدة للمجلس التيفيمي سأيويا؛ ومر شألن سل  ان يحسأر المركز المالر للمؤسأسأة، وان يسأمح للميزانية ال

 المعا يرعبمواصلة دعم العمل البالغ األلمية المي ياطلع به موئل األمم المتحدة فر مجال و ع 

 
 الخصوم المستحقة المتعلقة بنهاية الخدمة وما بعد التقاعد -  دال 

المالية لموئل األمم المتحدة اسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد التر تتلل  تعكس البيانات   - 30
قات اإعادة لخصأأأوي المتعلقة بالتلمير الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة واسأأأتحقاقات اإجا ة السأأأيوية واسأأأتحقامر ا

صأأأأا شأأأأهريا السأأأأتحقاقات   اإعادة دل  دل  الوطرع وتجدر اإشأأأأارة دل  ان موئل األمم المتحدة  رصأأأأد مخصأأأأّ
 6بعد انتهاء الخدمة بيسبة   فر المائة مر صافر المرتب وللخصوي المتعلقة بالتلمير الصحر  8الوطر بيسبة 

 فر المائة مر صافر المرتبع

كر تعكس تقد رات الخصأوي    2020كانون األول/ديسأمبر   31وتمت تسأوية األرصأدة المسأتحقة فر  - 31
  2020نحو ما بّييتها الدراسأأأأأأأأأأأأة االكتوارية التر اجرتها فر عاي ، عل  2020كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبر   31فر 

مانة العامة لةمم المتحدة بخدماتها باسأأأم موئل األمم المتحدةع ونتيجة لقيد لمو شأأأركة اسأأأتشأأأارية اسأأأتعانت األ
مليون دوالر مر   30,3، ُادرج مبلغ  2020كانون األول/ديسأأمبر  31ي كاملًة فر البيانات المالية حت   الخصأأو 

لقطأأأاع المتعلق ، ا4اليفقأأأات المتراكمأأأة غير الممّولأأأة فر مبلغ الفأأأائض/)العجز( المتراكم )انظر المالحظأأأة  
 باستحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد(ع

 
 (19-أثر جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد - هاء 

للتصدي  والر اخر  مال ير د  3مال ير دوالر وخصص    3، انفق موئل األمم المتحدة  2020فر عاي   - 32
مليون دوالر اعأاد موئأل األمم المتحأدة برمجتأه   1,4(، بمأا فر سلأ   19-لجأائحأة مرض فيروس كورونأا )كوفيأد

 ع19-كوفيد لمانحير ألنشطة اإغاثة مر جائحةمر اموال غير مخصصة الغرض واموال د افية مر ا

،  2020ريكر فر عاي  ر دوالر اممال ي  3فر المائة لتصأأل دل    58وانخفاأأت نفقات السأأفر بيسأأبة   - 33
، ويرجع سل  فر المقاي األول دل  حظر السأأأأأأأفر والقيود 2019مال ير دوالر امريكر فر عاي   7بعد ان بلغت 

المفرو أأأأة عليه، وإلغاء او تلجيل السأأأأفر فر مهاي رسأأأأمية، واثر الجائحة عل  انماط السأأأأفر المتعلقة باليدب 
 ت(ع، المصروفا22واإعادة دل  الوطر )انظر المالحظة 

وتألثرت المشأأأأأأأأأأأأأأاريع التر يجري تيفيأملأا او تشأأأأأأأأأأأأأأييأدلأا مر اليأاحيأة المأاليأة ومر حيأث تأارين اإنجأا    - 34
المتوقع عل  حد سأواء بالقيود المتعلقة ب مكانية الوصأول المادي، وال سأيما فر الحاالت التر نفمت بها البلدان 

ل  تل  األنشأأأأأأأأأأأأطة كميا فر نطاق التكاليف الجائحة ع المعيية دغالقا لجميع األنشأأأأأأأأأأأأطةع وال يمكر تحد د اثر
 المالية ألن المشاريع لر عموما متعددة السيوات وألن مر المبكر جدا تقييم األثر اإجمالرع

وادت القيود المفرو أأأأأة عل  تيقل األشأأأأأخاس المطبقة فر العد د مر المواقع التر يعمل فيها موئل  - 35
والعأاملير عملهم عر بعأد، وال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا الموظفون اإداريون الأم ر الموظفير    األمم المتحأدة دل  مزاولأة غأالبيأة

 تقتار ميهم مهامهم االتصال المباشر بالمستفيد ر او الزمالء ا خرير او غيرلم مر اليظراءع ال
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 الخامس الفصل 

البيانات المالية والماحظات التفساااااااايرية المتصاااااااالة بها للساااااااانة المنتهية في    
 2020يسمبر  كانون األول/د  31

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   

 2020كانون األول/ديسمبر    31بيان المركز المالي في   -   أوال   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(   

 )ا( 2019كانون األول/ديسمبر    31 2020األول/ديسمبر   كانون   31 مالحظة 

    األصول
    األصول المتداولة

 579 63 446 30 6 يةاليقدية ومكافدات اليقد
 477 132 186 185 7 االستثمارات

 623 133 171 176 8 التبرعات المستحقة القبض 
 218 86 9 الحسابات األخر  المستحقة القبض

 362 19 481 22 10 تحويالت السل 
 341 14 260 9 11 األصول األخر  

 600 363 630 423  مجموع األصول المتداولة 

    تداولةاألصول غير الم
 265 41 957 60 7 االستثمارات

 197 48 196 58 8 التبرعات المستحقة القبض 
 - - 9 المبالغ األخر  المستحقة القبض
 096 18 732 19 13 الممتلكات والميشآت والمعدات

 7 1 14 األصول غير الملموسة
 565 107 886 138  مجموع األصول غير المتداولة 
 165 471 516 562  مجموع األصول 

    الخصوم
    الخصوم المتداولة

 938 16 468 12 15 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة 
 165 2 388 2 16 الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموظفير
 395 97 895 147 18 الخصوي المتعلقة بترتيبات مشروطة

 498 116 751 162  الخصوم المتداولةمجموع  

    م غير المتداولةالخصو 
 681 35 958 42 16 الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموظفير 

 681 35 958 42  مجموع الخصوم غير المتداولة 
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 )ا( 2019كانون األول/ديسمبر    31 2020األول/ديسمبر   كانون   31 مالحظة 

 179 152 709 205  مجموع الخصوم 
 986 318 807 356  صافي مجموع األصول ومجموع الخصوم 

    األصولصافي 
 368 299 492 336 19 الفائض )العجز( المتراكم

 618 19 315 20 19 االحتياطيات
 986 318 807 356  مجموع صافي األصول 

 
 اُعيد بيان القيم المقارفنة كر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع )ا( 

 المالحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءا ال  تجزا ميهاع
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   

 2020كانون األول/ديسمبر    31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في   -   ثانيا   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(   

 2019 2020 مالحظة 
    اإليرادات    

 295 15 15,540 20 األنصبة المقررة
 894 94 653 146 20 التبرعات

 738 50 588 14 20 التحويالت والمخصصات األخر  
 010 6 255 4 23 ستثمارد رادات اال

 395 5 071 13 21 اإ رادات األخر  
 332 172 107 194  مجموع اإليرادات 

    المصروفات
 132 47 714 46 22 مرتبات الموظفير وبدالتهم واستحقاقاتهم

 383 43 403 38 22 تعوياات غير الموظفير وبدالتهم
 389 39 904 33 22 المىيفح والتحويالت األخر  

 858 1,115 22 لوا ي والمستهلكاتال
 406 397 13 االستهالك
 5 5 14 اإلالك
 966 6 2,909 22 السفر

 410 39 282 26 22 مصروفات التشغيل األخر  
 863 129 1 22 المصروفات األخر  

 412 178 858 150  مجموع المصروفات 

 (080 6) 249 43  الفائض/)العجز( للفترة 
 

 ة بالبيانات المالية تشكل جزءا ال  تجزا ميهاعالمالحظات المرفق
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   

 )ا(2020كانون األول/ديسمبر    31بيان التةيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في   -   ثالثا   

 دوالرات الواليات المتحدة( )بآالأ    

 
 -الفأأأائض/)العجز( المتراكم  

 المجموع اطياتاالحتي غير المشروط
 986 318 618 19 368 299 2020الثاني/يناير  كانون  1صافي األصول      

    التةير في صافي األصول
  التحويالت مر/دل  التمويل غير المشأأأروط/التمويل المشأأأروط/

 - 697 (697) االحتياطيات
 (428 5) - (428 5) المكاسب/)الخسائر( االكتوارية 

 249 43 - 249 43 ةالفائض/)العجز( للسي
 - - - تحركات اخر  

 807 356 315 20 492 336 2020األول/ديسمبر  كانون  31صافي األصول   
 

 ع19انظر اياا المالحظة  )ا( 
 ال  تجزا ميهاعالمالحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءا 
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   

 2020كانون األول/ديسمبر    31فقات النقدية عن السنة المنتهية في  بيان التد  -   رابعا   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(   

 2019كانون األول/ديسمبر   31 2020األول/ديسمبر   كانون   31 مالحظة 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشةيلية    

 (080 6) 249 43  الفائض/)العجز( للسنة
    اليقديةالحركات غير 

 411 402 14, 13 االستهالك واإلالك
 212 46  الخسائر الياجمة عر التصرأ فر الممتلكات والميشآت والمعدات

 509 9 (428 5) 16 المتعلقة باستحقاقات الموظفير)المكاسب(/الخسائر االكتوارية فر الخصوي 
 - -  لكات غير الملموسة التحويالت والممتلكات والميشآت والمعدات المتبرع بها والممت 

    التغيرات فر األصول
 594 2 (547 52) 8 )الزيادة(/اليقصان فر التبرعات المستحقة القبض

 50 132 9 المستحقة القبض)الزيادة(/اليقصان فر المبالغ األخر  
 832 5 (119 3) 10 )الزيادة(/اليقصان فر تحويالت السل 
 (438 2) 080 5 11 ر  )الزيادة(/اليقصان فر األصول األخ

    التغيرات فر الخصوي
 725 3 (470 4) 15 الزيادة/)اليقصان( فر الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة

 (401 7) 500 7 16 الزيادة/)اليقصان( فر الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموظفير
 - -  الزيادة/)اليقصان( فر الخصوي المتعلقة بالترتيبات المشروطة

 603 10 500 50 18 الزيادة/)اليقصان( فر الخصوي األخر  
 (010 6) (254 4) 23 د رادات االستثمار المعرو ة كلنشطة استثمارية

 007 11 092 37  التشةيلية صافي التدفقات النقدية المتأتية من/)المستخدمة في( األنشطة
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 106 25 (401 72) 7 التياسبية لصافر الزيادات فر صيدوق اليقدية المشتركالحصة 
 010 6 254 4 23 استثماريةد رادات االستثمار المعرو ة كلنشطة 
 (464) (078 2) 14, 13 اقتياء الممتلكات والميشآت والمعدات

 - -  عائدات التصرأ فر الممتلكات غير الملموسة
 652 30 (225 70)  االستثمارية   متأتية من/)المستخدمة في( األنشطة صافي التدفقات النقدية ال 

    األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية المتأتية من 
 307 -  التسويات فر صافر األصول

 307 -  صافي التدفقات النقدية المتأتية من/)المستخدمة في( األنشطة التمويلية
 966 41 (133 33)  مكاف ات النقديةصافي الزيادة/)النقصان( في النقدية و 

 613 21 579 63  بداية السية -اليقدية ومكافدات اليقدية 
 579 63 446 30 6 نهاية السنة -النقدية ومكاِف ات النقدية 

 
  .المالحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءا ال  تجزا ميها
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   

 2020األول/ديسمبر  كانون    31بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في   -   سا  ام   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(   

الفعليأأأأأأة   الميزانية المتاحة للعموي  اليفقأأأأأأات 
اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاس   )عل  

 الميزانية(
الفرق )بأأأأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأة  

 اجزاء الميزانية )ب(المدوية(
الميزانية األصأأألية 

 فترة السيتيرل
الميزانية السأأأأأأأيوية 

 األصلية 
الميزانية السأأأأأأأيوية 

 اليهائية
      صيدوق المؤسسة غير المخصص الغرض      

المجتمعأأأأأات   المكأأأأأانر والفقر فر  التفأأأأأاوت  الحأأأأأد مر 
 فر المائة( 71,4) 843,9 949,4 2 949,4 2 - المتصل  المحلية عبر التسلسل الريفر الحاري 

 فر المائة( 55,8) 006,5 1 277,0 2 277,0 2 - لمشترك للمدن والمياطق تعزيز الرخاء ا
تعزيز اإجراءات المتعلقأأة بأأالميأأاخ وتحسأأأأأأأأأأأأأأير البيدأأة  

 فر المائة( 85,0) 524,8 497,2 3 497,2 3 - الحارية
العمأل بفعأاليأة عل  ميع حأدوث األ مأات الحاأأأأأأأأأأأأأأريأة 

 لمائة(فر ا 44,8) 691,7 1 062,1 3 062,1 3 - والتصدي لها 
 المائة(في  65,5) 066,9 4 785,7 11 785,7 11 -  المجموع الفرعي 

 فر المائة 59,3 699,4 439,1 439,1 - اجهزة تقرير السياسات
 فر المائة( 77,6) 641,1 856,0 2 856,0 2 - التوجيه التيفيمي واإدارة

 فر المائة( 63,8) 392,7 1 846,6 3 846,6 3 - الدعم البرنامجر 
 المائة(في  61,7) 733,2 2 141,7 7 141,7 7 - المجموع الفرعي 

 في المائة( 64,1) 800,1 6 927,4 18 927,4 18 - المجموع  صندوق الم سسة غير المخصي الةرض  
     - الميزانية العادية

 فر المائة( 0,4) 462,8 12 508,4 12 508,4 12 - ، المستوطيات البشرية15الباب 
 فر المائة 22,9 372,7 1 116,7 1 116,7 1 - ، البرنامم اإقليمر للتعاون التقير23الباب 
 فر المائة 12,0 232,6 1 100,8 1 550,0 - )ا(، حساب التيمية35الباب 
 في المائة 34,5 068,1 15 725,9 14 175,1 14 -  المجموع  الميزانية العادية 
 في المائة( 35,0) 868,2 21 653,3 33 102,5 33 - المجموع الكلي 

 
 الميزانية بميزانيات السيةى الحالية المتاحة للعموي الموافق عليها لفترة سيةعتتعلق  )ا( 
 فر المائةع  10الفروق التر تزيد عل   5اليفقات الفعلية )عل  اساس الميزانية( مخصومًا ميها الميزانية اليهائيةع وتتياول المالحظة  )ب( 

 ة بالبيانات المالية تشكل جزءا ال  تجزا ميهاعالمالحظات المرفق
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  

 2020لمالية لعام  الماحظات على البيانات ا  

 
 1الماحظة    

 الكيان المصِدر للبيانات المالية   

 
 برنامم األمم المتحدة للمستوطيات البشرية وانشطته   

(، المي انشأأأأألت  29-)د  3327قرارلا   1974كانون األول/ديسأأأأأمبر   16فر اتخمت الجمعية العامة   - 1
 بموجبه مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطيات البشريةع

، المي انشأأأأأأأأأأأأأألت  32/162، اتخأمت الجمعيأة العأامة قرارلا  1977كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  19وفر  - 2
 ئل(( ولجية للمستوطيات البشريةعبموجبه امانة )مركز األمم المتحدة للمستوطيات البشرية )المو 

حولأأت  ، الأأمي  56/206، اتخأأمت الجمعيأأة العأأامأأة قرارلأأا  2001كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    21وفر   - 3
، مركز األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأتوطيات البشأأأأأأأأأرية، بما فر سل  2002كانون الثانر/ يا ر   1بموجبه، اعتبارا مر  

دل  برنامم األمم المتحدة للمسأأأتوطيات البشأأأرية )موئل  مؤسأأأسأأأة األمم المتحدة للموئل والمسأأأتوطيات البشأأأرية،
ارة برنامم األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأأأتوطيات  األمم المتحدة(، وحولت لجية المسأأأأأأأأأأأتوطيات البشأأأأأأأأأأأرية دل  مجلس دد

البشأريةع وبموجب القرار نفسأه، اكدت الجمعية ان المد ر التيفيمي لبرنامم األمم المتحدة للمسأتوطيات البشأرية 
طلع بالمسأأؤولية عر ددارة مؤسأأسأأة األمم المتحدة للموئل والمسأأتوطيات البشأأرية، وان موئل األمم لو المي ياأأ 

 المتحدةع تقلة وكيانا مستقاًل مر الكيانات المصدرة للبيانات المالية فر ميظومة األممالمتحدة سيصبح ليدة مس

ر للبيانات المالية فر ميظوم - 4 ة األمم المتحدة، ويعز  سل  وموئل األمم المتحدة كيان مسأأأأأأتقل مصأأأأأأدى
ر خالل صأأياد ق مختلفة،  دل  الطابع الفريد لعملية اإدارة والميزنة بهع وتتاأأمر بياناته المالية انشأأطة تدار م

بما فر سل  الصأأأأأياد ق العامة والصأأأأأياد ق المتصأأأأألة بها، وانشأأأأأطة التعاون التقير، والصأأأأأياد ق االسأأأأأتدمانية  
 العامة، واألنشطة األخر ع

تلق  موئل األمم المتحدة الدعم مر مخصأأأأأأأصأأأأأأأات الميزانية العادية لةمم المتحدة والتبرعات المقدمة وي  - 5
مات الحكومية الدولية والمؤسأأأأأسأأأأأات والقطاع الخاس ومصأأأأأادر اخر  غير حكوميةع ويقع  مر الحكومات والميظ 

 ب األمم المتحدة فر نيروبرع مقر موئل األمم المتحدة بجادة األمم المتحدة فر نيروبر، كيييا، داخل مجمع مكت 

 وتتمثل الداأ موئل األمم المتحدة فيما  لر: - 6

 عالم وكفالة تيمية المستوطيات البشرية المستدامة؛تحسير احوال مآوي الفقراء فر ال )ا( 

رصأأأأأأأد وتقييم التقدي المحر  فر تحقيق الداأ جدول اعمال الموئل وغايات دعالن األلمية   )ب( 
 لتيفيمية بشلن األحياء الفقيرة ومياو الشرب الملمونة ومرافق الصرأ الصحر؛وخطة جولانسبرغ ا

تعزيز صأأأأأياغة وتيفيم السأأأأأياسأأأأأات واالسأأأأأتراتيجيات والبرامم الحاأأأأأرية واإسأأأأأكانية وتيمية   )ج( 
لة، وسل  عل  الصعيد ر الوطير والمحلر بشكل رئيسر؛القدرات سات الص
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الدولية والمحلية دعما لتوفير المآوي الالئقة، تيسأأأأأأأير حشأأأأأأأد االسأأأأأأأتثمارات مر المصأأأأأأأادر   )د( 
وبرامم تيمية البيية التحتية سات الصألة، ومؤسأسأات وآليات تمويل اإسأكان، وبخاصأة فر البلدان اليامية وفر  

 اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةعالبلدان التر تمر 

لتركيز البرنامجر لوال ته مر لتعزيز ا  2011وقاي موئل األمم المتحدة بعملية دصأأأأأالح كبيرة فر عاي  - 7
اجل التصأأأأأّدي للتحديات االسأأأأأتراتيجية المتعلقة بالحاأأأأأرنة وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية اكبر، وسل  بهدأ  

المتحدة الرائد لتقديم التوجيه والدعم التقير فيما  تعلق بالحاأأأأأأأأأأأأأرنة  الحفاظ عل  دورو بوصأأأأأأأأأأأأأفه برنامم األمم 
عالمر واإقليمر والقطريع وقد ُادرجت لمو اإصأأأأأأأأأأأالحات فر الخطة  والملو  المسأأأأأأأأأأأتدامير عل  الصأأأأأأأأأأأعد ال

 التر انتهت فر السية المالية السابقةع 2019-2014االستراتيجية للفترة 

، تم تيفيملا  2019-2018مر اإصأأأأأأأأأأأأالحات فر فترة السأأأأأأأأأأأأيتير   واجر  موئل األمم المتحدة مزيداً  - 8
 ا  لر:ع وشملت تل  اإصالحات م2019اعتبارًا مر عاي 

اعتمأأاد هيكأأل ددارة جأأد أأدع  تأألل  هيكأأل اإدارة الجأأد أأد مر جمعيأأة موئأأل األمم المتحأأدة،  )ا( 
دارةع ولر ليدأأة عأأالميأأة  والمجلس التيفيأأمي، ولجيأأة الممثلير الأأدائميرع وقأأد حلأأت الجمعيأأة محأأل مجلس اإ
وئل األمم المتحدة فر مجال  مسأؤولة عر توفير القيادة السأياسأية والتوجيه االسأتراتيجر واإشأراأ عل  عمل م

و أأأأأأع المعا ير والسأأأأأأياسأأأأأأات، بما فر سل  الموافقة عل  خطته االسأأأأأأتراتيجية التر يقدمها المجلس التيفيميع 
جية فر اجتماع مفتوح مرتير كل اربع سأأيواتع ويتلل  المجلس  وتجتمع الجمعية كل اربع سأأيواتع وتجتمع الل

يجتمع مرتير دل  ثالث مرات سأأأأأأأأأأأأأأيويأأاع ويتوّل  المجلس    عاأأأأأأأأأأأأأأوا تيتخبهم الجمعيأأة، ولو  36التيفيأأمي مر  
مسأأؤولية اإشأأراأ المباشأأر عل  انشأأطة موئل األمم المتحدة التشأأغيلية وانشأأطته فر و أأع المعا ير، بما فر  

 برنامم عمل موئل األمم المتحدة وميزانيته السيويير؛سل  الموافقة عل  

وافقت عليها جمعية موئل األمم المتحدة   2023- 2020اعتماد خطة اسأأأأأأأأأتراتيجية جد دة للفترة  )ب(  
 ؛ 2023 دل    2020ع وتدعم الخطة جميع برامم عمل موئل األمم المتحدة للفترة مر  2019فر ايار/ما و  

ل هيكل اإدارة الجد د فر تيفيم والية الميظمة مر خالل  و أأأأأأأأأأأع هيكل تيظيمر جد د يكم )ج( 
 الخطة االستراتيجية الجد دةع

لداأ االسأأتراتيجية الرئيسأأية لموئل األمم المتحدة مر خالل اربعة برامم فر ية وسأأياسأأات  وُنّفمت األ - 9
 مختلفة، فيما  لر بيانها:

ية عبر التسأأأألسأأأأل الريفر الحاأأأأري  الحد مر التفاوت المكانر والفقر فر المجتمعات المحل )ا( 
ية مر اجل الحد مر اوجه عدي المتصأأأأأأل، مما  وفر الدعم السأأأأأأياسأأأأأأاتر والتشأأأأأأغيلر للحكومات الوطيية والمحل

المسأأأأأأأأأأاواة بير المجتمعات المحلية وداخلها، والحد مر الفقر فر المجتمعات المحلية عبر التسأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأل الريفر 
عل  الخدمات األسأأاسأأية والمسأأاواة فر دمكانية الحصأأول  الحاأأري المتصأأل مر خالل  يادة فرس الحصأأول  

ا مية والتر يسأأأأأأهل الوصأأأأأأول دليها، و يادة الحصأأأأأأول عل   عليها، وتوفير التيقل المسأأأأأأتداي، واألماكر العامة
 األرا ر والسكر المالئم والميسور التكلفة وتلمييها، وتحقيق اليمو والتجد د الفعليير للمستوطيات البشرية؛

ز الرخاء المشأأأأترك للمدن والمياطق، مما  وفر الدعم السأأأأياسأأأأاتر والتشأأأأغيلر للحكومات تعزي  )ب(  
مر اجل تعزيز الرخاء المشأترك للمدن والمياطق مر خالل تحسأير الترابط المكانر واإنتاجية؛  الوطيية والمحلية،  

 وجيات الرائدة واالبتكارات؛ و يادة اإ رادات المولدة محليا وتو يعها تو يعا ميصفا؛ والتوسع فر نشر التكيول 
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ر الدعم السأأأأياسأأأأاتر تعزيز اإجراءات المتعلقة بالمياخ وتحسأأأأير البيدة الحاأأأأرية، مما  وف )ج( 
والتشأأأأأأأأأأأأأغيلر للحكومات الوطيية والحاأأأأأأأأأأأأأرية مر اجل تعزيز اإجراءات المتعلقة بالمياخ وتحسأأأأأأأأأأأأأير البيدات 

ر نو ية الهواء، وتحسأير كفاءة اسأتخداي الموارد الحاأرية عر طريق الحد مر انبعاثات غا ات الدفيدة وتحسأي 
 للمجتمعات المحلية والبي  التحتية مع تغير المياخ؛ وحماية األصول اإيكولوجية، وعر طريق التكييف الفعال

العمأل بفعأاليأة عل  ميع حأدوث األ مأات الحاأأأأأأأأأأأأأأريأة والتصأأأأأأأأأأأأأأأدي لهأا، ممأا  وفر الأدعم  )د( 
والمحلية لتعزيز تدابير ميع األ مات الحاأأأرية والتصأأأدي لها، وسل  السأأأياسأأأر والتشأأأغيلر للحكومات الوطيية  
لمجتمعات المحلية الشأأأأأأأأاملة للجميع، وتحسأأأأأأأأير مسأأأأأأأأتويات المعيشأأأأأأأأة  مر خالل تعزيز اإدماج االجتماعر وا

وإدمأأاج المهأأاجرير والالجدير واليأأا حير داخليأأا والعأأائأأد ر، وتعزيز القأأدرة عل  الصأأأأأأأأأأأأأأمود فر البيدأأة المبييأأة 
 التحتيةع والبي 

 
 2الماحظة    

 أساس إعداد البيانات المالية واإلذن بإصدارها   

القواعأأد المأأاليأأة لةمم المتحأأدة، يجري دعأأداد البيأأانأأات المأأاليأأة عل  اسأأأأأأأأأأأأأأأاس  طبقأأًا لليظأأاي المأأالر و  - 10
افتراض  االسأأأأأأأأتحقاق وفق المعا ير المحاسأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العايع وقد اعدت البيانات المالية عل  اسأأأأأأأأاس  

  اسأأأأتمرارية األعمال، وُطّبقت السأأأأياسأأأأات المحاسأأأأبية بصأأأأورة متسأأأأقة فر دعدادلا وعر أأأأهاع ووفقا لمقتاأأأأيات
المعا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي، تاأأم لمو البيانات المالية، التر تعرض بلمانة اصأأول برنامم األمم 

التدفقات اليقدية عل  مد  السأأأأأأأأأأأأأية  المتحدة للمسأأأأأأأأأأأأأتوطيات البشأأأأأأأأأأأأأرية وخصأأأأأأأأأأأأأومه وإ راداته ومصأأأأأأأأأأأأأروفاته و 
  لر: ما المالية،

 البيان األول: بيان المركز المالر؛ )ا( 

 الثانر: بيان األداء المالر؛  البيان )ب( 

 البيان الثالث: بيان التغيرات فر صافر األصول؛ )ج( 

 البيان الرابع: بيان التدفقات اليقدية؛ )د( 

 ير الميزانية والمبالغ الفعلية؛البيان الخامس: بيان المقارنة ب  )لأ( 

هامة ومالحظات  مالحظات عل  البيانات المالية تشأأأأأمل موجزًا للسأأأأأياسأأأأأات المحاسأأأأأبية ال )و( 
 تفسيرية اخر ؛

نة تتعلق بجميع المبالغ المعرو أأأأأأأأأأة فر البيانات المالية المشأأأأأأأأأأار دليها فر   ) (  معلومات مقارف
نة تتعلق بالمعلومات السأأأأأأأردية والوصأأأأأأأمية  اليقاط )ا( دل  )ه( اعالو، وكمل ، عيد االقتاأأأأأأأا ء، معلومات مقارف
 ةعالمعرو ة فر المالحظات عل  لمو البيانات المالي 

ولمو المجموعة مر البيانات المالية لر سأأأابع مجموعة تعّد وفقا للمعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع   - 11
 لمبير ادناوعالعاي، ولر تتامر تطبيق بعض األحكاي االنتقالية عل  اليحو ا

يا ر دل  كانون الثانر/   1ويجري دعداد البيانات المالية عر فترة االثير عشأأأأأأأأأأأر شأأأأأأأأأأأهرا الممتدة مر  - 12
 كانون األول/ديسمبرع31
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 افتراض استمرارية األعمال   

لعاي يسأأأأأأتيد افتراض اسأأأأأأتمرارية األعمال دل  موافقة الجمعية العامة عل  اعتمادات الميزانية العادية  - 13
، واالتجاو اإيجابر العاي فر تحصأيل األنصأبة المقررة والتبرعات عل  مد  السأيوات الما أية؛ ويدعم 2021
اياأأأأأأأأأأأأأأأأا عأأدُي اتخأأأاس الجمعيأأأة العأأأامأأة وال جمعيأأأة موئأأل األمم المتحأأأدة اي قرار بوق  عمليأأأات موئأأل   سلأأ 
 المتحدةع األمم

المؤسأأسأأة غير المخصأأص الغرض، تدرك   وفيما  تعلق بالمركز السأألبر لصأأافر األصأأول لصأأيدوق  - 14
لصأأأأأأأأأيدوقع وفر لما الصأأأأأأأأأدد،  ددارة موئل األمم المتحدة تماما انه  لزي اتخاس دجراءات للحفاظ عل  سأأأأأأأأأالمة ا

ات خأمت خطوات لزيأادة مواءمأة اليفقأات مع اإ رادات الواردة، و ادت جهودلأا فر مجأال التواصأأأأأأأأأأأأأأل مع الأدول 
 الصيدوقعاألعااء فيما  تعلق بالمسالمات فر 

 اإسن باإصدار   

قت المسؤولة المالية األول  بمكتب األمم المتحدة فر نيروبر عل  لمو البي  - 15 انات المالية، ووافقت  صدَّ
عليها المد رة التيفيمية لبرنامم األمم المتحدة للمسأأأأتوطيات البشأأأأريةع ووفقا لليظاي المالر والقواعد المالية لةمم 

دل  مجلس    2020كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31انأأات المأأاليأأة عر الفترة الميتهيأأة فر  المتحأأدة، تحأأال لأأمو البيأأ 
مر اليظاي المالر، تحال تقارير مجلس   12-7ع ووفقا للبيد 2021س  آسار/مار  31مراجعر الحسأأأابات بحلول 

عة، دل  الجمعية العامة عر طريق اللجية االسأأأأأ  تشأأأأأارية  مراجعر الحسأأأأأابات، مشأأأأأفوعًة بالبيانات المالية المراجف
 لشؤون اإدارة والميزانيةع

 
 اساس القياس   

ّدت البيانات المالية باسأأأأأأأأأتخداي العرأ المحاسأأأأأأأأأبر الق  -   16 ائم عل  تحليل التكلفة األصأأأأأأأأألية، باسأأأأأأأأأتثياء  اعى
ّجلت األصأأول العقارية   ما   تعلق ببعض األصأأول عل  اليحو الممكور فر المالحظات عل  البيانات الماليةع وسأأُ

 استبدالها بعد خصم قيمة استهالكها، وسجلت األصول المالية بقيمتها العادلة بفائض او عجزع بتكلفة  

 
 لعرض العملة الوظيمية وعملة ا   

العملأة الوظيميأة وعملأة العرض اللتأان تسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمهمأا الميظمأة لمأا دوالر الواليأات المتحأدةع وُتعرفض   - 17
 متحدة ما لم  مكر خالأ سل ع لمو البيانات المالية بآالأ دوالرات الواليات ال

ل المعأأأامالت بأأأالعمالت األخر  غير العملأأأة الوظيميأأأة )اي العمالت األجيبيأأأة( دل - 18   دوالرات  وتحوَّ
الواليات المتحدة وفقا لسأأأأأأأأعر الصأأأأأأأأرأ المعمول به فر األمم المتحدة فر تارين المعاملةع وتسأأأأأأأأاوي اسأأأأأأأأعار 

اسأأأأعارف الصأأأأرأ الفورية السأأأأائدة فر توارين دجراء المعامالتع الصأأأأرأ المعمول بها فر األمم المتحدة تقريبا  
م ل األصأول والخصأوي اليقدية المقوَّ ة بالعمالت األجيبية وفقا ألسأعار الصأرأ المعمول وفر نهاية السأية، تحوَّ

مأة بأالعمالت األجيبيأة والتر تقأاس بأالقيمأة العأ  ل البيود غير اليقأديأة المقوَّ ادلأة وفقأا  بهأا فر األمم المتحأدةع وتحوَّ
ل فر نهاية السأأية البيو  ُد لسأأعر الصأأرأ المعمول به فر األمم المتحدة فر تارين تحد د القيمة العادلةع وال تحوَّ

 غير اليقدية المقيسة بتكلفتها األصلية بعملة اجيبيةع
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ويعترأ فر بيان األداء المالر، عل  اسأأأأاس صأأأأاأ، بمكاسأأأأب وخسأأأأائر الصأأأأرأ األجيبر الياجمة   - 19
مة بالعمالت عر تسأأأو  ية المعامالت التر تتم بالعمالت األجيبية وعر تحويل األصأأأول والخصأأأوي اليقدية المقوَّ

 رأ السارية فر نهاية السيةعاألجيبية بلسعار الص

 
 مبدا األلمية اليسبية واالستعانة با راء والتقد رات    

نات المالية للميظمة، ويتيح دطارلا  يمثل مبدا األلمية اليسأأبية عيصأأرا رئيسأأيا فر دعداد وعرض البيا - 20
م لةلمية اليسأأأأأأأأأأبية طريقًة ميهجية لتوجيه القرارات المحاسأأأأأأأأأأبية المتعلقة بال عرض واإفصأأأأأأأأأأاح والتجميع  الميظّى

ومعالجة القيود المتقابىلة وتطبيق التغيرات فر السأأأأأأياسأأأأأأات المحاسأأأأأأبية بلثر رجعر مقابل تطبيقها بلثر الحقع  
سا المية نسأأأأأأأأأأأأأبية دسا كان حمفه او تجميعه مر شأأأأأأأأأأأأألنه ان  ؤثر فر اسأأأأأأأأأأأأأتيتاجات  وبوجه عاي، يعتبر اي بيد  

 قرارات مستخدمر البيانات الماليةع او

طلب دعداد البيانات المالية وفقا للمعا ير المحاسأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي االسأأأأأأأأأتعانة بالتقد رات ويت  - 21
طبيقها، وفر تحد د القىيفم المبلغ عيها لبعض بيود وا راء واالفترا أأأأأات عيد اختيار السأأأأأياسأأأأأات المحاسأأأأأبية وت 

 األصول والخصوي واإ رادات والمصروفاتع

رات المحاسأأبية واالفترا أأات األسأأاسأأية باسأأتمرار، ويعترأ بالتيقيح المدخفل  ويجري اسأأتعراض التقد   - 22
 عل  التقد رات فر السية التر تيقح فيها التقد رات وفر اية سية تالية تتلثر بهاع

وتشمل التقد رات واالفترا ات الهامة التر يمكر ان تؤدي دل  تسويات جولرية فر السيوات المقبلة  - 23
االكتواري السأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الموظفير؛ واختيأار العمر اليأافع للممتلكأات والميشأأأأأأأأأأأأأأآت والمعأدات  مأا  لر: القيأاس  

ول؛ وتصأأييف األدوات المالية؛ واألصأأول غير الملموسأأة واسأألوب اسأأتهالكها/دلالكها؛ وا أأمحالل قيمة األصأأ 
وتصأييف وتقييم المخزونات؛ ومعدالت التاأخم والخصأم المسأتخدمة فر حسأاب القيمة الحالية للمخصأصأات؛  

 األصول/الخصوي االحتماليةع

 
 اإصدارات المحاسبية المقبلة   

جلس المعا ير  تواصأل رصأد التقدي المحر  فر ما  لر مر اإصأدارات المحاسأبية المقبلة والمهمة لم - 24
 المحاسبية الدولية للقطاع العاي ورصد تلثيرلا عل  البيانات المالية للميظمة: 

لهدأ مر لما المشأأروع لو دعداد متطلبات محاسأأبية خاصأأة باألصأأول  األصأأول التراثية: ا )ا( 
 التراثية؛ 

عا ير  م مصروفات المعامالت غير التبادلية: الهدأ مر لما المشروع لو و ع معيار او )ب( 
تيص عل  متطلبات اعتراأ وقياس تيطبق عل  موردي المعامالت غير التبادلية، باسأأأأأأأأأأأتثياء االسأأأأأأأأأأأتحقاقات  

 االجتما ية؛ 

اإ رادات: الهدأ مر لما المشأأأأأأروع لو و أأأأأأع متطلبات وتوجيهات جد دة عل  مسأأأأأأتو    )ج( 
مر   9دة حأأاليأأا فر المعيأأار  المعأأا ير المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأة فيمأأا  تعلق بأأاإ رادات كر تعأأدل او تحأأل محأأل تلأأ  الوار 

: عقود اإنشأأأأأأأأأاء؛ 11المعا ير المحاسأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي: اإ رادات مر المعامالت التبادلية؛ والمعيار 
 : اإ رادات مر المعامالت غير التبادلية )الارائب والتحويالت(؛ 23والمعيار 
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قحة للمعالجة المحاسأأأأبية لعقود عقود اإيجار:  هدأ لما المشأأأأروع دل  دعداد متطلبات مي  )د( 
الدولية إعداد   اإيجار، بما يشأأأأأأمل كال مر المسأأأأأأتلجرير والمؤجرير، بغية الحفاظ عل  اتسأأأأأأاقها مع المعا ير

التقارير المالية التر تشأأأّكل األسأأأاس لهاع وسأأأيؤدي المشأأأروع دل  و أأأع معيار جد د مر المعا ير المحاسأأأبية  
: عقود اإيجارع وال تزال عملية و أأأأأأأأأأع معيار جد د متواصأأأأأأأأأألة،  13يار الدولية للقطاع العاي يحل محل المع

 عاي بعد تارين دصدارو؛يحدد مجلس المعا ير المحاسبية الدولية للقطاع ال ولم

‘ دصأأأأأأأأأدار معا ير  1القياس فر القطاع العاي: تتاأأأأأأأأأمر الداأ لما المشأأأأأأأأأروع ما  لر:   )ه( 
لة للقطاع العاي تتاأأأأأأأأأأأأأأمر متطل بات ميقحة للقياس عيد االعتراأ األولر، والقياس فر  محاسأأأأأأأأأأأأأأبية دولية معدَّ

ر تفصأيال بشألن تطبيق تكلفة االسأتبدال  ‘ تقديم توجيهات اكث 2مرحلة الحقة، واإفصأاح المرتبط بالقياس؛ و  
ي فيها كل مر اسأأاسأأر القياس لم ر؛ و   ‘ معالجة مسأأائل 3وتكلفة الوفاء بااللتزامات، والظروأ التر ُيسأأتخدف

 امالت، بما فر سل  المسللة المحددة المتعلقة برسملة تكاليف االقتراض او قيدلا كمصروفات؛تكاليف المع

الهدأ مر لما المشأأأأأروع لو بحث وتحد د المسأأأأأائل التر  واجهها اصأأأأأول البيية التحتية:  )و( 
لتحتية، : الممتلكات والميشأأأأأأأأأآت والمعدات عل  اصأأأأأأأأأول البيية ا17معدو البيانات المالية عيد تطبيق المعيار 

 واستخداي لما البحث لتقديم توجيهات د افية بشلن المعالجة المحاسبية ألصول البيية التحتيةع

 
 ير المحاسأأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي الصأأأأأأأأأأأأأادرة فر ا ونة األخيرة والتر سأأأأأأأأأأأأأتصأأأأأأأأأأأأأدر فر متطلبات المعا   

 المقبلة  المرحلة 

، األدوات  41للقطاع العاي المعا ير التالية: المعيار  اصأأأأأأأأأأأأأأدر مجلس المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأأأأبية الدولية  - 25
، والمعيار 2023ا ر كانون الثانر/ ي  1وسأأأأأأيبدا العمل به فر  2018المالية، المي صأأأأأأدر فر آب/اغسأأأأأأطس 

كانون  1وسأأأأأأأأيبدا العمل به فر   2019، االسأأأأأأأأتحقاقات االجتما ية، المي صأأأأأأأأدر فر كانون الثانر/ يا ر  42
تقييم تألثير لأمو المعأا ير عل  البيأانأات المأاليأة للميظمأة والفترة مو أأأأأأأأأأأأأأع المقأارنأة ع وجر  2023الثأانر/ يأا ر  

 عل  اليحو التالر:

 
 ة االعتماداألثر المتوقع فر سي المعيار

، األدوات المالية، يحّسر كثيرا مر المية المعلومات باليسبة لةصول والخصوي الماليةع ولو سيحل 41المعيار    41المعيار   
 ، األدوات المالية: االعتراأ والقياس، ويراد به تحسير متطلبات لما المعيار مر خالل:29المعيار محل 

 مالية وقياسها؛تبسيط متطلبات تصييف األصول ال )ا(

 اتباع نموسج استشرافر ال محالل القيمة؛ )ب(

 اتباع نموسج مرن للمحاسبة التحوطيةع )ج(

 بسأأأأأأأأأأأأأأبأأب جأأائحأأة    2023كأأانون الثأأانر/ يأأا ر    1، األدوات المأأاليأأة، دل   41وتم تأألجيأأل تأأارين نفأأاس المعيأأار  
الية قبل سل  التارين، وستكون الميظمة  والتحديات التر اوجدتهاع وسيتم تقييم تلثيرو عل  البيانات الم  19-كوفيد

 جالزة لتيفيمو بحلول تارين بدء العمل بهع
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 ة االعتماداألثر المتوقع فر سي المعيار
، االسأأأأأأأأأأأتحقاقات االجتما ية، درشأأأأأأأأأأأادات بشأأأأأأأأأأألن المحاسأأأأأأأأأأأبة المتعلقة بيفقات االسأأأأأأأأأأأتحقاقات  42المعيار  يقدي  42المعيار   

دفع ألفراد معييير و/او اسأأأأر االجتما يةع ويعّرأ لما المعيار االسأأأأتحقاقات االجتما ية بلنها تحويالت نقدية تُ 
عل  سل  اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات التقاعد    معيشأأأأأأأأأأأأأية معيية للتخميف مر اثر المخاطر االجتما يةع ومر األمثلة المحددة

الحكومية، واسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات العجز، ودعم الدخل، واسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات البطالةع ويتطلب المعيار الجد د مر الكيان ان  
 فعة التالية مر مدفوعات االستحقاقات االجتما يةعيعترأ محاسبيا بمصروأ وخصم فيما  تصل بالد

بسأأأأبب جائحة   2023كانون الثانر/ يا ر   1جتما ية، دل  ، االسأأأأتحقاقات اال42وتم تلجيل تارين نفاس المعيار  
 والتحديات التر اوجدتهاع وال تيطبق عل  الميظمة حاليا اي استحقاقات اجتما ية مر لما القبيلع  19-كوفيد

  
 3  الماحظة   
 السياسات المحاسبية الهامة   

 األصول المالية: التصييف   
المأاليأة فر دحد  الفدأات التأاليأة لد  االعتراأ األول بهأا وتعيأد تقييم تصأأأأأأأأأأأأأأي  الميظمأة اصأأأأأأأأأأأأأأولهأا  - 26

التصأأييف فر كل تارين دبالغ )انظر الجدول ادناو(ع ويتوق  تصأأييف األصأأول المالية فر المقاي األول عل  
 اجله تقتي  تل  األصولع  الغرض المي مر

 
 ف ات األصول المالية   

 األصول المالية التصييف  
 االستثمارات فر صيدوقفر اليقدية المشتركير القيمة العادلة بفائض او عجز   

 اليقدية ومكافىدات اليقدية، والمبالغ المستحقة القبض  القروض والحسابات المستحقة القبض 
  

المصأأأيفة  المالية اوال بالقيمة العادلةع وتعترأ الميظمة اوال باألصأأأول المالية   وتقاس جميع األصأأأول - 27
باعتبارلا قرو أا وحسأابات مسأتحقة القبض فر التارين المي نشألت فيهع ويعترأ بسأائر األصأول المالية اوال 

 باألداة الماليةعفر تارين التداول، ولو التارين المي تصبح فيه الميظمة طرفا فر األحكاي التعاقدية الخاصة 

شأهرا فر تارين اإبالغ  أمر فدة األصأول   12ا  وتدرج األصأول المالية التر  تجاو  اجل اسأتحقاقه - 28
مة بالعمالت األجيبية دل  دوالرات الواليات المتحدة   ل األصأأأأأأول المقوَّ غير المتداولة فر البيانات الماليةع وتحوَّ

السأأأأأاري فر تارين اإبالغ، مع االعتراأ بصأأأأأافر المكاسأأأأب  بسأأأأأعر الصأأأأأرأ المعمول به فر األمم المتحدة و 
 ل فائض او عجز فر بيان األداء المالرع الخسائر فر شك او

مة بالقيمة العادلة بفائض او عجز لر تل  التر جر  تصييفها فر لمو الفدة  - 29 واألصول المالية المقوَّ
تر تقتي  بصأأأأأأأأأأفة رئيسأأأأأأأأأأية بغرض بيعها فر األجل  لد  االعتراأ األول بها او التر يحتفك بها للتداول او ال

القيمة العادلة عيد كل تارين دبالغ، وُتعرفض اي مكاسأب او خسأائر تيشأل عر القصأيرع وتقاس لمو األصأول ب 
 التغيرات الحاصلة فر القيمة العادلة فر بيان األداء المالر فر الفترة التر تيشل فيهاع 
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ض لر اصأول مالية غير مشأتقة سات مدفوعات ثابتة او يمكر والقروض والحسأابات المسأتحقة القب  - 30
سأأأأت معرو أأأأة فر اي سأأأأوق نشأأأأطةع ولر تسأأأأجل اوال بالقيمة العادلة ماأأأأافًا دليها تكاليف تحد دلا، ولر لي 

المعامالت، ويبلغ عيها الحقا بالتكلفة المهلكة المحسأأأأأأأوبة باسأأأأأأأتخداي طريقة سأأأأأأأعر الفائدة السأأأأأأأاريع وُيعترأ 
 المالية المعييةع   عل  اساس التياسب الزمير بتطبيق طريقة سعر الفائدة الساري عل  األصول  ب  رادات الفوائد

وتقيَّم األصأأأأأأأول المالية عيد حلول كل تارين دبالغ لتحد د ما دسا كانت لياك ادلة مو أأأأأأأو ية عل   - 31
زامه او عجزو عر ا محالل قيمتهاع ومر بير األدلة عل  ا محالل قيمة األصول دخالل الطرأ ا خر بالت 

بخسأأائر ا أأمحالل القيمة فر بيان األداء المالر السأأداد او حدوث انخفاض دائم فر قيمة األصأأولع وُيعترأ  
 فر السية التر تيشل فيهاع 

وُيلغ  االعتراأ باألصأأأول المالية عيدما  يتهر اجل الحقوق فر تلقر تدفقات نقدية، او عيدما تيقل  - 32
لت دل  حد كبير جميع المخاطر والعائدات المال مة لةصول المالمو الحقوق وتكون الميظم  ليةع ة قد حوَّ

وُتجر  مقاصأأة بير األصأأول والخصأأوي المالية ويسأأجل صأأافر المبلغ فر بيان المركز المالر عيدما  - 33
وية  يكون لياك حق واجب اليفاس قانونا فر دجراء المقاصأأأأأأأأأأة بير المبالغ المعترأ بها وتكون لياك نية للتسأأأأأأأأأأ 

 صوي بشكل متزامرععل  اساس صافر المبالغ او تحويل األصول دل  نقدية وتسد د قيمة الخ
 

 األصول المالية: االستثمارات فر صيدوقر اليقدية المشتركير   
تسأأأأأأأأأأأأأأتثمر خزانأة األمم المتحأدة األموال المجمعأة مر كيأانأات األمأانأة العأامأة لةمم المتحأدة والكيأانأات  - 34

 داران داخلياع  ، بما فر سل  الميظمةع وتجّمع لمو األموال فر صأأأأيدوقير مشأأأأتركير لليقديةالمشأأأأارىكة األخر  
وتسأأأأأأتتبع المشأأأأأأاركة فر صأأأأأأيدوقر اليقدية المشأأأأأأتركير تقاسأأأأأأم المخاطر وعوائد االسأأأأأأتثمارات مع المشأأأأأأاركير  

عر أأأأأأًا ا خريرع وبما ان األموال تجّمع وُتسأأأأأأتثمر عل  اسأأأأأأاس انها صأأأأأأيدوق مشأأأأأأترك، يكون كل مشأأأأأأارك م
 مرعللمخاطر العامة لحافظة االستثمارات فر حدود مبلغ اليقدية المستث 

ويدرج اسأأتثمار الميظمة فر صأأيدوقر اليقدية المشأأتركير باعتبارو جزءًا مر اليقدية ومكافدات اليقدية  - 35
 ثماراتعواالستثمارات القصيرة األجل والطويلة األجل فر بيان المركز المالر، حسب آجال استحقاق االست 

 
 األصول المالية: اليقدية ومكافدات اليقدية   

دية ومكافدات اليقدية عل  اليقدية الحا أأأرة واليقدية فر المصأأأارأ واالسأأأتثمارات العالية تشأأأتمل اليق - 36
 السيولة والقصيرة األجل التر يحل تارين استحقاقها خالل ثالثة اشهر او اقل مر تارين الشراءع

 
 المسالمات المستحقة القبض - الحسابات المستحقة القبض مر المعامالت غير التبادلية األصول المالية:    

تمثل المسأأأأالمات المسأأأأتحقة القبض اإ راداتى غير المحصأأأألة مر األنصأأأأبة المقررة والتبرعات التر  - 37
ء عل  تعهدت الدول األعاأأأأأأأأأأأأاء والدول غير األعاأأأأأأأأأأأأاء والجهات المانحة األخر  بتقديمها دل  الميظمة بيا

حقة القبض مر المعامالت غير التبادلية بقيمتها االسأمية، اتفاقات قابلة لإلنفاسع وتسأجل لمو الحسأابات المسأت 
شأأأأأأهرا، مخصأأأأأأوما ميها  12باسأأأأأأتثياء التبرعات المسأأأأأأتحقة القبض التر يحل تارين اسأأأأأأتحقاقها بعد اكثر مر 

ي مخصأأأأأأأأأص المبالغ المسأأأأأأأأأتحقة القبض  ا أأأأأأأأأمحالل القيمة المرتبط بتقد رات المبالغ المتعمر تحصأأأأأأأأأيلها، ا
لهاع وإسا اعتبرت لمو التبرعات المسأأأأأأأأتحقة القبض والطويلة األجل سات المية المشأأأأأأأأكوك فر دمكانية تحصأأأأأأأأي 

 نسبية، ف نها تسجل بقيمة خا عة لمعّدالت الخصم ُتحسب باستخداي طريقة سعر الفائدة الساريع
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خر  المسأأأأأأأأتحقة القبض مخصأأأأأأأأص لتغطية  ويرصأأأأأأأأد للتبرعات المسأأأأأأأأتحقة القبض والحسأأأأأأأأابات األ - 38
فر المائة مر الحسأأأأأابات   25بض المشأأأأأكوك فر دمكانية تحصأأأأأيلها يحسأأأأأب بمعدل الحسأأأأأابات المسأأأأأتحقة الق

فر المائة مر الحسأأأابات غير المسأأأددة    60المسأأأتحقة القبض غير المسأأأددة لفترة تتراوح بير سأأأية وسأأأيتير، و 
فر المائة مر الحسأأأأأأأأأأأأابات غير المسأأأأأأأأأأأأددة لفترة تتجاو    100لفترة تتراوح بير سأأأأأأأأأأأأيتير وثالث سأأأأأأأأأأأأيوات، و 

 سيواتع الثالث

فر المائة للمبالغ  100وفيما  تعلق باألنصأأأأأأأأبة المقررة المسأأأأأأأأتحقة القبض، يحسأأأأأأأأب البدل بيسأأأأأأأأبة  - 39
المسأأأأأتحقة القبض غير المسأأأأأددة لمدة تزيد عل  سأأأأأيتير؛ وسأأأأأيجري اإفصأأأأأاح فر المالحظات عل  البيانات 

 لغ غير مسددة لمدة تقل عر سيتير؛المالية عر اي مبا
 

 القبض الحسابات األخر  المستحقة -حسابات المستحقة القبض مر المعامالت التبادلية األصول المالية: ال  
تشأأأأأأمل الحسأأأأأأابات األخر  المسأأأأأأتحقة القبض اسأأأأأأاسأأأأأأا الحسأأأأأأابات المسأأأأأأتحقة القبض عر السأأأأأألع  - 40
ابأأات المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأة القبض عر ترتيبأأات عقود اإيجأأار  الخأأدمأأات المقأأدمأأة دل  الكيأأانأأات األخر ، والحسأأأأأأأأأأأأأأأ  او

التشأأغيلر، والحسأأابات المسأأتحقة القبض مر الموظفيرع كما تشأأمل لمو الفدة الحسأأابات المسأأتحقة القبض مر 
كيانات األمم المتحدة األخر  المصأأأأدىرة للبيانات الماليةع وتخاأأأأع األرصأأأأدة سات األلمية اليسأأأأبية للحسأأأأابات  

ص  ض والتبرعات المسأأأأأأأأتحقة القبض السأأأأأأأأتعراض خاس، ويُ األخر  المسأأأأأأأأتحقة القب  قتطع وفقًا لمل  مخصأأأأأأأأّ
د عل  اساس دمكانية استردادلا وتقادمهاع  للحسابات المستحقة القبض المشكوك فر دمكانية تحصيلها يحدَّ

 
 األصول المالية: القروض المستحقة القبض    

ميفم ر فر دطار برنامم صأأأأأأأيدوق   تتلل  القروض المسأأأأأأأتحقة القبض مر قروض اعطيت لشأأأأأأأركاء - 41
يل اإسأأأأأأأأكان يسأأأأأأأأم  العمليات التجريبية للتمويل األولر الواجب السأأأأأأأأداد، ولر مسأأأأأأأأتحقة  متجدد لقروض تمو 

 القبض وفقا لجداول السدادع وتعط  لمو القروض بلسعار فائدة تقل عر اسعار السوقع
 

 االستثمارات التر تقيد باستخداي اسلوب حقوق الملكية    
كيان الخا أأع لسأأيطرة مشأأتركة بسأأعر التكلفة ر دطار اسأألوب حقوق الملكية، تسأأّجل الحصأأة فر الف - 42

ل فيما بعد بما  تياسأأأأأب مع التغيرات الحاصأأأأألة بعد االقتياء فر حصأأأأأة الميظمة فر صأأأأأافر   فر البداية، وتعدَّ
تحققهما األصأأأأأأأأول  األصأأأأأأأأولع وُيعترأ فر بيان األداء المالر بحصأأأأأأأأة الميظمة فر الفائض او العجز اللم ر 

ت بيد األصول غير المتداولة ما لم تيشل عيها خصوي صافية، فتسجل فر  المستثمر فيهاع وتسجل الحصة تح
 لمو الحالة تحت بيد الخصوي غير المتداولةع

 
 األصول األخر    

مة - 43 دل    تشأأأمل األصأأأول األخر  سأأأل  ميحة التعليم والمبالغ المدفوعة مسأأأبقا، بما فيها السأأأل  المقدَّ
ة اإنمائر، التر  تم تسأأأأأجيلها كلصأأأأأول دل  ان يسأأأأأّلم الطرأ  حسأأأأأاب المقاصأأأأأة لخدمات برنامم األمم المتحد

 ا خر السلع او يقدي الخدمات، فُيعترأ عيدئم بالمصروفاتع
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 تحويالت السل    
لميفم ر كسلفة  تتعلق تحويالت السل  اساسا بالمبالغ اليقدية المحولة دل  الوكاالت الميفمة/الشركاء ا - 44

الخدمات المتفق عليهاع وُيعترأ بالسأل  باعتبارلا اصأوال فر بادئ األمر، ثم لكر  تمكيوا مر تقديم السألع او  
ُيعترأ بالمصروفات عيدما  تم تسليم السلع او تقديم الخدمات مر قبل الشركاء الميفم ر/الكيانات الميفمة ويتم  

التر   المصأأأأأأادق عليها، حسأأأأأأب مقتاأأأأأأ  الحالع وفر الحاالت  التلكد مر سل  باسأأأأأأتالي تقارير المصأأأأأأروفات
يقأأدي فيهأأا الشأأأأأأأأأأأأأأريأأ  تقأأارير مأأاليأأة كمأأا لو متوقع، يقوي مأأد رو البرامم بأأ جراء تقييم مأأدروس للوقوأ عل   ال
ل األرصأدة التر يحير موعد رّدلا دل  الحسأابات األخر    دسا ما كان لياك شأرط اسأتحقاق  لزي اسأتيفااوع وتحوَّ

ت المسأأأأأأتحقة القبض المشأأأأأأكوك فر  لقبض دسا اقتاأأأأأأ  األمر، ويرصأأأأأأد لها مخصأأأأأأص للحسأأأأأأاباالمسأأأأأأتحقة ا
 تحصيلهاع دمكانية

 
 المخزونات   

ُيعترأ بلرصأأأأأأأدة المخزونات باعتبارلا اصأأأأأأأوال متداولة، ولر تشأأأأأأأمل الفدات العامة والفدات الفر ية   - 45
 المبيية فر الجدول ادناوع

 
 الفدات الفر ية الفدات
المحتفك بهأأا مر اجأأل البيع او التو يع    المخزونأأات  

 الخارجر
 الكتب والميشورات، والطوابع

المرتبطأأأأأأأة  التيفيأأأأأأأم  قيأأأأأأأد  واألعمأأأأأأأال  الخأأأأأأأاي  المواد 
 باألصياأ المحتفك بها للبيع او التو يع الخارجر

 مواد/لوا ي البياء، األعمال قيد التيفيم

 بلة وحصص اإعاشةاحتياطيات الوقود والمياو المع االحتياطيات االستراتيجية

المخزونات سات األلمية اليسأأأأأأأأأأأأبية مر المسأأأأأأأأأأأأتهلكات   المستهلكات واللوا ي
 واللوا ي، بما فر سل  قطع الغيار واألدوية

  
وتحّدد تكلفة المخزونات الحا أأأأأأأأرة باسأأأأأأأأتخداي اسأأأأأأأأاس التكلفة بمتوسأأأأأأأأط األسأأأأأأأأعارع وتشأأأأأأأأمل تكلفة  - 46

المتكبدة اثياء ديصال األصياأ دل  وجهتها المقصودة األخر    المخزونات تكلفة الشراء ماافًا دليها التكاليف
د  بلغ   ي معدل موحَّ فر المائة مر تكلفة الشأأأراء بدال مر التكاليف المتصأأألة   12وتجهيزلا لالسأأأتخدايع وُيسأأأتخدف

رع بها( بالشأأراء المتكبَّدة فعلياع وتقاس المخزونات المقتياة مر خالل المعامالت غير التبادلية )اي السأألع المتب 
بالقيمة العادلة فر تارين االقتياءع وتقيم المخزونات المحتفك بها لغرض البيع بسأأأعر التكلفة او صأأأافر القيمة  
القأابلأة للتحقيق، ا همأا اقألع امأا بأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأة دل  المخزونأات المحتفك بهأا للتو يع دون مقأابأل او بمقأابأل رمزي 

 او بتكلفة االستبدال الحالية، ا هما اقلع التكلفة لالستهالك فر دنتاج السلع/الخدمات، فتقيم بسعر او

تو عها  وتقيد القيمة الدفترية للمخزونات كمصروفات عيدما تبيع الميظمة المخزونات او تقاياها او - 47
خارجيا او تسأأأأأأأأأأأأتهلكهاع وصأأأأأأأأأأأأافر القيمة القابلة للتحقيق لو المبلغ الصأأأأأأأأأأأأافر المي  توقع ان  تحقق مر بيع  

للعملياتع اما تكلفة االسأتبدال الحالية، فهر التكلفة التقد رية التر سأيتم تكبدلا   ق العاديالمخزونات فر السأيا
 القتياء األصلع
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وال ترسأأأأمل الموجودات مر المسأأأأتهلكات واللوا ي المخصأأأأصأأأأة لالسأأأأتهالك الداخلر فر بيان المركز  - 48
المتوسأأأأأأأأأأأأأأط المرجح الأدوري ميهجيأة    المأالر دال دسا كأانأت سات الميأة نسأأأأأأأأأأأأأأبيأةع وتقيَّم لأمو المخزونأات بأاتبأاع

المتوسأأأأأأط المتحرك اسأأأأأأتيادا دل  السأأأأأأجالت المتاحة فر نظم ددارة المخزون، مثل نظامر غاليليو واوموجا،   او
مع التحقق مر دقتها باسأأأأأأأأأتخداي نظاي العتبات والجرود الدورية والاأأأأأأأأأوابط الداخلية المعز ةع وتخاأأأأأأأأأع القيم  

المي يلخم فر االعتبار الفروق بير التقييم باسأأأأأأأأأأأتخداي القيمة  المحددة للمخزونات السأأأأأأأأأأأتعراض ا أأأأأأأأأأأمحالل
 متوسط األسعار المتحرك وتكلفة االستبدال الحالية، وكمل  األصياأ البطيدة التصريف والمتقادمةع

وتخاأأأع المخزونات للتحّقق المادي بياء عل  القيمة ودرجة المخاطرة بحسأأأب تقد ر اإدارةع ويعبَّر  - 49
افر القيمة بعد التخميض مر التكلفة األصأألية دل  تكلفة االسأأتبدال الحالية/صأأافر  مخزون بصأأ عر تقييمات ال

 القيمة القابل للتحقيق، ولو ما ُيعترأ به فر بيان األداء المالرع
 

 األصول التراثية   
ال يعترأ باألصأأأأأأأأأأول التراثية فر البيانات المالية، ولكر يفصأأأأأأأأأأح عر األصأأأأأأأأأأول التراثية الهامة فر   - 50

 ت عل  البيانات الماليةعالمالحظا
 

 الممتلكات والميشآت والمعدات   
تصأأأأأي  الممتلكات والميشأأأأأآت والمعدات فر مجموعات مختلفة تتشأأأأأابه مكونات كل ميها مر حيث   - 51

الطبيعأة والوظأائ  واألعمأار اليأافعأة وميهجيأات التقييم، ولر: المركبأات؛ ومعأدات االتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت وتكيولوجيأا 
لمعدات؛ واألثاث والتجهيزات الثابتة؛ واألصأأول العقارية )األرا أأر والمبانر وتحسأأييات   الت واالمعلومات؛ وا

األصأأأأأأول المسأأأأأأتلجرة والبيية التحتية واألصأأأأأأول قيد التشأأأأأأييد(ع وُيعتفرأ بالممتلكات والميشأأأأأأآت والمعدات عل  
 اليحو التالر:

التكلفة األصأأأأأأأأأأألية  عقارية ب ُ درج جميع الممتلكات والميشأأأأأأأأأأأآت والمعدات غير األصأأأأأأأأأأأول ال )ا( 
مخصأومًا ميها االسأتهالك المتراكم والخسأائر المتراكمة الياشأدة عر ا أمحالل القيمةع وتشأمل التكلفة األصألية  
سأأعر الشأأراء د أأافة دل  اي تكاليف اخر  تعز  مباشأأرة دل  ديصأأال األصأأل دل  موقعه وتجهيزو لالسأأتخداي، 

د  بلغ  الموقع دوالتقد ر األولر لتكاليف التفكي  وإعادة   ي معدل موحَّ فر المائة  2ل  حالته األصأأأأأأليةع وُيسأأأأأأتخدف
 مر تكلفة الشراء بدال مر التكاليف المتصلة بالمشتريات المتكبَّدة فعليا؛

نظرًا لعدي وجود معلومات عر التكلفة األصأأألية، يكون االعتراأ األول باألصأأأول العقارية  )ب( 
بدال بعد خصأم االسأتهالكع وقد جر  حسأاب التكاليف االبتدائية فة االسأت بقيمتها العادلة باسأتخداي ميهجية تكل

للكمية التر تشأأأأأأأكل خط األسأأأأأأأاس مر خالل جمع بيانات تكاليف البياء، واسأأأأأأأتخداي بيانات التكاليف الداخلية  
ف )حيثما ُوجدت(، او باالسأأتعانة بجهات خارجية لتقد ر التكاليف لكل قائمة اصأأول عقاريةع وتسأأتخدي التكالي 

لة وفق عامل تصأاعد األسأعار وعامل الحجم وعامل الموقع مر اجل تقييم االبتد ائية لكمية خط األسأاس المعدَّ
ص االسأأأأأأأأتهالك مر دجمالر تكلفة  األصأأأأأأأأول العقارية وتحد د تكلفة االسأأأأأأأأتبدالع وقد ُخصأأأأأأأأمت مبالغ مخصأأأأأأأأّ

لفة اسأأتبدال األصأأول  تحد د تكاالسأأتبدال لعكس اثر االسأأتخداي المادي والوظيفر واالقتصأأادي لةصأأول بغية 
 بعد خصم االستهالك؛

باليسأأأأأبة للممتلكات والميشأأأأأآت والمعدات المقتياة دون مقابل او بتكلفة رمزية، بما فر سل   )ج( 
 األصول المتبرع بها، تكون قيمتها العادلة فر تارين اقتيائها لر تكلفة اقتيائها؛
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دوالر،  5 000لفتها او تساوي عتبة تفوق تك ُترسمل الممتلكات والميشآت والمعدات عيدما )د( 
 دوالر باليسبة دل  تحسييات األماكر المستلجرة واألصول الميشلة ساتيًا، عل  التوالرع 100 000او 

ويحسأأب اسأأتهالك الممتلكات والميشأأآت والمعدات عل  مد  عمرلا اليافع المقّدر، باسأأتخداي طريقة   - 52
باستثياء األرا ر واألصول قيد التشييد التر ال تخاع لالستهالكع   لمتبقية،القسط الثابت وصوال دل  قيمتها ا

وباليظر دل  عدي تطابق مكونات المبي  الواحد مر حيث عمرلا اليافع والجداول الزميية لصأأأأيانتها وتحسأأأأييها  
ك فر  االسأأأتهالواسأأأتبدالها، ف ن المكونات الرئيسأأأية للمبانر المملوكة ُتسأأأتهل  باسأأأتخداي نهم المكوناتع ويبدا  

الشأأأأأأأهر المي تيتقل فيه السأأأأأأأيطرة عل  األصأأأأأأأل دل  الميظمة وفقا للشأأأأأأأروط التجارية الدولية، وال يسأأأأأأأجل اي 
اسأتهالك لةصأل فر الشأهر المي يجري فيه دخراجه مر الخدمة او التصأرأ فيهع وفر  أوء نمط االسأتخداي  

لم  رجح ان تكون كبيرةع وُتبيَّر فر   يعدمة ماالمتوقع للممتلكات والميشأأأأأأأأأآت والمعدات، تكون القيمة المتبقية م
 الجدول ادناو تقد رات العمر اليافع لفدات الممتلكات والميشآت والمعداتع

  
 تقديرات العمر النافع لف ات الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 العمر اليافع المقدر الفدة الفر ية الفدة
 سيوات  4 ت تكيولوجيا المعلومات معدا معدات االتصاالت وتكيولوجيا المعلومات    

 سيوات  7 معدات االتصاالت والمعدات السمعية البصرية  

 سيوات  6 المركبات سات العجالت الخميفة  المركبات

 سية   12 المركبات سات العجالت الثقيلة ومركبات الدعم الهيدسر  

 سية   12-6 المركبات المتخصصة والمقطورات وملحقات المركبات  

 سيوات   10 السفر البحرية  

 سيوات  5 المعدات الخميفة الخاصة بالهيدسة والبياء  ا الت والمعدات

 سيوات  5 المعدات الطبية  

 سيوات  5 معدات األمر والسالمة  

 سيوات  5 معدات الكش  عر األلغاي وإ التها  

 سيوات  6 معدات اماكر اإقامة ومعدات التبريد  

 سيوات  7 جة المياو وتو يع الوقود معدات معال 

 سيوات  7 معدات اليقل  

 سية   12 المعدات الثقيلة الخاصة بالهيدسة والبياء  

 سية   20 معدات الطباعة واليشر  

 سيوات  3 المواد المرجعية للمكتبات  والتجهيزات الثابتةاألثاث 
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 العمر اليافع المقدر الفدة الفر ية الفدة
 سيوات  4 معدات المكاتب     

 سيوات  7 بات  التجهيزات الثابتة والتركي  

 سيوات   10 األثاث  

 سيوات  7 المبانر المؤقتة والمتيقلة  المبانر

 سية 50او  40او   25 المبانر الثابتة، حسب اليوع  

األسأأأأأأأأأأأأأأق     ومكونأأأأأات  والأأأأأداخليأأأأأة  الخأأأأأارجيأأأأأة  الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة  المكونأأأأأات 
 والخدمات/الميافع، حيثما ات بع نهم المكونات 

 سية   20-50

ة بموجب عقد تلجير تمويلر او المبانر المتبرع بحق  المبانر المسأأأأأأأأأأأأتلجر  
 االنتفاع بها 

عمر  مدة ترتيب التلجير/التبرع او 
 المبي ، ا هما اقصر  

االتصأأاالت السأألكية والالسأألكية، والطاقة، والحماية، واليقل، وإدارة اليفايات   البيية التحتيةاصول 
 والمياو، والترفيه، وتيسيق البيدة الخارجية 

 سية  50ل دل  مدة تص

  مأدة عقأد اإيجأار او مأدة خمس التجهيزات الثابتة والتركيبات واعمال البياء الصغيرة  تحسييات األماكر المستلجرة 
 سيوات، ا هما اقصر 

  
وفر حاالت اسأأأأأأتثيائية، قد تختل  األعمار اليافعة المسأأأأأأجلة لبعض األصأأأأأأول عر األعمار اليافعة   - 53

الفر ية لةصأأل المبيية اعالو )وإن بقيت  أأمر اليطاق عل  مسأأتو  فدة األصأأل(،   المقررة عل  مسأأتو  الفدة
وفقا للمعا ير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العاي،   2014االفتتاحر لعاي  وسأأأأبب سل  لو انه لد  دعداد الرصأأأأيد 

ر السأأأجل  اجري اسأأأتعراض شأأأامل لما تبق  مر األعمار االقتصأأأادية اليافعة لهمو األصأأأول وادرجت اليتيجة ف
 الرئيسر لةصلع

االسأأأأتخداي،  وإسا كانت لياك قيمة سات المية نسأأأأبية لتكاليف اصأأأأول مسأأأأتهلكة بالكامل ال تزال قيد  - 54
تدرج التسأأأأأأأأويات المدخلة عل  االسأأأأأأأأتهالك المتراكم والممتلكات والميشأأأأأأأأآت والمعدات فر البيانات المالية كر 

ر التكلفة األصأأأأأأأأأأأأأألية بياء عل  تحليل لفدات األصأأأأأأأأأأأأأأول  فر المائة م 10تعكس حدا ادن  لالسأأأأأأأأأأأأأأتهالك قدرو  
 المستهلكة بالكامل واعمارلا اليافعةع 

سأأتخداي نموسج التكلفة لقياس قيمة الممتلكات والميشأأآت والمعدات بعد االعتراأ  واختارت الميظمة ا - 55
ء األول  دال عيدما يحتمل األول بدال مر نموسج دعادة التقييمع وال ترسأأأأأمل التكاليف المتكبدة بعد عملية الشأأأأأرا

المعير وتكون  ان تتدفق دل  الميظمة فر المسأأأأأأأتقبل ميافع اقتصأأأأأأأادية او دمكانات خدمة لها عالقة باألصأأأأأأأل
دة عيد االعتراأ األول بمل  األصأأأأأألع وتقيَّد مصأأأأأأروفات اإصأأأأأأالحات   التكلفُة الالحقة اعل  مر العتبة المحدَّ

 تكبدلاع والصيانة فر بيان األداء المالر فر سية 

وييشأأأأل الربح او الخسأأأأارة الياجمان عر التصأأأأرأ فر الممتلكات والميشأأأأآت والمعدات او نقلها حييما  - 56
ن العائدات مر التصأأرأ او اليقل مختلفًة عر القيمة الدفتريةع وُيعترأ بتل  األرباح او الخسأأائر فر بيان  تكو 

 ألخر ع األداء المالر فر دطار اإ رادات األخر  او المصروفات ا



A/76/5/Add.9 

 رية برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البش

 )تابع( 2020الماحظات على البيانات المالية لعام 
 

83/133 21-06863 

 

ويقيَّم ا أأأأأأأأمحالل القيمة خالل دجراءات التحقق المادي السأأأأأأأأيوية وعيد وقوع احداث او تغيرات فر   - 57
أ تشأأأأأير دل  ان القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسأأأأأتردادع وتسأأأأأتعرض فر كل تارين دبالغ اصأأأأأول  الظرو 

افيأأة فر نهأأايأأة السأأأأأأأأأأأأأأيأأة اكثر مر األرا أأأأأأأأأأأأأأر والمبأأانر والبييأأة التحتيأأة التر تكون قيمتهأأا الأأدفتريأأة الصأأأأأأأأأأأأأأأأ 
اأ األخر  مر دوالر للوحدة الواحدة، مر اجل الوقوأ عل  مد  ا أأأأأمحالل قيمتهاع اما األصأأأأأي  100 000

رة(، فتبلغ عتبتها   أأأأأستفلجف الممتلكات والميشآت والمعدات )باستثياء األصول قيد اإنشاء وتحسييات األصول اْلمأأأأأُ
لة   دوالرع 000 5المعادى

 ر الملموسة األصول غي  
ُتقّيد األصأأأأأول غير الملموسأأأأأة بسأأأأأعر التكلفة، مخصأأأأأوما ميه اإلالك المتراكم والخسأأأأأائر المتراكمة   - 58
لياتجة عر ا أأأأأأأمحالل القيمةع وفر حالة اقتياء األصأأأأأأأل غير الملموس دون مقابل او بتكلفة رمزية، بما فر  ا

ائه ُتعتبر تكلفة اقتيائهع وتبلغ عتبة االعتراأ بهمو سل  األصأأأأأأول المتبرَّع بها، ف ن قيمته العادلة فر تارين اقتي 
ثة دا  100  000األصول   دوالر لكل وحدة مر األصول    5 000خليًا و  دوالر لةصول غير الملموسة المستحدف

 غير الملموسة المقتياة مر مصادر خارجيةع

بدة القتيأاء لمو وُترسأأأأأأأأأأأأأأمأل تراخيص البرامجيأات الحأاسأأأأأأأأأأأأأأوبيأة المقتيأاة عل  اسأأأأأأأأأأأأأأاس التكأاليف المتك - 59
البرامجيات لتسأأأأأأأأأأأأتخدمها البرامجيات وتجهيزلا لالسأأأأأأأأأأأأتخدايع اما تكاليف التطوير المرتبطة مباشأأأأأأأأأأأأرة بتطوير 

الميظمة فترسأمل بوصأفها اصأوال غير ملموسأةع وتشأمل التكاليف المرتبطة مباشأرًة بتطوير البرامجيات تكاليف 
 ر وغير سل  مر التكاليف العامة الميطبقةعموظفر تطوير البرامجيات وتكاليف الخبراء االستشاريي 

اليافعة المحددة باستخداي طريقة القسط الثابت   وُيحسب دلالك األصول غير الملموسة سات األعمار - 60
عل  مد  اعمارلا اليافعة المقدرة، ابتداء مر شأأأأأأأهر االقتياء او عيدما تصأأأأأأأبح األصأأأأأأأول غير الملموسأأأأأأأة قيد 

 التشغيلع

 لعمر اليافع للفدات الرئيسية لةصول غير الملموسة فر الجدول ادناوعوترد تقد رات ا - 61
 

 النافع للف ات الرئيسية من األصول غير الملموسة تقديرات العمر    

 نطاق تقد رات العمر اليافع الفدة
 سيوات 10-3 البرامجيات المقتياة مر مصادر خارجية  

 سيوات 10-3 البرامجيات المطّورة داخليا

 سيوات )مدة الترخيص/الحق( 6سيتان دل   خيص والحقوق الترا

 سيوات 10-3 حقوق التلليف واليشر

 ال تخاع لإللالك األصول قيد التطوير
  

وتجر  اسأأأأأتعرا أأأأأات سأأأأأيوية ال أأأأأمحالل قيمة األصأأأأأول غير الملموسأأأأأة مت  كانت األصأأأأأول قيد  - 62
ير الملموسأة األخر  السأتعراض ا أمحالل  التطوير او كان عمرلا اليافع غير محددع وال تخاأع األصأول غ

 عل  ا محالل القيمةعالقيمة دال دسا كانت لياك مؤشرات تدل 
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 الخصوي المالية: التصييف   
ُتصأأأّي  الخصأأأوي المالية بوصأأأفها ”خصأأأوما مالية اخر “ع ولر تشأأأمل الحسأأأابات المسأأأتحقة الدفع،  - 63

لمحتفك بها لردلا فر المسأأأأأأأأأأأتقبل، والخصأأأأأأأأأأأوي األخر ع  والتحويالت المسأأأأأأأأأأأتحقة الدفع، والمبالغ غير الميفقة ا
المالية المصأأّيفة عل  انها خصأأوي مالية اخر  بقيمتها العادلة اوال، ثم تقاس الحقا بالتكلفة وُيعترأ بالخصأأوي 

شأهرا بقيمتها االسأميةع وتعيد الميظمة   12بعد خصأم اإلالكع وُيعترأ بالخصأوي المالية التر تقل مدتها عر 
الية عيد الوفاء بالتزاماتها  يف الخصأأأأأوي المالية فر كل تارين دبالغ وتلغر االعتراأ بالخصأأأأأوي المتقييم تصأأأأأي 

 التعاقدية او التيا ل عيها او دلغائها او انتهاء اجلهاع
 

 الخصوي المالية: الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة   
يد شأأراء سأألع وخدمات  تم اسأأتالمها دون ان تيشأأل الحسأأابات المسأأتحقة الدفع والخصأأوي المسأأتحقة ع - 64

تارين اإبالغع وُيعترأ بالمبالغ المسأأتحقة الدفع وتقاس بعد سل  بالقيمة االسأأمية، ألن اجل  يسأأدد ثميها حت  
 شهراع 12استحقاقها يحل غالبا فر غاون 

 
 الخصوي المالية: التحويالت المستحقة الدفع   

الميفم ر  بالمبالغ المسأأأأأتحقة للكيانات/الوكاالت الميفمة والشأأأأأركاء  تتعلق التحويالت المسأأأأأتحقة الدفع - 65
 وباألرصدة المتبقية المقرر دعادتها للجهات المانحةع

 
 المبالغ المقبو ة سلفا والخصوي األخر    

تتعلق المبالغ المقبو أأأأأأأة سأأأأأأألفا بالمسأأأأأأأالمات او المدفوعات المقبو أأأأأأأة مقدما، واألنصأأأأأأأبة المقررة  - 66
ترأ بالمبالغ المقبو أأأأأأأأأة سأأأأأأأأألفًا  لمقبو أأأأأأأأأة عر سأأأأأأأأأيوات مقبلة واإ رادات المؤجلة األخر ع وُيعالتبرعات ا او

ك  رادات فر بداية السأأأأأأأأية المالية سات الصأأأأأأأألة او اسأأأأأأأأتيادًا دل  سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات االعتراأ باإ رادات التر تتبعها 
 عة األخر عالميظمةع وتشمل الخصوي األخر  خصوي ترتيبات التمويل المشروط وخصوي البيود المتيو 

 
ر     عقود اإيجار: الميظمة كمستلجى

  عقود ديجار الممتلكات والميشآت والمعدات باعتبارلا عقود ديجار تمويلر حييما يكون جميع ُتصيّ  - 67
المخاطر والعائدات المترتبة عل  الملكية قد انتقل بدرجة كبيرة دل  الميظمةع وُترسأأأأمل عقود اإيجار التمويلر  

د التزاي  اإيجأأار بأأالقيمأأة العأأادلأأة لمأأدفوعأأات اإيجأأار الأأدنيأأا او قيمفر بأأدايأأة عقأأد   تهأأا الحأأاليأأة، ا همأأا اقأألع ويقيأأَّ
اإيجار، بعد خصأأأأأم رسأأأأأوي التمويل، بوصأأأأأفه خصأأأأأمًا فر بيان المركز المالرع ويحسأأأأأب اسأأأأأتهالك األصأأأأأول  

ات والميشآت والمعداتع وُيقّيد  المقتياة فر دطار عقود اإيجار التمويلر وفقا لسياسة الميظمة المتعلقة بالممتلك
يجار كمصأأأأأروأ فر بيان األداء المالر عل  مد  فترة عقد اإيجار اسأأأأأتيادًا دل  عيصأأأأأر الفائدة فر مبلغ اإ
 طريقة سعر الفائدة الساريع

وُتصأأأأأأأأّي  عقود اإيجار بوصأأأأأأأأفها عقود ديجار تشأأأأأأأأغيلر حييما ال يكون جميع المخاطر والعائدات  - 68
ات المسأأأأأأأأأأأأأأّددة بموجأب عقود اإيجأار  لكيأة قأد انتقأل بأدرجأة كبيرة دل  الميظمأةع وُتقيّأد المأدفوعأ المترتبأة عل  الم

 التشغيلر كمصروأ فر بيان األداء المالر عل  اساس طريقة القسط الثابت عل  مد  فترة عقد اإيجارع 
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 عقود اإيجار: الميظمة كمؤجر   
ديجار تشأأأغيلرع ويبلغ عر األصأأأول الخا أأأعة  الميظمة لر المؤجر ألصأأأول معيية خا أأأعة لعقود   - 69

تشأأأأأأأغيلر  أأأأأأأمر فدة الممتلكات والميشأأأأأأأآت والمعداتع وُيعترفأ ب  رادات اإيجار المتلتية مر لعقود اإيجار ال
 عقود اإيجار التشغيلر فر بيان األداء المالر عل  مد  فترة عقد اإيجار عل  اساس طريقة القسط الثابتع 

 
 بفرّع بها حقوق االنتفاع المت  

بيية تحتية وآالت ومعدات ُميحت لها بموجب  تشأأأأأأأغل الميظمة ارا أأأأأأأر ومبانر وتسأأأأأأأتخدي اصأأأأأأأول  - 70
اتفاقات لحقوق االنتفاع المتبّرع بها تبري فر المقاي األول مع الحكومات المايفة بدون تكلفة او بتكلفة رمزيةع 

اإنهاء الواردة فر االتفاق، تتم المعالجة المحاسأأبية  واسأأتيادًا دل  مدة االتفاق والشأأروط المتعلقة بيقل السأأيطرة و 
 رتيب المتعلق بحق االنتفاع المتبّرع به كعقد ديجار تشغيلر او تمويلرعللت 

وفر حالة عقود اإيجار التشأأأأأأغيلر، ُيعترأ فر البيانات المالية بمصأأأأأأروأ وإ راد مقابل له ومسأأأأأأاو   - 71
مدة ثلع وفر حالة عقود التلجير التمويلر )ال سأأأأأأأأيما التر تبلغ  للقيمة اإيجارية السأأأأأأأأوقية السأأأأأأأأيوية لعقار مما

عاما(، ُ رسأمل السأعر السأوقر العادل للممتلكات وُيسأتهل  عل  مد  العمر  35ديجار األماكر فيها اكثر مر 
اليأافع للممتلكأات او مأدة الترتيأب، ا همأا اقصأأأأأأأأأأأأأأرع وفر حأالأة نقأل الممتلكأات رليأًا بشأأأأأأأأأأأأأأروط محأددة، ُيعترأ 

لحصأأأأأأأأة فيها( التر تشأأأأأأأأغلها الميظمة،  ت مؤجلة تعادل كامل السأأأأأأأأعر السأأأأأأأأوقر العادل للممتلكات )او لب  رادا
وُيعترأ به تدريجيا ك  راد ويقابل مصأأأأروأ االسأأأأتهالك المياظر فر المقاصأأأأةع وفر حالة نقل الممتلكات مر 

ات دل  الميظمةع وتعتبر  دون اي شأأرط محدد، ُيعترأ ب  رادات بيفس المبلغ فور انتقال السأأيطرة عل  الممتلك
نتفاع باألرا أأأأأر عقود ديجار تشأأأأأغيلر فر األحوال التر ال تمل  فيها الميظمة  ترتيبات الحقوق المتبّرع بها لال

 السيطرة الحصرية عل  األرض و/او فر األحوال التر  تم فيها نقل ملكية األرض بموجب صكوك مقيدةع

جأار قأة بحقوق االنتفأاع بأالمبي  واألرض المتبّرع بهأا عقودف دي وتعتبر الترتيبأات الطويلأة األجأل المتعل - 72
تشأأأأأأغيلر فر الحاالت التر ال تمل  فيها الميظمة السأأأأأأيطرة الحصأأأأأأرية عل  المبي  وال  يقل دليها سأأأأأأيد ملكية 

 األرضع

وإسا كأان نقأل سأأأأأأأأأأأأأأيأد ملكيأة األرض دل  اسأأأأأأأأأأأأأأم الميظمأة قأد جر  دون قيود، تقيأّد األرض فر فدأة   - 73
 لعادلة فر تارين االقتياءعوالميشآت والمعدات المتبّرع بها، وُيعترأ بها بقيمتها ا الممتلكات

دوالر  5  000وعتبة االعتراأ باإ رادات والمصأأأروفات لر قيمة اإيجار السأأأيوي التر تعادل مبلغ   - 74
 دوالر لآلالت والمعداتع 5 000لحقوق االنتفاع باألماكر المتبّرع بها ومبلغ  

 
 ت الموظفير  استحقاقا   

ميثاق األمم المتحدة، ُيقصأد بالموظفير الموظفون الم ر تتحّدد مر    97عل  اليحو المبير فر المادة  - 75
خدمتهم وعالقتهم التعاقدية مع الميظمة بكتاب تعيير خا أأأأأأأأأأع لةنظمة الصأأأأأأأأأأادرة عر الجمعية العامة عمال 

الموظفير كاسأتحقاقات قصأيرة األجل واسأتحقاقات    مر الميثاقع وُتصأيَّ  اسأتحقاقات 101مر المادة  1بالفقرة 
 األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات دنهاء الخدمةعطويلة 
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 استحقاقات الموظفير القصيرة األجل   
اسأتحقاقات الموظفير القصأيرة األجل لر االسأتحقاقات )غير اسأتحقاقات دنهاء الخدمة( التر تصأبح  - 76

فون الخدمات سات الصلةع وتشمل  شهرا بعد نهاية السية التر  ؤدي فيها الموظ  12غاون   مستحقة الدفع فر
اسأأأأأتحقاقات الموظفير القصأأأأأيرة األجل اسأأأأأتحقاقات الموظفير الجدد )ميحة االنتداب(، واالسأأأأأتحقاقات الدورية 

المر أأأية   جر )اإجا ةاليومية/األسأأأبو ية/الشأأأهرية )األجور والمرتبات والبدالت(، وفترات الغياب المدفوعة األ
األبوة(، وغير سل  مر االسأأأأأأأأتحقاقات القصأأأأأأأأيرة األجل )ميحة الوفاة، وميحة  /المدفوعة األجر، وإجا ة األمومة

التعليم، واسأأأأأأأأترداد مبالغ الاأأأأأأأأرائب، وإجا ة  يارة الوطر( المميوحة للموظفير الحاليير اسأأأأأأأأتيادا دل  الخدمات  
يان المركز ، دسا اسأأتحقت ولم ُتدفع، بوصأأفها خصأأومًا متداولة فر ب المؤداةع وُيعترأ بجميع لمو االسأأتحقاقات

 المالرع
 

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة   
تشأأأأأأمل اسأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة خطة التلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، واسأأأأأأتحقاقات   - 77

خططا محددة االسأأأأأأأأتحقاقات،  اإعادة دل  الوطر عيد انتهاء الخدمة، ولر اسأأأأأأأأتحقاقات تحتسأأأأأأأأب بوصأأأأأأأأفها 
 التقاعدي عر طريق الصيدوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفر األمم المتحدةعباإ افة دل  المعاش 

 
 الخطط المحددة االستحقاقات   

تعتبر االسأأأأأأأتحقاقات التالية خططا محددة االسأأأأأأأتحقاقات: اسأأأأأأأتحقاقات التلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء  - 78
لخدمة(؛ واإجا ات السأأأأأأيوية المتراكمة  اإعادة دل  الوطر )اسأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء االخدمة؛ واسأأأأأأتحقاقات  

التر ُتسأأأأأأأأأأأأتبدل بقيمة نقدية عيد انتهاء الخدمة فر الميظمة )االسأأأأأأأأأأأأتحقاقات األخر  الطويلة األجل(ع وُتعّرأ 
ليها وتتحمل الميظمة  الخطط المحددة االسأأأتحقاقات بلنها خطط تلتزي فيها الميظمة بتقديم اسأأأتحقاقات متفق ع

يةع وُتقاس الخصأأأأأأوي المتعلقة بالخطط المحددة االسأأأأأأتحقاقات بالقيمة الحالية لاللتزاي  بالتالر المخاطر االكتوار 
المتصأأأأأأل باالسأأأأأأتحقاقات المحددةع وُيعترأ بالتغيرات فر الخصأأأأأأوي المتعلقة بالخطط المحددة االسأأأأأأتحقاقات،  

ع وقد اختارت الميظمة  ر بيان األداء المالر فر السأأأية التر تطرا فيهاباسأأأتثياء األرباح والخسأأأائر االكتوارية، ف
ان تعترأ فر بيان التغيرات فر صأأافر األصأأول بالتغيرات التر تطرا فر الخصأأوي المتعلقة بالخطط المحددة  

اية   االسأتحقاقات كيتيجة مباشأرة للمكاسأب والخسأائر االكتواريةع وفر نهاية سأية اإبالغ، لم تكر لد  الميظمة
مر المعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأاي:   39عيأار  اصأأأأأأأأأأأأأأول تتعلق بخطأة عل  اليحو المحأدد فر الم

 استحقاقات الموظفيرع

ويقوي خبراء اكتواريون مسأأأأأتقلون بحسأأأأأاب التزامات الخطط المحددة االسأأأأأتحقاقات باسأأأأأتخداي طريقة   - 79
د القيمة بتطبيق   الحالية اللتزامات الخطط المحددة االسأأأتحقاقات تقد ر المبالغ المسأأأتحقة حسأأأب الوحدةع وتحدَّ

معامل الخصأأأأأأأأم عل  التدفقات اليقدية الخارجة المسأأأأأأأأتقبلية المقّدرة، وسل  باسأأأأأأأأتخداي اسأأأأأأأأعار فائدة سأأأأأأأأيدات  
 الشركات العالية الجودة التر تقارب آجال استحقاقها توارين استحقاق الخطط الفرديةع

للموظفير السأأأأابقير  تهاء الخدمة تغطية للمصأأأأروفات الطبية الاأأأأرورية  ويوفر التلمير الصأأأأحر بعد ان  -   80
المسأأتحقير وُمعاليهم فر جميع انحاء العالمع فعيد انتهاء الخدمة، يجو  للموظفير وُمعاليهم اختيار المشأأاركة فر  

لمل ، ميها  خطة تلمير صأحر محددة االسأتحقاقات تابعة لةمم المتحدة، شأريطة اسأتيفائهم شأروطًا معيية للتللل  
  خطط التلمير الصأأأأأأأأحر التابعة لةمم المتحدة باليسأأأأأأأأبة للموظفير  سأأأأأأأأيوات مر المشأأأأأأأأاركة فر دحد   10دكمال 
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، وخمس سأأأأأيوات باليسأأأأأبة للمسأأأأأتقدمير قبل سل  التارينع وتمثل الخصأأأأأوي 2007تمو / وليه    1المسأأأأأتقدمير بعد 
يصأأأأأأأأأأأيب الميظمة مر تكاليف التلمير الصأأأأأأأأأأأحر  المتعلقة بالتلمير الصأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة القيمةف الحالية ل 

د ر واسأأأأتحقاقات ما بعد التقاعد المسأأأأتحقة حت  تاريخه للموظفير الم ر ال  زالون فر الخدمةع وتؤخم فر  للمتقاع 
االعتبار عيد التقييم اشأأأأأأأأتراكات جميع المشأأأأأأأأاركير فر الخطة بغية تحد د ما عل  الميظمة مر التزامات متبقيةع  

مر اشأأتراكات الموظفير العاملير، مر   لمتقاعد ر مر دجمالر الخصأأوي، وُيخصأأم اياأأًا جزء وُتخصأأم اشأأتراكات ا 
 اجل التوصل دل  االلتزاي المتبقر عل  الميظمة وفقًا ليسب تقاسم التكاليف التر تلسن بها الجمعية العامةع 

فون شأأأأأأأأأأأأأروط اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات اإعادة دل  الوطر: عيد انتهاء الخدمة، يمكر للموظفير الم ر يسأأأأأأأأأأأأأتو  - 81
ج البلدان التر يحملون جيسأياتها وقت انتهاء الخدمة، ان يحصألوا عل  اسأتحقاق معيية، مر بييها اإقامة خار 

ر حسأأأأأأأب مدة الخدمة، وعل  تكاليف السأأأأأأأفر ونقل األمتعة الشأأأأأأأخصأأأأأأأيةع  ميحة اإعادة دل   الوطر، ولر تقدَّ
بالميظمة وتقاس بالقيمة الحالية للخصأأأأأأوي  وُيعترأ بالخصأأأأأأوي سات الصأأأأأألة ابتداء مر تارين التحاق الموظ   

 ة لتسوية لمو االستحقاقاتعالمقدر 

اإجا ة السأأأأأأأأأأيوية: تمثل الخصأأأأأأأأأأوي المسأأأأأأأأأأتحقة عر اإجا ات السأأأأأأأأأأيوية اياي اإجا ات المتراكمة غير  -   82
المسأأأأأأأأأأأأأتخأدمأة التر مر المتوقع تسأأأأأأأأأأأأأويتهأا عر طريق مأدفوعأات نقأديأة للموظفير لأد  انتهأاء خأدمتهم بأالميظمأةع  

كتوارية لمجموع اإجا ات المتراكمة غير المسأأأأأأأأتخدمة لجميع  عترأ األمم المتحدة فر بيد الخصأأأأأأأأوي بالقيمة اال وت 
 ومأأا للموظفير المؤقتير( حت  تأأارين بيأأان المركز المأأالرع وتطبق   18 ومأأا )   60الموظفير بمأأا ال  زيأأد عل   

د الخصأأأأوي المتعلقة باإجا ات السأأأأيوية، المي الميهجية المسأأأأتخدمة افتراض ”الوارد اخيرًا يصأأأأّرأ اواًل“ فر تحد  
يز للموظفير الحصأأول عل  اسأأتحقاقات اإجا ات للفترة الحالية قبل الحصأأول عل  ارصأأدة اإجا ات السأأيوية  يج 

المتراكمة المتعلقة بفترات سأأأابقةع وفعليا، تتم االسأأأتفادة مر اسأأأتحقاقات اإجا ات السأأأيوية المتراكمة بعد انقاأأأاء 
ها االسأتحقاقات، وبوجه عاي، ثمة  يادة فر عدد اياي  شأهرا مر نهاية فترة اإبالغ التر نشألت في   12ر فترة تزيد ع 

اإجا ات السأأأيوية المتراكمة، ولو ما يشأأأير دل  ان اسأأأتبدال اإجا ات السأأأيوية المتراكمة بتسأأأوية نقدية فر نهاية  
   ن اسأأأأأأأأتحقاقات اإجا ات السأأأأأأأأيوية المتراكمة الترالخدمة لو االلتزاي الحقيقر المي تتحمله الميظمةع وبالتالر، ف 

تعكس تدفق الموارد االقتصأأأأأأأادية مر الميظمة فر نهاية الخدمة ُتصأأأأأأأّي  فر فدة االسأأأأأأأتحقاقات األخر  الطويلة 
األجل، مع مالحظة ان حصأأة اسأأتحقاقات اإجا ات السأأيوية المتراكمة التر ُ توّقع تسأأويتها عر طريق مدفوعات 

مر  39تداولةع وتمشأأأيا مع المعيار شأأأهرا مر تارين اإبالغ تصأأأيَّ   أأأمر الخصأأأوي الم  12نقدية فر غاأأأون 
المعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العاي، ال بد مر ان تقيَّم االستحقاقات األخر  الطويلة األجل عل  نحو مماثل  

لقة باسأأأأتحقاقات اإجا ات السأأأأيوية السأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة؛ ولمل  ُتقيّىم األمم المتحدة خصأأأأومها المتع 
   انها استحقاقات محددة لما بعد انتهاء الخدمة  تم تقد ر قيمتها اكتوارياع المتراكمة عل 

 
 المعاش التقاعدي: الصيدوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفر األمم المتحدة   

عاأأأأاء المشأأأأاركة فر الصأأأأيدوق برنامم األمم المتحدة للمسأأأأتوطيات البشأأأأرية لو دحد  الميظمات األ  -   83
لتقاعدية لموظفر األمم المتحدة، المي انشأأأأأألته الجمعية العامة لتوفير اسأأأأأأتحقاقات التقاعد  المشأأأأأأترك للمعاشأأأأأأات ا 

والوفاة والعجز وما  رتبط بمل  مر اسأتحقاقات اخر  للموظفيرع والصأيدوق لو خطة ممّولة محددة االسأتحقاقات 
لصأأأأأأأأأيدوق، ُيفتح باب )ب( مر اليظاي األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأر ل   3وكما  رد فر المادة يشأأأأأأأأأارك فيها ارباب عمل متعددونع  

العاأأأأأوية فر الصأأأأأيدوق للوكاالت المتخصأأأأأصأأأأأة ولسأأأأأائر الميظمات الدولية او الحكومية الدولية المشأأأأأتركة فر  
 اليظاي الموحد للمرتبات والبدالت وغيرلا مر شروط الخدمة فر األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةع 
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وارية ترتبط بالموظفير الحاليير والسأأأأابقير  ض الصأأأأيدوق الميظمات المشأأأأتركة فيه لمخاطر اكت وُيعرّى  - 84
فر الميظمات األخر  المشتركة فر الصيدوق، ويترتب عل  سل  عدي وجود اساس متسق وموثوق لتخصيص  

وئل األمم االلتزاي واصأأأأأول الخطة والتكاليف لكل ميظمة مر الميظمات المشأأأأأتركة فر الخطةع وليس بوسأأأأأع م
ية، شأأأألنهما شأأأألن الميظمات األخر  المشأأأأترىكة فر الصأأأأيدوق، تحد د المتحدة وال صأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعد

الحصأأأة اليسأأأبية لموئل األمم المتحدة فر التزاي االسأأأتحقاقات المحددة وفر اصأأأول الخطة والتكاليف المرتبطة 
ثم،  تعامل موئل األمم المتحدة مع لمو الخطة  بالخطة بدرجة كافية مر الموثوقية لةغراض المحاسأبيةع ومر 

مر المعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأاي،  39ل  انهأا محأددة االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأات وفقأًا لمتطلبأات المعيأار  ع
اسأأأتحقاقات الموظفيرع وُيعترأ باشأأأتراكات البرنامم فر الخطة خالل كل فترة مالية باعتبارلا مصأأأروفات فر  

 بيان األداء المالرع
 

 استحقاقات دنهاء الخدمة   
حقاقات دنهاء الخدمة كمصأروفات دال عيدما تلتزي الميظمة بشأكل يمكر دثباته، ودون ال ُيعترأ باسأت  - 85

وجود دمكانية واقعية للرجوع عر لما االلتزاي، بخطة رسأأأمية مفصأأألة تقاأأأر ب نهاء خدمة الموظ  قبل تارين 
ي لتشأأأأأأأأأأأجيعه عل  ترك العمل طو تقاعدو العادي او بميحه اسأأأأأأأأأأأتحقاقات دنهاء ال عًاع وُتقّيد خدمة دثر عرض ُقدّى

شأأأأأأهرًا بالمبلغ المتوقع دفعهع وإسا كان موعد دفع   12اسأأأأأأتحقاقات دنهاء الخدمة المقرر تسأأأأأأويتها فر غاأأأأأأون  
شأأهرا مر تارين اإبالغ، ف نها تخاأأع لعملية خصأأم دسا كان  12اسأأتحقاقات دنهاء الخدمة يحل بعد اكثر مر 

 سا المية نسبيةع اثر الخصم
 

   الطويلة األجل استحقاقات الموظفير األخر   
االلتزامأات المتعلقأة بأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الموظفير األخر  الطويلأة األجأل لر االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات، او اجزاء   - 86

شأهرًا مر انقاأاء السأية التر يقدي فيها الموظفون  12االسأتحقاقات، التر ال يحير موعد تسأويتها فر غاأون 
 ت الصلةعالخدمة سا

التم يل دال:  يظم التم يل دال لليظاي اإداري لموظفر األمم االسأأأأأأأأأتحقاقات الميصأأأأأأأأأوس عليها فر   - 87
المتحدة التعويض فر حاالت الوفاة او اإصأأأأأأابة او المرض المعزوة دل  قياي الموظ  بواجباته الرسأأأأأأمية فر  

 خدمة األمم المتحدةع
 

 المخصصات   
المبلغ او التوقيتع ويعترأ  أ بها لتغطية نفقات مقبلة غير محددة المخصأأأصأأأات لر خصأأأوي ُيعترف  - 88

بالمخصأأأأص عيدما يقع عل  الميظمة، نتيجة لحدث سأأأأابق، التزاي حالر قانونر او  أأأأمير يمكر تقد رو عل  
نحو موثوق به ويرجح ان تقتاأأأأر تسأأأأويته تدفقا خارجًا لميافع اقتصأأأأاديةع ويشأأأأّكل مبلغ المخصأأأأص افاأأأأل  

حالر فر تأارين اإبالغع وعيأدمأا يكون اثر القيمأة الزمييأة المتوقعأة المطلوبأة لتسأأأأأأأأأأأأأأويأة االلتزاي التقأد ر لليفقأات 
 لليقود اثرًا لامًا، يكون المخصص لو القيمة الحالية للمبلغ المطلوب لتسوية االلتزايع

 
 الخصوي االحتمالية   

ح عر االلتزامأات التر يمكر ان تيشأأأأأأأأأأأأأأل عر احأداث سأأأأأأأأأأأأأأابقأة وال  - 89 لأا دال ان يقع،  ُيفصأأأأأأأأأأأأأأف  ؤكأد وجودف
مسأتقبال حدثم واحد او اكثر ال يمكر التيبؤ به عل  وجه اليقير وال يخاأع كليًة لسأيطرة الميظمة،    يقع، اال او
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ح اياأأأأأأأأأأأا عر الخصأأأأأأأأأأأوي االحتمالية عيدما ال يمكر االعتراأ بااللتزامات   باعتبارلا التزامات طارئةع وُيفصأأأأأأأأأأأف
ق خارجر مر الموارد فر شأأكل  ه ال ُ رجح ان تكون لياك حاجة دل  تدفالحالية الياشأأدة عر احداث سأأابقة ألن 

ميافع اقتصأادية او دمكانات خدمة مر اجل تسأوية االلتزامات، او ألنه  تعمر قياس مبلغ االلتزامات عل  نحو  
 موثوق بهع 

لياك   وتخاأأأأأأع المخصأأأأأأصأأأأأأات االحتياطية وااللتزامات الطارئة للتقييم المسأأأأأأتمر لتحد د ما دسا كان - 90
دفق خارج لموارد فر شأأأأأأأكل ميافع اقتصأأأأأأأادية او دمكانات خدمةع ف سا ا داد ا دياد او تراجع الحتمال حدوث ت 

احتمال نشأأأأأأوء الحاجة دل  لما التدفق، ُيعتفرفأ بالمخصأأأأأأص االحتياطر فر البيانات المالية للسأأأأأأية التر يطرا  
بيأل،  نشأأأأأأأأأأأأأأوء الحأاجأة دل  تأدفق خأارج مر سلأ  القفيهأا التغير عل  سلأ  االحتمأالع وبأالمثأل، دسا تراجع احتمأال 

ح عر االلتزاي الطارئ فر المالحظات عل  البيانات الماليةع  ُيفصف

دوالر عل  االعتراأ بالمخصأأأأأأأصأأأأأأأات و/او اإفصأأأأأأأاح عر   10 000وتطبَّق عتبة درشأأأأأأأادية قدرلا   - 91
 االلتزامات الطارئة فر المالحظات عل  البيانات الماليةع

 
 الية األصول االحتم   

لا دال ان األصأأأأوُل االحتمالية لر األصأأأأ  - 92 ول التر ُيحتمل ان تيشأأأأل عر احداث سأأأأابقة وال  ؤكد وجودف
يقع، او اال يقع، مسأأأأأأتقبال حدثم واحد او اكثر ال يمكر التيبؤ به عل  وجه اليقير وال يخاأأأأأأع كليًة للسأأأأأأيطرة  

ح عر األصأول االحتمالية فر المالحظات  تمال  عل  البيانات المالية عيدما يكون االحالفعالة للميظمةع وُيفصأف
 األرجح لو ان تتلت  ميها ميافع اقتصادية للميظمةع

 
 االلتزامات   

االلتزامات لر مصأأأأأأأروفات تتكبدلا الميظمة فر المسأأأأأأأتقبل بياء عل  عقود تكون قد ابرمتها بحلول   - 93
تجيز لهأا تجيبهأا فر مسأأأأأأأأأأأأأأار اعمأالهأا   تأارين اإبالغ وال تكون لهأا دال صأأأأأأأأأأأأأأالحيأة محأدودة للغأايأة، دن ُوجأدت،

اديع ولر تشأمل التزامات راسأمالية )مبالغ العقود المتعلقة بالمصأروفات الراسأمالية التر لم تسأدد او تصأبح الع
مسأأأأأأأأتحقة بحلول تارين اإبالغ(، وعقود توريد السأأأأأأأألع والخدمات التر سأأأأأأأأتتسأأأأأأأألمها الميظمة فر فترات مقبلة، 

 قابلة لإللغاءعالقابلة لإللغاء، والتزامات اخر  غير ومدفوعات اإيجار الدنيا غير  
 

 د رادات المعامالت غير التبادلية: األنصبة المقررة   
د  - 94 تشأأأأأأأأكل األنصأأأأأأأأبة المقررة للميظمة مخصأأأأأأأأصأأأأأأأأاتى موئل األمم المتحدة مر الميزانية العاديةع وتحدَّ

ة وُيعترأ بحصأأأة السأأأية الواحدة مر األنصأأأب األنصأأأبة المقررة وتعتمد لفترة ميزانية مدتها سأأأية واحدة او اكثرع 
مة عل  الدول األعاأأاء   المقررة باعتبارلا د رادات فر بداية سل  العايع وتشأأمل األنصأأبة المقررة المبالغ المقسأأّ
لتمويل انشطة الميظمة وفقًا لجدول األنصبة المقررة المتفق عليهع وترد اإ رادات المتلتية مر األنصبة المقررة  

 رعر الدول األعااء فر بيان األداء المالالمحّصلة م
 

 د رادات المعامالت غير التبادلية: التبرعات   
يعترأ بالتبرعات والتحويالت األخر  المسأأأأتيدة دل  اتفاقات نافمة بقوة القانون بوصأأأأفها د رادات فر   - 95

مة حائزة لةصأأأأأأأأأأولع  الوقت المي يصأأأأأأأأأأبح عيدو االتفاق ملزما، ويشأأأأأأأأأأكل سل  اليقطة التر تعتبر عيدلا الميظ
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اموال نقدية مرلونًا بشأأأأروط معيية او عيدما تميح التبرعات صأأأأراحة لعملية محددة تبدا عيدما يكون قبض  اما
فر سأأأية مالية مقبلة، فيؤجل االعتراأ بها دل  حير اسأأأتيفاء لمو الشأأأروطع وُيعترفأ باإ رادات مقدمًا باليسأأأبة 

 دوالرع 50 000درلا لجميع الترتيبات المشروطة فر حدود عتبة ق

عهدات الطو ية والهبات األخر  الموعود بها بوصأأأأأأأأفها د رادات عيدما يصأأأأأأأأبح الترتيب  وُيعترأ بالت  - 96
دات والهبأأات الموعود بهأأا، وكأملأ  االتفأأاقأات التر لم  تم قبولهأأا بعأأد لتصأأأأأأأأأأأأأأبح  الخأأاس بهأأا ملزمأاع امأا التعهأأّ

ح عيها باعتبارلا اصأأأأأأأأوال احتم ة السأأأأأأأأيوات غير اليةع وفيما  تعلق باالتفاقات المتعدداتفاقات رسأأأأأأأأمية، فُيفصأأأأأأأأف
 المشروطة، ُيعترأ بكامل المبلغ ك  راد عيدما يصبح االتفاق ملزماع

وُتخصأأأأأأأأأأأأأأم األموال غير المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمأة والمعأادة دل  الجهأة المأانحأة مر اإ رادات بحيأث يعّبر عر  - 97
 اإ رادات كقيمة صافيةع

لة بم - 98 ات تمويل تقدمها  وجب ترتيبات مشأأأأأأأأتركة بير الميظمات مخصأأأأأأأأصأأأأأأأأ وتمثل اإ رادات المحصأأأأأأأأّ
 الوكاالت لتمكير الميظمة مر ددارة مشاريع او برامم اخر  بالييابة عيهاع

ويعترأ بأأأالمسأأأأأأأأأأأأأأأأالمأأأات العيييأأأة مر السأأأأأأأأأأأأأألع التر تفوق قيمتهأأأا عتبأأأة االعتراأ المحأأأددة بمبلغ  - 99
ميافع اقتصأادية  المحتمل ان تتدفق دل  الميظمة   دوالر بوصأفها اصأوال وإ رادات بمجرد ان يصأبح مر 5 000
 دمكانات خدمة فر المستقبل وتكون القيمة العادلة لتل  األصول قابلة للقياس بطريقة موثوقةع او

د لمو القيمة بالرجوع دل   - 100 وُتقاس المسأأأأأأأأالمات العييية اوال بقيمتها العادلة عيد تارين تسأأأأأأأأّلمها، وُتحدَّ
قلةع وقد اختارت الميظمة عدي االعتراأ بالمسأأأأالمات صأأأأد او اسأأأأتيادًا دل  تقييمات مسأأأأت قيم سأأأأوقية قابلة للر 

العييية مر الخدمات، ولكر مع مراعاة اإفصاح عر المسالمات العييية مر الخدمات التر تفوق قيمتها العتبة 
 دوالر فر المالحظات عل  البيانات الماليةع 5 000المحددة بمبلغ  

 
 ت التبادلية د رادات المعامال   

المعامالت التبادلية لر المعامالت التر تقوي فيها الميظمة ببيع سأأأأأأأأأأأأأألع او خدماتع وتشأأأأأأأأأأأأأأمل لمو  - 101
اإ رادات القيمأأة العأأادلأأة للمقأأابأأل المقبوض او المسأأأأأأأأأأأأأأتحق القبض مقأأابأأل بيع السأأأأأأأأأأأأأألع والخأأدمأأاتع ويعتفرفأ 

موارد تجي  مر ميافع  مر المحتمل ان تتدفقباإ رادات دسا كان باإمكان قياسأها عل  نحو موثوق، وإسا كان  
 اقتصادية مقبلة، وإسا اسُتوفيت المعا ير المحددة التالية:

يعترأ بأأاإ رادات المتأألتيأأة مر بيع الميشأأأأأأأأأأأأأأورات والكتأأب والطوابع فر مركز بيع الهأأدايأأا  )ا( 
 األمم المتحدة عيد حصول عملية البيع وتحويل المخاطر والميافع؛ فر

لة لقاء الخدمات التقيية وخدمات الشأأأأراء  ت المتلتية مر العمو اإ رادا )ب(  الت والرسأأأأوي المحصأأأأَّ
ي دل  الحكومأأات وكيأأانأأات األمم المتحأأدة والجهأأات   والتأأدريأأب والخأأدمأأات اإداريأأة والخأأدمأأات األخر  التر تقأأدَّ

 الشريكة األخر  يعتفرفأ بها فر السجالت عيدما  تم تقديم الخدمات؛

اياأأأأأأأأأأأأأأا اإ رادات المتألتيأة مر تألجير األمأاكر وبيع لمعأامالت التبأادليأة  تشأأأأأأأأأأأأأأمأل د رادات ا )ج( 
الممتلكات المسأأأأأأأأأتعملة او الزائدة عر الحاجة والخدمات المقدمة دل  الزوار فيما  تعلق بالجوالت المصأأأأأأأأأحوبة  

 بمرشد ر والدخل المحصل مر األرباح الصافية الياشدة عر تسويات سعر الصرأ؛



A/76/5/Add.9 

 رية برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البش

 )تابع( 2020الماحظات على البيانات المالية لعام 
 

91/133 21-06863 

 

ليف غير المباشأأأأأأأأأأأأأرة والمسأأأأأأأأأأأأأم  ”تكاليف الدعم تر مر اسأأأأأأأأأأأأأترداد التكايحّمل المبلغ المتل )د( 
البرنامجر“ عل  الصأياد ق االسأتدمانية كيسأبة مدوية مر التكاليف المباشأرة، بما فر سل  االلتزامات واألنشأطة  
األخر  ”الخأارجأة عر الميزانيأة“ بهأدأ كفأالأة عأدي دفع التكأاليف اإ أأأأأأأأأأأأأأأافيأة لأدعم األنشأأأأأأأأأأأأأأطأة الممولأة مر 

يزانية مر األموال المقررة و/او مر الموارد األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية األخر  التابعة لةمانة اكات الخارجة عر الماالشأأأأأأأأأتر 
العأأامأأةع وُتحأأمأ تكأأاليف الأأدعم البرنأأامجر ألغراض دعأأداد البيأأانأأات المأأاليأأة، عل  اليحو المفصأأأأأأأأأأأأأأح عيأأه  

ة  المتفق عليأأه مع الجهأ بشأأأأأأأأأأأأأأألن اإبالغ القطأأاعرع ويأُدرفج تمويأل تكأأاليف الأدعم البرنأامجر    4المالحظأأة  فر
 المانحة  مر التبرعاتع

 
 د رادات االستثمار   

تشأمل د رادات االسأتثمار د رادات الفوائد والحصأة الصأافية للميظمة مر د رادات اسأتثمارات صأيدوقر   - 102
 اليقدية المشتركير وتكاليف المعامالت المرتبطة بتشغيل االستثماراتع

اّي مكاسأب وخسأائر تيشأل عر بيع االسأتثمارات،  اليقدية المشأتركير    ويشأمل صأافر د رادات صأيدوقر - 103
ب باعتبأارلا الفرق بير عائدات المبيعأات والقيمأة الدفتريةع وتخصأأأأأأأأأأأأأأم تكأاليف المعأامالت التر تعز   وُتحسأأأأأأأأأأأأأأف
مباشأأرة دل  انشأأطة االسأأتثمار مر اإ رادات ويو َّع صأأافر اإ رادات تو يعا تياسأأبيا عل  جميع المشأأاركير فر  

رك عل  اسأأاس متوسأأط ارصأأدتهم اليوميةع وتشأأمل د رادات صأأيدوقر اليقدية المشأأتركير  صأأيدوق اليقدية المشأأت 
اياأا المكاسأب والخسأائر التر لم تتحقق فر األوراق المالية، والتر تو ع تو يعا تياسأبيا عل  جميع المشأاركير 

 عل  اساس ارصدتهم فر نهاية السيةع
 

 المصروفات   
ع االقتصأأادية او دمكانات الخدمة خالل سأأية اإبالغ فر شأأكل  لر انخفاض فر الميافالمصأأروفات   - 104

تدفقات األصأأأأأول دل  الخارج او اسأأأأأتهالكها او تكبد خصأأأأأوي تتسأأأأأبب فر انخفا أأأأأات فر صأأأأأافر األصأأأأأول،  
ي الخدمات، بصرأ اليظر عر شروط الدفعع  ويعترأ بها عل  اساس االستحقاق عيدما تسلَّم السلع وتقدَّ

ظفير مرتبأاتى الموظفير الأدوليير والموظفير الوطييير وموظفر المسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل مرتبأاُت المو  - 105
المؤقتأة العأامأة وتسأأأأأأأأأأأأأأويأات مقر العمأل المأدفوعأة لهم واالقتطأاعأات اإلزاميأة مر مرتبأاتهمع وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل البأدالت 

، وبأدالت انتأداب واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الموظفير األخر ، بمأا فيهأا المعأاشأأأأأأأأأأأأأأات التقأاعأديأة والتألمير
وظفير، واإعادة دل  الوطر، والمشقة، والبدالت األخر ع وتشمل تعوياات وبدالت غير الموظفير بدالت  الم

المعيشة لمتطوعر األمم المتحدة واستحقاقات ما بعد انتهاء خدمتهم، واجور الخبراء االستشاريير والمتعاقد ر، 
عوياأأات والبدالت المصأأروفة لةفراد  العدل الدولية، والت واجور الخبراء المخصأأصأأير، وبدالت قاأأاة محكمة  

 غير العسكرييرع

وتتعلق اللوا ي والمواد المسأأأأأأأأأأأأأأتهلكأة بتكلفأة المخزون المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدي والمصأأأأأأأأأأأأأأروفأات المتعلقأة بأاللوا ي  - 106
 المستهلكةع والمواد

هات الشأأأأأأأأأريكة وتشأأأأأأأأأمل الميح والتحويالت األخر  الميح الخالصأأأأأأأأأة والتحويالت دل  الوكاالت والج - 107
ات األخر ، وكمل  المشأأأاريع السأأأريعة األثرع وتتعلق اللوا ي والمواد المسأأأتهلكة بتكلفة المواد المسأأأتهلكة والكيان 

والمصأأأأأأأروفات المتعلقة باللوا يع وفيما  تعلق بالميح الخالصأأأأأأأة، ُيعترأ بالمصأأأأأأأروأ عيدما تصأأأأأأأبح الميظمة  
 ملزمة بالدفعع
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طة التجارية او الترتيبات األخر  التر تتوقع األمم التر تختل  عر األنشوتيفم األنشطة البرنامجية،  - 108
المتحدة الحصأأأأأأأأول فيها عل  قيمة مكافدة لقيمة األموال المحولة، بواسأأأأأأأأطة كيانات ميفمة/جهات شأأأأأأأأريكة فر  
عة التيفيم لتقديم الخدمات دل  فدة مسأأأأأأتهدفة تاأأأأأأم عادة الحكومات والميظمات غير الحكومية والوكاالت التاب 

لفا، وتظل  لميظومة األمم ال ل التحويالت دل  الجهات الشأأريكة فر التيفيم فر البداية باعتبارلا سأأُ متحدةع وُتسأأجَّ
األرصأأأأأأأأأدة التر ال تيففق خالل السأأأأأأأأأية مسأأأأأأأأأتحقة فر نهاية السأأأأأأأأأية وُتدرج فر بيان المركز المالرع وتقدي لمو 

قة  الكيانات الميفّىمة/الجهات الشأأأأأأأأأأأأأأريكة فر التيفيم دل  المي  عر المصأأأأأأأأأأأأأأروفات توثّىق فيها ظمة تقارير مصأأأأأأأأأأأأأأدَّ
اسأتخدامها للموارد، وتشأكل تل  التقارير األسأاس لتسأجيل المصأروفات فر بيان األداء المالرع وعيدما ال يقدي 
الشأأأأأأأأأأركاء تقارير مالية عل  اليحو المتوقع، ُيجري مد رو البرامم تقييما مسأأأأأأأأأأتييرا لما دسا كان يجب تسأأأأأأأأأأجيل 

مبلغ السأألفة وتقديم التسأأوية المحاسأأبيةع وعيدما يعتبر تحويُل األموال   الل فر القيمة مقابلاسأأتحقاق اي ا أأمح
ميحًة خالصأأأأأأة، يقيد المصأأأأأأروأ عيد اليقطة التر يقع فيها عل  الميظمة التزاي بالدفع، ويكون سل  عادًة عيد 

دفع عيد نهاية التيفيم التر لم تُ  صأأأأرأ المالع وتقيَّد االتفاقات الملزمة لتمويل كيانات ميفّىمة/جهات شأأأأريكة فر
 الفترة المشمولة بالتقرير باعتبارلا التزامات فر المالحظات المرفقة بالبيانات الماليةع

وتشأأأأمل مصأأأأروفات التشأأأأغيل األخر  اقتياء السأأأألع واألصأأأأول غير الملموسأأأأة التر تقل عر عتبات  - 109
ت األميية، والخدمات المشأأأأتركة، ، والتدريب، والخدماالرسأأأأملة، والصأأأأيانة، والمرافق، والخدمات المتعاقد عليها

واإيجار، والتلمير، والمخصأصأات المرصأودة للحسأابات المشأكوك فر دمكانية تحصأيلهاع وتتعلق المصأروفات  
األخر  بالمسأأأالمات العييية، والاأأأيافة، والمياسأأأبات الرسأأأمية، والخسأأأائر الياجمة عر صأأأرأ العملة، والتبرع 

 اعباألصول او تحويله

 دمانية المتعددة الشركاء الصياد ق االست  
انشأأأطة الصأأأياد ق االسأأأتدمانية المتعددة الشأأأركاء لر موارد مجمَّعة مر جهات شأأأريكة مالية متعددة  - 110

ص لكيانات ميفّىمة متعددة لدعم اولويات دنمائية معيية عل  الصأأأأأأأعيد الوطير او اإقليمر او العالمرع  تخصأأأأأأأَّ
طرة عليها وما دسا كانت الميظمة تعتبر المسؤول الرئيسر عر البرنامم  لتحد د الجهة المسي   وُتقيَّم لمو األنشطة

او اليشأأأأأأاط المعيرع وإسا ثبت ان للميظمة سأأأأأأيطرة عليها وانها معر أأأأأأة للمخاطر والميافع المرتبطة بلنشأأأأأأطة  
غ  الميظمة، ولمل   بلَّ الصأأأأأأيدوق االسأأأأأأتدمانر المتعدد الشأأأأأأركاء، فُتعتبر لمو البرامم او األنشأأأأأأطة مر عمليات  

 عيها بالكامل فر البيانات الماليةع
 

 4الماحظة    
 اإلباغ القطاعي   

القطاع لو نشاط مميز او مجموعة مر األنشطة المميزة عر غيرلا  بلَّغ عر معلوماتها المالية عل   - 111
ات بشأأأأألن تخصأأأأأيص الموارد حدة مر اجل تقييم اداء الكيان فر السأأأأأابق مر حيث تحقيق الدافه، والتخاس قرار 

 فر المستقبلع 

 ر التالية:وتقدي معلومات اإبالغ القطاعر عل  اساس ستة قطاعات، ل - 112

 صيدوق المؤسسة غير المخصص الغرض؛ )ا( 

 الميزانية العادية؛ )ب( 

 صيدوق المؤسسة المخصص الغرض؛ )ج( 
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   حس  القطاع 2020كانون األول/ديسمبر    31بيان المركز المالي للفترة المنتهية في    - جميع الصناديق  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

صأأيدوق المؤسأأسأأة غير 
 المخصص الغرض

وق المؤسأأأسأأأة  صأأأيد 
 )ا(الدعم البرنامجر التعاون التقير المخصص الغرض 

اسأأأأأأأأأتحقاقات نهاية 
الخأأأدمأأأة ومأأأا بعأأأد 

 التقاعد

محأأأموفأأأات مأأأا بير 
 القطاعات 

األول/  كأأأأأانون  31
 2020يسمبر د

األول/  31   كأأأأأأأانأون 
 )ا(2019ديسمبر 

         األصول         

         األصول المتداولة

 579 63 446 30  523 1 227 1 885 19 632 7 179 ةاليقدية ومكافدات اليقدي

 477 132 186 185  340 9 935 6 534 121 283 46 094 1 االستثمارات

 623 133 171 176  - - 081 126 524 49 566 التبرعات المستحقة القبض

 218 86 (100 5) - 093 3 824 1 268 1 الحسابات األخر  المستحقة القبض

 362 19 481 22  - (1) 042 15 365 7 75 تحويالت السل 

 341 14 260 9  - 703 856 6 348 1 353 األصول األخر  

 600 363 630 423 (100 5) 863 10 957 11 222 291 420 112 268 2 مجموع األصول المتداولة 

         األصول غير المتداولة

 265 41 957 60 - 074 3 283 2 005 40 235 15 360 االستثمارات

 197 48 196 58 - - - 741 34 455 23  التبرعات المستحقة القبض

 096 18 732 19 - - 21 584 19 90 37 الممتلكات والميشآت والمعدات

 7 1 - - - 1   األصول غير الملموسة

 565 107 886 138 - 074 3 304 2 331 94 780 38 397 مجموع األصول غير المتداولة 

 165 471 516 562 (100 5) 937 13 261 14 553 385 200 151 665 2 األصولمجموع  

         الخصوم

         الخصوم المتداولة

 938 16 468 12 - - 831 1 830 7 802 2 5 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة

 165 2 388 2 - 271 1 100 507 371 139 الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموظفير

 395 97 895 147 - - - 629 112 266 35 - الخصوي المتعلقة بترتيبات مشروطة
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صأأيدوق المؤسأأسأأة غير 
 المخصص الغرض

وق المؤسأأأسأأأة  صأأأيد 
 )ا(الدعم البرنامجر التعاون التقير المخصص الغرض 

اسأأأأأأأأأتحقاقات نهاية 
الخأأأدمأأأة ومأأأا بعأأأد 

 التقاعد

محأأأموفأأأات مأأأا بير 
 القطاعات 

األول/  كأأأأأانون  31
 2020يسمبر د

األول/  31   كأأأأأأأانأون 
 )ا(2019ديسمبر 

 - - (100 5) - - 644 1 456 000 3 الخصوي األخر           

 498 116 751 162 (100 5) 271 1 931 1 610 122 895 38 144 3 مجموع الخصوم المتداولة 

         الخصوم غير المتداولة

 681 35 958 42 - 958 42 - - - - الموظفير المتعلقة باستحقاقاتالخصوي 

 681 35 958 42 - 958 42 - - - - مجموع الخصوم غير المتداولة 

 179 152 709 205 (100 5) 229 44 931 1 610 122 895 38 144 3 مجموع الخصوم 

 986 318 807 356 - (292 30) 330 12 943 262 305 112 (479) الفرق بين مجموع األصول والخصوم 

         صافي األصول

 368 299 492 336 - (292 30) 398 9 583 251 282 108 (479 2) الفائض/)العجز( المتراكم

 618 19 315 20 - - 932 2 360 11 023 4 000 2 االحتياطيات

 986 318 807 356 - (292 30) 330 12 943 262 305 112 (479) مجموع صافي األصول 

 
نة لكر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةعاُعيد ب )ا(   يان القيم المقارف
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   حس  القطاع 2020كانون األول/ديسمبر    31بيان المركز المالي للفترة المنتهية في    - جميع الصناديق  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

صأيدوق المؤسأسأة  
غير المخصأأأأأأأص  

 الغرض  

الأأأأأمأأأأأيأأأأأزانأأأأأيأأأأأأأة  
 العادية

صأأأأأيدوق المؤسأأأأأسأأأأأة  
 لغرضالمخصص ا

الأأأأأأأأتأأأأأأأأعأأأأأأأأاون 
 التقير

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم 
 البرنامجر

اسأأأتحقاقات نهاية 
الخأأدمأأة ومأأا بعأأد 

 التقاعد

مأأأأأأحأأأأأأأموفأأأأأأأات  
بأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأر   مأأأأأأأأأأأا

 القطاعات 

كأأأأانون    31المجموع فر  
 2020األول/ديسمبر  

كأأانون   31المجموع فر  
 )ا(2019األول/ديسمبر 

          اإليرادات          

 295 15 540 15 - - - - - 540 15 - األنصبة المقررة

 894 94 653 146 - - 410 113 93 269 48 - 861 4 التبرعات

 738 50 588 14 (48) - - 591 11 045 3 - - التحويالت والمخصصات األخر  

 010 6 255 4 (093 8) 216 297 386 6 414 5 - 35 د رادات االستثمار

 395 5 071 13 (930 5) 023 2 002 12 870 4 86 - 20 اإ رادات األخر  

 332 172 107 194 (071 14) 239 2 709 12 960 115 814 56 540 15 916 4 مجموع اإليرادات 

          المصروفات

 132 47 714 46 (023 2) 1,985 417 5 029 11 10,419 953 13 934 5 مرتبات الموظفير وبدالتهم واستحقاقاتهم

 383 43 403 38   930 150 25 430 11 834 59 تعوياات غير الموظفير وبدالتهم

 389 39 904 33   70 561 28 138 5 85 50 المىيفح والتحويالت األخر  

 858 115 1   30 980 103 2 - اللوا ي والمستهلكات

 406 397   7 346 33 2 9 االستهالك

 5 5    5   - اإلالك

 966 6 909 2 (48)  54 185 1 663 1 54 1 السفر

 410 39 282 26 (000 12) 2 458 6 558 23 311 7 610 343 ر  مصروفات التشغيل األخ

 863 129 1    923 206 - - المصروفات األخر  

 412 178 858 150 (071 14) 1,987 966 12 737 91 303 36 540 15 6,396 مجموع المصروفات 

 (080 6) 249 43 - 252 (257) 223 24 511 20 - (480 1) الفائض/)العجز( للفترة 

 
نة لكر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع )ا(   اُعيد بيان القيم المقارف
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 5الماحظة    
 المقارنة بالميزانية   

ّد الميظمة الميزانيات وفقا لةسأأاس اليقدي المعّدل، خالفا ألسأأاس االسأأتحقاق  - 114 الكامل المعمول به ُتعى
ليحو المعروض فر بيان األداء المالر، حيث  تم دظهار  وفقا للمعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العاي، عل  ا

المصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات حسأأأأأأأأأأأأأأأب طبيعتهأأاع ويمثأأل بيأأان المقأأارنأأة بير المبأأالغ المأأدرجأأة فر الميزانيأأة والمبأأالغ الفعليأأة  
 الميزانية واليفقات الفعلية عل  اساس قابل للمقارنةع الخامس( الفرق بير المبالغ المدرجة فر )البيان

المعتمدة لر الميزانيات التر تسأأأأمح بتكبد المصأأأأروفات ويوافق عليها المجلس التيفيميع   والميزانيات - 115
وألغراض اإبالغ وفقا للمعا ير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العاي، الميزانيات المعتمدة لر االعتمادات الملسون 

 لكل فدة مر الفدات بمقتا  قرارات المجلس التيفيميع  بها

التر وافق عليها المجلس   2020نية األصأأأأأأأأأأأألية لر االعتمادات المخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة لعاي ومبالغ الميزا - 116
 ع2020التيفيمي لعاي  

 وتبير الميزانية اليهائية اعتمادات الميزانية األصلية مع اي تعد الت اقرتها المد رة التيفيميةع - 117

 فر البيان الخامسع   وترد الفروق بير مبالغ الميزانية األصلية ومبالغ الميزانية اليهائية - 118

فر المأائأة، بير   10وُييظر ادنأاو فر شأأأأأأأأأأأأأأرح الفروق الجولريأة، اي الفروق التر تزيأد نسأأأأأأأأأأأأأأبتهأا عر   - 119
 اعتمادات الميزانية اليهائية واليفقات الفعلية عل  اساس االستحقاق المعدلع

 
 نهائية لفروق بين مبالغ الميزانية السنوية األصلية ومبالغ الميزانية السنوية ال ا   
 )صندوق الم سسة غير المخصي الةرض(   

 فر المائة 10الفروق الجولرية التر تزيد عر  مجال الميزانية
 فر المائة 71,4اليفقات اقل مر الميزانية اليهائية بيسبة  المتصلعالحد مر التفاوت المكانر والفقر فر المجتمعات المحلية عبر التسلسل الريفر الحاري    

 فر المائة 55,8اليفقات اقل مر الميزانية اليهائية بيسبة  ء المشترك للمدن والمياطق،تعزيز الرخا
 فر المائة 85,0اليفقات اقل مر الميزانية اليهائية بيسبة  تعزيز اإجراءات المتعلقة بالمياخ وتحسير البيدة الحارية

 فر المائة 44,8اقل مر الميزانية اليهائية بيسبة اليفقات  العمل بفعالية عل  ميع حدوث األ مات الحارية والتصدي لها
 فر المائة 59,3اليفقات اكثر مر الميزانية اليهائية بيسبة  اجهزة تقرير السياسات
 فر المائة 77,6اليهائية بيسبة اليفقات اقل مر الميزانية  التوجيه التيفيمي واإدارة

 فر المائة 63,8ة بيسبة اليفقات اقل مر الميزانية اليهائي الدعم البرنامجر
  

وجاءت اليفقات الفعلية للبرامم الفر ية فر دطار صأأأأيدوق المؤسأأأأسأأأأة غير المخصأأأأص الغرض اقل   - 120
تدابير تقشأ  سات صألة بالتدفقات اليقدية بسأبب  مما كان مدرجا فر الميزانية بسأبب ما اتخم خالل السأية مر 

 مستويات الدخل الميخفاةع
 

 الفعلية عل  اساس قابل للمقارنة وبيان التدفقات اليقدية   التسوية بير المبالغ   
ترد فر الجدول ادناو تسأأأأأأأأأأوية بير المبالغ الفعلية المعرو أأأأأأأأأأة عل  اسأأأأأأأأأأاس قابل للمقارنة فر بيان   - 121

 ية والمبالغ الفعلية، وبير المبالغ الفعلية الواردة فر بيان التدفقات اليقديةعالمقارنة بير الميزان 
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 المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة وبيان التدفقات النقدية   التسوية بين   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 التمويل االستثمار التشغيل التسوية
   المجموع
 2020لعاي 

 (868 21)   (868 21) المبالغ الفعلية عل  اساس قابل للمقارنة )البيان الخامس(     
 (303 8)  (078 2) (225 6) )ا(أ األساس المحاسبرالفروق الياشدة عر اختال

 (922 128)   (922 128) )ب(الفروق فر الكيانات
 (961 125) - (147 68) 108 194 )ج(الفروق الياشدة عر اختالأ طريقة العرض

 (133 33) - (225 70) 092 37 المبلغ الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع(
 

تبير الفروق الياشأأأأأأأأدة عر اختالأ األسأأأأأأأأاس المحاسأأأأأأأأبر الفروق الياجمة عر دعداد الميزانية عل  اسأأأأأأأأاس نقدي معدَّلع   ()ا 
التدفقات اليقدية، تقيَّد العياصأأأأأأر غير اليقدية، مثل االلتزامات غير المصأأأأأأّفاة،  اجل تسأأأأأأوية نتائم الميزانية مع بيان   ومر

الممتلكات والميشأأآت والمعدات، واالشأأتراكات المقررة غير المدفوعة، بوصأأفها والمدفوعات عر التزامات السأأية السأأابقة، و 
 فروقا ناشدة عر اختالأ األساس المحاسبرع

فقأات اليقأديأة لفدأات الصأأأأأأأأأأأأأأيأاد ق مر غير الميظمأة، التر  بّلغ عيهأا فر البيأانأات المأاليأةع  تمثأل الفروق فر الكيأانأات التأد )ب( 
 خاصة بجميع فدات الصياد قعوتشمل البيانات المالية اليتائم ال

تمثل الفروق الياشأأأأأأأدة عر اختالأ طريقة العرض االختالفات فر الشأأأأأأأكل ونماسج التصأأأأأأأييف فر بيان التدفقات اليقدية  )ج( 
الم المبأأأالغ المأأأدرجأأأة فر الميزانيأأأة والمبأأأالغ الفعليأأأة، المتصأأأأأأأأأأأأأألأأأة فر المقأأأاي األول بعأأأدي تسأأأأأأأأأأأأأأجيأأأل وبيأأأان  قأأأارنأأأة بير 
ات فر ارصأأأأدة صأأأأيدوقر اليقدية المشأأأأتركير فر بيان المقارنة بير المبالغ المدرجة فر الميزانية  وصأأأأافر التغير  اإ رادات
 الفعليةع والمبالغ

 
 6الماحظة    
 ومكاف ات النقدية النقدية    

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(
 2019األول/ديسمبر  كانون  31 2020األول/ديسمبر  كانون  31 
 504 63 329 30 شترك الرئيسرصيدوق اليقدية الم   

 75 117 اليقدية ومكافدات اليقدية األخر  
 579 63 446 30 مجموع النقدية ومكاف ات النقدية 

  
تشأأأأمل اليقدية ومكافدات اليقدية اموال الصأأأأياد ق االسأأأأتدمانية المخصأأأأصأأأأة لةغراض المحددة لكل   - 122

 صيدوق مر الصياد ق االستدمانيةع
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 7الماحظة    
 الستثمارات ا   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019األول/ديسمبر  كانون  31 2020األول/ديسمبر  كانون  31 
   المتداولة   

 477 132 186 185 صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر

 477 132 186 185 المجموع الفرعي 

   غير المتداولة

 265 41 957 60 صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر

 265 41 957 60 المجموع الفرعي 
 742 173 143 246 المجموع 

  
 بالصياد ق االستدمانيةعتشمل االستثمارات المبالغ المتصلة  - 123
 

 8الماحظة    
 المبالغ المستحقة القبض من المعامات غير التبادلية: التبرعات   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 ةالمتداول غير المتداولة 
 األول/  كأأأأأأأانأأون   31

 2020ديسمبر 
  األول/  كأأأأأأأأانأأأأأأأأون   31

 )ا(2019ديسمبر 
 174 28 024 48 294 11 730 36 الدول األعااء     

 671 149 195 166 030 44 166 122 ميظمات حكومية اخر  
 582 29 037 28 802 1 235 26 مؤسسات األمم المتحدة
 536 16 194 18 070 1 124 17 الجهات المانحة الخاصة

 963 223 450 260 196 58 255 202 مجموع التبرعات المستحقة القبض قبل رصد البدل المخصي 
المخصأأأأصأأأأات المرصأأأأودة لتغطية الحسأأأأابات المسأأأأتحقة القبض المتداولة المشأأأأكوك  

 (143 42) (084 26) - (084 26) دمكانية تحصيلها فر
 820 181 366 234 196 58 171 176 مجموع التبرعات المستحقة القبض 

 
 اعيد بيان القيم المقارنة لكر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع )ا( 
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 9الماحظة    
 الحسابات األ رى المستحقة القبض   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019األول/ديسمبر  كانون  31 2020األول/ديسمبر  كانون  31 
   تداولة(الحسابات األ رى المستحقة القبض )الم   

 113 182 الحسابات األخر  المستحقة القبض

 150 103 القروض المستحقة القبض

 263 285 المجموع الفرعي 

المخصصات المرصودة لتغطية الحسابات المستحقة القبض 
 (45) (199) المشكوك فر دمكانية تحصيلها

مجموع الحسااااااااااابااات األ رى المساااااااااتحقااة القبض  
 218 86 )المتداولة(

  
 10الماحظة    
 تحويات السلف   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019األول/ديسمبر  كانون  31 2020األول/ديسمبر  كانون  31 
 362 19 481 22 السل  المقدمة دل  الشركاء الميفم ر   

 362 19 481 22 مجموع تحويات السلف 
  

 11الماحظة    
 األصول األ رى   

 لواليات المتحدة()بآالأ دوالرات ا

 2019األول/ديسمبر  كانون  31 2020األول/ديسمبر  كانون  31 
ل  المقّدمة دل  برنامم األمم المتحدة اإنمائر والوكاالت      الس 

 334 13 642 7 )ا(األخر  التابعة لميظومة األمم المتحدة
ل  المقّدمة دل  البائعير  61 352 الس 

 581 588 السل  المقدمة دل  الموظفير

 363 17 موظفون آخرون 

 2 661 غير سل  -األخر  األصول 
 341 14 260 9 األصول األ رى )المتداولة( 

 
يشأأأأأمل حسأأأأأاب المقاصأأأأأة لخدمات برنامم األمم المتحدة اإنمائر والسأأأأأل  المقدمة دل  كيانات اخر  لقاء تقديم خدمات   )ا( 

 الدعم اإداري والتشغيلرع
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 12الماحظة    
 ألصول التراثية ا   

معيية بوصأأأأأأأأأأفها اصأأأأأأأأأأوال تراثية بحكم الميتها الثقافية او التعليمية او التاريخيةع  تصأأأأأأأأأأي  اصأأأأأأأأأأول  - 124
واكتسأأأأأأبت الميظمة اصأأأأأأولها التراثية عل  مد  سأأأأأأيوات عد دة بوسأأأأأأائل شأأأأأأت ، ميها الشأأأأأأراء والهبات واإرث  

ل؛ وبياء ُ توقع ان تقدي خدمات فر المسأأأأأأتقب بوصأأأأأأيةع وال تدر  لمو األصأأأأأأول التراثية اي ميافع اقتصأأأأأأادية وال 
 عليه، اختارت الميظمة عدي االعتراأ باألصول التراثية فر بيان المركز المالرع

 وفر تارين اإبالغ، لم يكر لد  الميظمة اصول تراثية تبلّىغ عيهاع - 125
 

 13الماحظة    
 الممتلكات والمنشآت والمعدات   

العاي، يعترأ اوال باألرصأأأأأأأأأأأدة االفتتاحية  عا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع  مر الم 17وفقا للمعيار  - 126
، وُتقأاس 2014كأانون الثأانر/ يأا ر   1للممتلكأات والميشأأأأأأأأأأأأأأآت والمعأدات بأالتكلفأة او القيمأة العأادلأة اعتبأارا مر  

سأأأأأأأأأأاس تكلفة عل  ا  2014كانون الثانر/ يا ر   1بالتكلفة بعد سل ع وقد ُحّدد الرصأأأأأأأأأأيد االفتتاحر للمبانر فر 
ر قيمة ا الت والمعدات باسأأأأتخداي  االسأأأأتبدال بعد خصأأأأم اال ق عليه مهييون خارجيونع وتقدَّ سأأأأتهالك، وصأأأأدَّ

 طريقة التكلفةع

وخالل لما العاي، لم تجر الميظمة تخمياأات لقيمة الممتلكات والميشأآت والمعدات بسأبب الحوادث   - 127
افر للقيمةع وتمثل ، لم تحدد الميظمة اي ا أأأأأأأأمحالل د أأأأأأأأ واألعطال والخسأأأأأأأأائر األخر ع وفر تارين اإبالغ

األصأول قيد التشأييد مشأاريع سات طابع راسأمالر اسأتهلتها الميظمة نيابة عر مجتمعات المسأتعملير اليهائيير،  
 ع2020كانون األول/ديسمبر  31ولم تكر قد ُانجزت او ُسّلمت حت  

 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 يات المتحدة()بآالأ دوالرات الوال

 المبانر 
األصأول قيد 

 )ا(التشييد
ا الت  
 المركبات والمعدات

مأأأأأأأأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأأأأأأأأدات  
تأأأأكأأأأيأأأأولأأأأوجأأأأيأأأأأأأا  
االتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت  

 والمعلومات

األثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاث  
والأأأأتأأأأجأأأأهأأأأيأأأأزات  

 المجموع  الثابتة
 370 24  145 635 7,040  484 984 15  82  2020الثاني/يناير  كانون  1التكلفة في         

 078 2 9 32 354 282 401 1 - األصول الماافة
 - - (99) - 99 - - التحويالت

 (192) (19) (22) (151) - - - األصول المتصرأ فيها
 256 26 135 546 244 7 865 385 17 82 2020 ديسمبر كانون األول/ 31التكلفة في 

 (274 6) (127)  (487) (216 5) (371) – (73) 2020 كانون الثاني/يناير 1االستها  المتراكم في 
 (395) (5) (23) (312) (55) - - )ب(االستهالك

 - - 60 - (60) - - التحويالت المتصلة باالستهالك
 185 19 22 144 - - - األصول المتصرأ فيها
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 المبانر 
األصأول قيد 

 )ا(التشييد
ا الت  
 المركبات والمعدات

مأأأأأأأأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأأأأأأأأدات  
تأأأأكأأأأيأأأأولأأأأوجأأأأيأأأأأأأا  
االتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت  

 والمعلومات

األثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاث  
والأأأأتأأأأجأأأأهأأأأيأأأأزات  

 المجموع  الثابتة
 (40) 1 2 2 (44) - (1) تحركات اخر          

 (524 6) (112) (426) (382 5) (530) - (74) 2020كانون األول/ديسمبر  31االستها  المتراكم في 
 732 19 23 120 861 1 335 385 17 8 2020كانون األول/ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 
 

 تو ع األصول قيد التشييد عل  المستفيد ر مر المشاريع عيد انتهائهاع )ا( 
 االت التر سالم فيها قطاع الميزانية العاديةعالمعلومات واالتص دوالر المي يمثل استهالك األصول مر معدات تكيولوجيا  2 000دون احتساب مبلغ  )ب( 

  
 14الماحظة    
 األصول غير الملموسة   

، ما عدا التكاليف 2014كانون الثانر/ يا ر   1تخاأأأع جميع األصأأأول غير الملموسأأأة المقتياة قبل  - 128
 ولمل  لم يعترأ بهاع محاسبية الدولية،المرسملة المرتبطة بمشروع اوموجا، الستثياء االنتقال دل  المعا ير ال

 
 األصول غير الملموسة   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
المأقأتأيأأأأأأأاة   البأرامجأيأأأأأأأات 
 مر مصادر خارجية

 32 2020الثاني/يناير  كانون  1التكلفة في   
 – األصول الماافة

 32 2020كانون األول/ديسمبر  31التكلفة في  
 25 2020الثاني/يناير  كانون  1المتراكم واضمحال القيمة في اإلها   
 5 اإلالك

 1 تحركات اخر  
 31 2020كانون األول/ديسمبر  31اإلها  المتراكم واضمحال القيمة في  
 1 2020كانون األول/ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في  
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 15المالحظة   
 والخصوم المستحقة الحسابات المستحقة الدفع    

 اليات المتحدة()بآالأ دوالرات الو 

 2019األول/ديسمبر  كانون  31 2020األول/ديسمبر  كانون  31 
 422 1 464 2 الدفع(  الحسابات المستحقة الدفع للبائعير )الحسابات المستحقة    

 703 020 1 الحسابات المستحقة الدفع لكيانات األمم المتحدة األخر  

 954 11 397 8 المستحقات مقابل السلع والخدمات

 859 2 587 مبالغ اخر   -الحسابات المستحقة الدفع 
 938 16 468 12 مجموع الحسابات المستحقة الدفع والخصوم المستحقة  

  
 16الماحظة    
 الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 غير المتداولة المتداولة 
األول/   كأأأأأأأأانأأأأأأأأون   31

 2020ديسمبر 
األول/   نأأأأأأأأأأون كأأأأأأأأأأا  31

 2019ديسمبر 
 092 26 907 32 674 32 233 التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة     

 332 4 365 4 962 3 403 اإجا ة السيوية
 569 6 957 6 322 6 635 استحقاقات اإعادة دل  الوطر

 993 36 229 44 958 42 271 1 الفرعي  الخصوم الناش ة عن االستحقاقات المحددةالمجموع  
 707 936 - 936 المرتبات والبدالت المستحقة

 146 181 - 181 الخصوي المتعلقة باالشتراكات فر صيدوق المعاشات التقاعدية
 846 37 346 45 958 42 388 2 مجموع الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين 

  
اقات انتهاء الخدمة/ما بعد انتهاء   تول  خبراء اكتواريون مستقلون تحد د الخصوي الياشدة عر استحق - 129

المتحأدة،  الخأدمأة وبرنأامم تعوياأأأأأأأأأأأأأأات العأاملير فر دطأار التأم يأل دال الملحق بأاليظأاي اإداري لموظفر األمم
لموظفر األمم المتحدةع وُيجر  التقييم االكتواري عادًة كل  ويجري دقرارلا وفقا لليظامير اإداري واألسأأأأأأأأاسأأأأأأأأر 

 ع2020كانون األول/ديسمبر  31م اكتواري شامل فر سيتيرع وقد ُاجري آخر تقيي 
 

 التقييم االكتواري: االفتراضات   

تسأأأأأأتعرض الميظمة وتختار االفترا أأأأأأات واألسأأأأأأاليب التر يسأأأأأأتخدمها الخبراء االكتواريون فر تقييم   - 130
فيما  لر  ة العاي لتحد د حجم المصأأأأأأأأروفات واالشأأأأأأأأتراكات المطلوبة لتغطية اسأأأأأأأأتحقاقات الموظفيرع وتردنهاي 

االفترا أأأأأأأأأأأأأأات االكتواريأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمأة لتحأد أد االلتزامأات المتعلقأة بأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الموظفير فر  
 ع2020األول/ديسمبر  كانون  31
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 االفتراضات االكتوارية   

 المدوية()اليسبة 

 االفترا ات
التألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر 
 بعد انتهاء الخدمة

اسأتحقاقات اإعادة 
 ةاإجا ة السيوي دل  الوطر

 2,19 2,07 3,19 2020األول/ديسمبر  كانون  31معدالت الخصم فر     
 2,49 2,99 3,68 2019كانون األول/ديسمبر  31معدالت الخصم فر 

 - 2,20 5,31-2,75 2020األول/ديسمبر  كانون  31التاخم فر 
 – 2,20 5,44-2,85 2019كانون األول/ديسمبر  31التاخم فر 

  
ائد المسأأأأأأأأأتخدمة فر حسأأأأأأأأأاب معدالت الخصأأأأأأأأأم فيما  تعلق بدوالرات الواليات المتحدة وميحييات الع - 131

(، ويتسق سل  مع موق   Aon Hewittواليورو والفرن  السويسري لر تل  التر و عتها شركة اون لويت )
فرقة عمل األمم المتحدة المعيية بالمعا ير المحاسأأأأأأأأأأأأبية بشأأأأأأأأأأأألن مواءمة االفترا أأأأأأأأأأأأات االكتوارية عل  نطاق  
ميظومة األمم المتحدةع واسأتمر األخم باالفترا أات المالية والديمغرافية األخر  المسأتخدمة للتقييم المي ُاجري  

غراض ترحيل البياناتع وبلغت افترا أأأأأأأأأأات  يادة المرتبات لموظفر  أل  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر    31فر 
فر المأائأة  3,97 تأدريجيأا دل   سأأأأأأأأأأأأأأيأة، ميخفاأأأأأأأأأأأأأأةً   23فر المأائأة لموظ   بلغ مر العمر    8,47الفدأة الفييأة  

سأأأأأأأأأأأأأيةع وافُترضف فر مرتبات الموظفير مر فدة الخدمات العامة حصأأأأأأأأأأأأأول  يادة   70لموظ   بلغ مر العمر  
فر المائة  3,97سأأية، مع انخفاض تدريجر دل   19ائة باليسأأبة لموظ   بلغ مر العمر فر الم  6,84بيسأأبة 

 سيةع 65لموظ   بلغ مر العمر  

اليف المطأالبأات للفرد الواحأد فيمأا  تعلق بخطط التألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة وُتحأدَّث تكأ  - 132
ر لمو الخططع وُييّقح االفتراض المتعلق  لبيان المطالبات األخيرة والخبرة المكتسأأأأأأأبة فر مجال االشأأأأأأأتراك ف 

ت فر تكلفة بمعدل اتجالات تكلفة الرعاية الصأأأأأأأأأأأأحية ليعّبر عر التوقعات القصأأأأأأأأأأأأيرة األجل الحالية للزيادا
خطط التلمير الصأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة وعر المياخ االقتصأأأأأادي السأأأأأائدع وُحّدثت افترا أأأأأات اتجالات  

لتشأأأأأأأأأمل معدالت التصأأأأأأأأأاعد    2020كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر  31حت  التكاليف الطبية المسأأأأأأأأأتخدمة للتقييم  
فر المائة   3,73تل  تبلغ   ، كانت معدالت االرتفاع2020كانون األول/ديسمبر  31للسيوات المقبلةع وفر 

المأأأأائأأأأة(، و    3,83:  2019) المأأأأائأأأأة )  3,64فر  المأأأأائأأأأة(، و    3,76:  2019فر  المأأأأائأأأأة   5,31فر  فر 
بة لخطط التلمير الصأأحر فر ميطقة اليورو وخطط التلمير الصأأحر فر  فر المائة( باليسأأ  5,44 :2019)

فر المائة   5,15سأأأأأأأأأأأأأبة  سأأأأأأأأأأأأأويسأأأأأأأأأأأأأرا وجميع خطط التلمير الصأأأأأأأأأأأأأحر األخر  عل  التوالر، باسأأأأأأأأأأأأأتثياء ن 
( للتلمير الصأأحر فر الواليات المتحدة،  Medicareفر المائة( باليسأأبة لخطة ”مديكير“ ) 5,26 :2019)
فر المائة( باليسأأبة لخطة التلمير الصأأحر الخاصأأة بطب األسأأيان فر   4,66:  2019فر المائة ) 4,59 و

فر المائة(   3,65:  2019فر المائة ) 3,25الواليات المتحدة، وانخفض المعدل تدريجيا حت  وصأأأأأأأأأل دل   
سأأأأأأأأأأأأأأيوات بأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأة لتكأاليف الرعأايأة    8دل    3فر المأائأة( عل  مأد    2,85:  2019فر المأائأة )  2,75و 

فر المائة( عل  مد   3,85:  2019فر المائة ) 3,65اليورو وفر سأأأأأأأأويسأأأأأأأأرا، وإل   الصأأأأأأأأحية فر ميطقة  
 ة فر الواليات المتحدةعسية( باليسبة لتكاليف الرعاية الصحي  13:  2019سية ) 14
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، افُترض ان 2020كانون األول/ديسأأمبر   31وفيما  تعلق بتقييم اسأأتحقاقات اإعادة دل  الوطر فر  - 133
فر المائة(، اسأأأأأأتيادا دل  معدل    2,20: 2019فر المائة )  2,20ليف السأأأأأأفر سأأأأأأتبلغ  نسأأأأأأبة التاأأأأأأخم فر تكا

 ت العشرير المقبلةعالتاخم المتوقع فر الواليات المتحدة عل  مد  السيوا

وافُترض ان ارصدة اإجا ات السيوية سترتفع بحسب المعدالت السيوية التالية خالل سيوات الخدمة   - 134
سأأأأأيوات،   8دل   4فر المائة؛ ومر    9,1ليحو التالر: مر صأأأأأفر دل  ثالث سأأأأأيوات، المتوقعة للموظ  عل  ا

 وماع ويسأأأأأأأتخدي  60دل  الحد األقصأأأأأأأ  البالغ  فر المائة، وصأأأأأأأوال  0,1سأأأأأأأيوات،  9فر المائة؛ واكثر مر   1
 اسلوب اإسياد فر التقييم االكتواري لإلجا ات السيويةع

االسأأأأأأأأأتحقاقات، تسأأأأأأأأأتيد االفترا أأأأأأأأأات المتعلقة بالوفيات فر المسأأأأأأأأأتقبل وباليسأأأأأأأأأبة للخطط المحددة   - 135
لتقاعد واالنسحاب مر الخطة  اإحصاءات وجداول الوفيات الميشورةع وتتوافق افترا ات  يادة المرتبات وا دل 

والوفيات مع االفترا أأأأأأات التر يسأأأأأأتخدمها الصأأأأأأيدوق المشأأأأأأترك للمعاشأأأأأأات التقاعدية لموظفر األمم المتحدة  
 جراء تقييمه االكتواريعد فر
 

 التغيرات فر الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموظفير المعترأ بها لخطط االستحقاقات المحددة   
 خصوم االفتتاحية والختامية الناش ة عن االستحقاقات المحددة التسوية بين مجموع ال   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

التلمير الصأأأأأأحر  
انأأأأأتأأأأأهأأأأأأأاء  بأأأأأعأأأأأأأد 

 الخدمة

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأأأأاقأأأأأأأات  
دلأأأأأأأأأأ    اإعأأأأأأأأأأادة 

 المجموع  اإجا ة السيوية الوطر
 993 36 332 4 569 6 092 26 2020  كانون الثانر/ يا ر   1صافر الخصوي المتعلقة باستحقاقات محدَّدة فر       

 914 1 283 474 157 1 تكلفة الخدمة الحالية
 244 1 102 185 957 تكلفة الفائدة

 (351 1) (464) (772) (115) االستحقاقات الفعلية المدفوعة
 807 1 (79) (113) 999 1 2020 مجموع التكاليف المعتر  بها في بيان األداء المالي لعام 
 800 38 253 4 456 6 091 28 المجموع الفرعي 

 428 5 112 500 816 4 )المكاسب(/الخسائر االكتوارية
دة في صاافي الخصاوم     كانون األول/  31المتعلقة باساتحقاقات محدي

 44 229 365 4 956 6 907 32 2020ديسمبر 
  

 تحليل درجة حساسية معدالت الخصم   
الخصأأأأأأأم المي يحسأأأأأأأب باالسأأأأأأأتياد دل  سأأأأأأأيدات  تحدث التغيرات فر معدالت الخصأأأأأأأم بفعل ميحي   - 136

الفترة المشأأأأمولة بالتقرير، ولتقّلب األداء تلثير فر االفتراض  الشأأأأركاتع وقد تبا ر اداء اسأأأأواق السأأأأيدات خالل  
فر المائة، كان اثرو عل  االلتزامات عل  اليحو    0,5المتعلق بمعدل الخصأأأأأأأأأأأأمع ف سا تغير االفتراض بيسأأأأأأأأأأأأبة  

 المبير ادناوع
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 حساسية معدالت الخصم: الخصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين في نهاية السنة تحليل    

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمير الصأأأأأأأأأأحر بعد 

 انتهاء الخدمة
اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات اإعأادة 

 اإجا ة السيوية دل  الوطر
 (167) (235) (761 3) فر المائة 0,5 يادة معدل الخصم بيسبة     

 (4) (3) (11) ة مر الخصوي فر نهاية السيةكيسبة مدوي
 181 251 404 4 فر المائة 0,5انخفاض معدل الخصم بيسبة 

 4 4 13 كيسبة مدوية مر الخصوي فر نهاية السية
  

 تحليل حساسية التكاليف الطبية   
 دياد االفتراض األسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأر فر تقييم التلمير الصأأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة لو المعدل المتوقع ال - 137

التغير الحاصأل فر الخصأوي بسأبب التغيرات  التكاليف الطبية فر المسأتقبلع وُييظر عيد تحليل الحسأاسأية دل  
تغير  فر معدالت التكاليف الطبية مع اإبقاء عل  االفترا ات األخر ، مثل معدل الخصم، عل  حالهاع وإسا

ائة، فمل  مر شأأأألنه التلثير فر قياس االلتزامات  فر الم 0,5االفتراض المتعلق باتجاو التكاليف الطبية بيسأأأأبة 
 ات المحددة، كما لو مبّير ادناوعالياشدة عر االستحقاق

 
 الطبية   في المائة في المعدالت المفترضة التجاه التكاليف   0,5تحليل حساسية التكاليف الطبية: تةير بنسبة   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة وباليسبة المدوية(
 اليقصان زيادةال 2020

 (686 3) (11,1) 4,264 12,95 باستحقاقات محددةاثر التغّير عل  االلتزامات المتعلقة      
 (350) (16,6) 414 19,6 اثر التغّير عل  مجموع تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

     األثر اإلجمالي 
  

 اليقصان الزيادة 2019
 (795 2) (11,2) 234 3 12,96 امات المتعلقة باستحقاقات محددةاثر التغّير عل  االلتز      

 (265) (1,1) 313 1,25 اثر التغّير عل  مجموع تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة
 060 3  547 3  األثر اإلجمالي 

  
 معلومات اخر  عر خطط االستحقاقات المحددة   

تقد رات لما كان سأأأأأأأأأأأُيدفع للموظفير الميتهية خدمتهم لر  2020االسأأأأأأأأأأأتحقاقات المدفوعة عر عاي  - 138
و/او المتقاعد ر خالل السأأأية بياًء عل  نمط حيا ة الحقوق فر دطار كل مر الخطط التالية: التلمير الصأأأحر  
بعد انتهاء الخدمة، واإعادة دل  الوطر، واسأأأأأأأتبدال رصأأأأأأأيد اإجا ة السأأأأأأأيويةع وترد فر الجدول ادناو تقد رات  

 فر لمو الخطط(عتحقاقات المحددة )مخصوما ميها اشتراكات المشتركير مدفوعات االس
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 تقديرات مدفوعات االستحقاقات المحّددة كقيمة صا ية بعد  صم اشتراكات المستفيدين   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمير الصأحر بعد 

 انتهاء الخدمة
اسأأأأأأأتحقاقات اإعادة 

 جموعالم اإجا ة السيوية دل  الوطر
كقيمأة   2020االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المحأددة لعأاي  تقأد رات مأدفوعأات       

 308 1 413 653 242 صافية بعد خصم اشتراكات المسالمير
كقيمأة   2019تقأد رات مأدفوعأات االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المحأددة لعأاي  

 476 1 374 629 473 صافية بعد خصم اشتراكات المسالمير
  

بالتأمين الصااااااااحي بعد انتهاء الخدمة  ع الخصااااااااوم المتعلقة  معلومات عن الساااااااانوات السااااااااابقة: مجمو   
 كانون األول/ديسمبر   31واستحقاقات اإلعادة إلى الوطن واإلجازات السنوية في  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 2017 2016 2015 
 123 37 255 40 804 47 042 44 993 36 القيمة الحالية لاللتزامات المتعلقة باستحقاقات محددة      
  

 الخصوي األخر  المتعلقة باستحقاقات الموظفير   
 المرتبات والبدالت المستحقة   

مليون دوالر  تصأأأل باسأأأتحقاقات دجا ة  يارة الوطرع  0,6تشأأأمل المرتبات والبدالت المسأأأتحقة مبلغ   - 139
بأالمرتبأات  مسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة تتعلق مليون دوالر فيتصأأأأأأأأأأأأأأل بمصأأأأأأأأأأأأأأروفأات  0,8امأا الرصأأأأأأأأأأأأأأيأد المتبقر البأالغأة قيمتأه  

 واالستحقاقات األخر ع
 

 الصيدوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفر األمم المتحدة   
موئل األمم المتحدة لو دحد  الميظمات األعاأأأأأاء المشأأأأأارىكة فر الصأأأأأيدوق المشأأأأأترك للمعاشأأأأأات   - 140

قات التقاعد والوفاة  توفير اسأأأأأأأأأأأأأتحقا  التقاعدية لموظفر األمم المتحدة، المي انشأأأأأأأأأأأأألته الجمعية العامة مر اجل
والعجز وما  تصأل بها مر اسأتحقاقات للموظفيرع والصأيدوق لو خطة ممولة السأتحقاقات محددة يشأارك فيها 

)ب( مر اليظاي األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأر للصأأأأأأأأيدوق، ُيفتح باب العاأأأأأأأأوية   3ارباب عمل متعددونع وكما  رد فر المادة 
و الحكومية الدولية المشأأأأأأتركة فر اليظاي  مات الدولية االصأأأأأأيدوق للوكاالت المتخصأأأأأأصأأأأأأة ولسأأأأأأائر الميظ فر

 الموحد للمرتبات والبدالت وغيرلا مر شروط الخدمة فر األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةع

ويعرّىض الصأأيدوق الميظمات المشأأاركة للمخاطر االكتوارية المرتبطة بالموظفير الحاليير والسأأابقير   - 141
ق، مما  ترتب عليه عدي وجود اسأأأاس ثابت وموثوق لتخصأأأيص  ركة فر الصأأأيدو فر الميظمات األخر  المشأأأا

االلتزامات واصأول الخطة والتكاليف لفراد  الميظمات المشأاركة فر الخطةع وليس بوسأع موئل األمم المتحدة  
وال صأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعدية، شأأأألنهما شأأأألن الميظمات األخر  المشأأأأترىكة فر الصأأأأيدوق، تحد د الحصأأأة  

مم المتحدة فر االلتزاي المتعلق باالسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات المحددة وفر اصأأأأأأأأأأأأأول الخطة والتكاليف بية لموئل األاليسأأأأأأأأأأأأأ 
المرتبطأة بأالخطأة بأدرجأة كأافيأة مر الموثوقيأة لةغراض المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأةع ومر ثم تعأامأل الموئأل مع لأمو الخطأة  
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دولية  المحاسأأأأأأأأأأبية ال  مر المعا ير 39لو كانت خطة محددة االشأأأأأأأأأأتراكات تماشأأأأأأأأأأيا مع متطلبات المعيار  كما
للقطاع العاي، استحقاقات الموظفيرع وُيعترأ فر بيان األداء المالر باشتراكات الموئل فر الخطة خالل الفترة  

 المالية باعتبارلا مصروفاتع

وييص اليظاي األسأأأاسأأأر لصأأأيدوق المعاشأأأات التقاعدية عل  ان ُيجرىيف مجلس الصأأأيدوق المشأأأترك   - 142
ث سأأأأيوات عل  األقل يقوي به الخبير االكتواري االسأأأأتشأأأأاريع وقد تمثلت دوق مرة كل ثالتقييما اكتواريا للصأأأأي 

الممارسأأة التر  تبعها مجلس الصأأيدوق المشأأترك فر دجراء تقييم اكتواري كل عامير باسأأتخداي طريقة حاصأأل  
يدوق الحالية  المجموعة المفتوحةع والغرض الرئيسأأأر مر التقييم االكتواري لو تحد د ما دسا كانت اصأأأول الصأأأ 

 واصوله المقّدرة فر المستقبل كافية للوفاء بالخصوي المترتبة بممتهع

وتتكون االلتزامات المالية لموئل األمم المتحدة تجاو صأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأات التقاعدية مر اشأأأأأأأأتراكاته   - 143
فر المأأائأأة   15,8فر المأأائأأة للمشأأأأأأأأأأأأأأتركير و    7,9المقررة بأأالمعأأدل الأأمي تحأأددو الجمعيأأة العأأامأأة ) بلغ حأأاليأأا  

  26لميظمات األعاأاء(، باإ أافة دل  اي حصأة فر اي مدفوعات لتغطية العجز االكتواري بموجب المادة ل
مر اليظاي األساسر للصيدوقع وال ُتسّدد مدفوعات مر لما القبيل لتغطية العجز دال دسا قررت الجمعية العامة  

دَّ ومت  قررت سل ،   26العمل باألحكاي الواردة فر المادة  د وجود  أأأأرورة تقتاأأأأر سأأأأداد مدفوعات  بعد ان ُيحف
العجز بياء عل  تقييم لمد  الكفاية االكتوارية للصيدوق فر تارين التقييمع وتسالم كل ميظمة عاو فر سد لما 

 عالعجز بمبلغ  تياسب مع مجموع االشتراكات التر دفعها كلم ميها اثياء السيوات الثالث السابقة لتارين التقييم 

، وسأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأتخدي  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر   31التقييم االكتواري األحدث للصأأأأأأأأأيدوق فر وُانجز  - 144
  كأأانون األول/  31دل     2019كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31الصأأأأأأأأأأأأأأيأأدوق ترحيأأل بيأأانأأات االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأأات فر  

  األول/ كأانون   31ع واد  التقييم االكتواري الأمي اجري فر  2020فر بيأانأاتأه المأاليأة لعأاي    2020 ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر
دل  وصأأأأأأول نسأأأأأأبة التمويل، التر لر نسأأأأأأبة األصأأأأأأول االكتوارية دل  الخصأأأأأأوي االكتوارية،  2019ديسأأأأأأمبر 

فر المائة   139,2فر المائة )مقابل   144,2بافتراض عدي دجراء تسأأويات مسأأتقبلية للمعاشأأات التقاعدية، دل  
(  2017ييم عأاي  ئأة فر تقفر المأا  102,7فر المأائأة ) 107,1(ع وبلغأت نسأأأأأأأأأأأأأأبأة التمويأل  2017فر تقييم عأاي  

عت تعد الت اليظاي الحالر لتسوية المعاشات التقاعدية فر الحسبانع  عيدما ُو ى

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية لصأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأات التقاعدية، خلص الخبير االكتواري االسأأأأأأتشأأأأأأاري  - 145
ية العجز بموجب  ات  لتغطما يسأأأأأأتوجب تسأأأأأأد د مدفوع 2020كانون األول/ديسأأأأأأمبر  31انه ال  وجد فر  دل 

مر اليظاي األسأأأأاسأأأأر للصأأأأيدوق، ألن القيمة االكتوارية لةصأأأأول تجاو ت القيمة االكتوارية لجميع  26المادة 
الخصأأأأوي المسأأأأتحقة فر دطار الخطةع وياأأأأاأ دل  سل  ان القيمة السأأأأوقية لةصأأأأول تجاو ت اياأأأأا القيمة  

تارين اإبالغ، لم تلجل الجمعية العامة دل  احكاي  يمع وفر االكتوارية لجميع الخصأأوي المسأأتحقة فر تارين التقي 
 ع26المادة 

بسأأأأأبب عجز اكتواري، سأأأأأواء اثياء العملية الجارية او بسأأأأأبب دنهاء  26وفر حال اللجوء دل  المادة  - 146
الصأأأأيدوق، سأأأأتسأأأأتيد المدفوعات لتغطية العجز المطلوبة مر كل ميظمة مر الميظمات األعاأأأأاء دل  نسأأأأبة  

لميظمة العاأأو فر مجموع المسأأالمات المدفوعة دل  الصأأيدوق فر السأأيوات الثالث السأأابقة ات تل  ااشأأتراك
لتأأأارين التقييمع وبلغ مجموع االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأأأات المأأأدفوعأأأة دل  الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأدوق خالل األعواي الثالثأأأة السأأأأأأأأأأأأأأأأأابقأأأة  

بلغ  مليون دوالر، سأأأأأأأأأأأأأأأأالم موئأأأل األمم المتحأأأدة فيأأأه بم  7  546,92( مأأأا قأأأدرو  2019و    2018 و 2017)
 ، ُسّددت كامل اشتراكات الميظمة دل  الصيدوقع2019مال ير دوالرع وخالل عاي  8,8
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ويجو  دنهاء العاأأأأأأأأأأأأوية فر الصأأأأأأأأأأأأيدوق بقرار مر الجمعية العامة، بياء عل  توصأأأأأأأأأأأأية باإيجاب  - 147
مجلس الصأأيدوق المشأأتركع وُتدفع دل  الميظمة العاأأو سأأابقا حصأأة نسأأبية مر مجموع اصأأول الصأأيدوق   مر
تارين اإنهاء ُتخصأأأأأأص حصأأأأأأرا لصأأأأأأالح مفر كان مر موظفيها مشأأأأأأترىكا فر الصأأأأأأيدوق فر سل  التارين،   فر
د مجلس الصأأأأيدوق المشأأأأترك المبلغ اسأأأأتيادا دل  تقييم   وفقا لترتيب متفق عليه بير الميظمة والصأأأأيدوقع ويحدّى

األصأأأأأأأأول الزائدة    اكتواري ألصأأأأأأأأول الصأأأأأأأأيدوق وخصأأأأأأأأومه فر تارين اإنهاء؛ وال يشأأأأأأأأمل المبلغ اي جزء مر
الخصأأأويع ويجري مجلس مراجعر الحسأأأابات مراجعة سأأأيوية لحسأأأابات الصأأأيدوق، ويقدي كل عاي تقارير  عر

عر مراجعة الحسأأأأابات دل  مجلس الصأأأأيدوق المشأأأأترك والجمعية العامةع وُيصأأأأدر الصأأأأيدوق تقارير فصأأأألية  
 عwww.unjspf.orgاستثماراته ولر متاحة عل  الموقع الشبكر  عر

 صيدوق دفع التعوياات المحتفك به فر دطار المجلد األول: التم يل دال/تعوياات الموظفير   
يغطر صأيدوق التعوياأات المبالغ المدفوعة كتعوياأات عر حاالت الوفاة او اإصأابة او المرض  - 148

لتر تيظم دفع التعوياأأأأأأأأات فر التم يل دال مر اليظاي  ا  التر تعز  دل  اداء الواجبات الرسأأأأأأأأميةع وترد القواعد
اإداري للموظفيرع ويمكّىر الصأأأأأأيدوق الميظمةف مر مواصأأأأأألة الوفاء بالتزامها بتسأأأأأأد د تعوياأأأأأأات عر حاالت  

فر المائة مر صأأأأأافر األجر   1,0الوفاة او اإصأأأأأابة او المرضع ويسأأأأأتمد الصأأأأأيدوق د راداته مر رسأأأأأم  بلغ  
مة مر الموظفير تسأ األسأاسأر، بما فر سل   وية مقر العمل للموظفير المسأتحقيرع ولو يغطر المطالبات المقدَّ

فر دطار التم يل دال، لسأأأأأأأأداد االسأأأأأأأأتحقاقات الشأأأأأأأأهرية عر حاالت الوفاة والعجز ودفع المبالغ اإجمالية عر 
 حاالت اإصابة او المرض فاال عر المصروفات الطبيةع

 
 حقاقات الموظفير ستاثر قرارات الجمعية العامة عل  ا   

المي وافقت بموجبه   70/244، اتخمت الجمعية العامة القرار  2015كانون األول/ديسأأأأأأأمبر   23فر  - 149
عل  ددخأال تغييرات معييأة عل  شأأأأأأأأأأأأأأروط الخأدمأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات لجميع الموظفير العأاملير فر الميظمأات  

ر اليظاي الموحد لةمم المتحدة بياء عل  توصأأأأأأأأأأأيات لجية الخدمة المدنية الدوليةع وتؤثر بعض ة فالمشأأأأأأأأأأأارك
التغيرات عل  طريقة حسأأأأاب الخصأأأأوي المتعلقة باسأأأأتحقاقات الموظفير األخر  الطويلة األجل وباسأأأأتحقاقات  

  حسأأاب لما االسأأتحقاق  عل نهاية الخدمةع وباإ أأافة دل  سل ، تم تيفيم نظاي ميقح لميحة التعليم، مما  ؤثر
 القصير األجلع ويرد فر الجدول ادناو عرض لةثر الياجم عر لمو التغييراتع

 
 التفاصيل التغير
السأأأأأأأأأأأأأأر اإلزاميأأأأة     يأأأأادة 

 إنهاء الخدمة
او بعأدو لر   2014الثأانر/ يأا ر   كأانون  1سأأأأأأأأأأأأأأر التقأاعأد اإلزامر للموظفير الأم ر اناأأأأأأأأأأأأأأموا دل  األمم المتحأدة فر  

عاماع وقررت الجمعية العامة  62او    60فهر   2014كانون الثانر/ يا ر    1؛ اما باليسبة دل  مفر التحقوا قبل سية 65
ان ترفع السأأأأأأأأر اإلزامية إنهاء خدمة الموظفير المعييير فر الميظمات المشأأأأأأأأمولة باليظاي الموحد لةمم المتحدة قبل  

، مع مراعاة حقوق الموظفير 2018كانون الثانر/ يا ر   1و  قصأاسأية فر موعد ا 65دل    2014كانون الثانر/ يا ر   1
، ولو  ؤثر عل  طريقة حسأأأأأأأأأأأأأأاب الخصأأأأأأأأأأأأأأوي المتعلقة 2018كانون الثانر/ يا ر   1المكتسأأأأأأأأأأأأأأبةع وُنّفم لما التغير فر 

 باستحقاقات الموظفير فر المستقبلع

http://www.unjspf.org/
https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
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 التفاصيل التغير
دوليأأأأا )الفدأأأأ  هيكل المرتبات الموحد   المعييير  اكأأأأانأأأأت جأأأأداول مرتبأأأأات الموظفير   كأأأأانون األول/  31لفييأأأأة وفدأأأأة الخأأأأدمأأأأة الميأأأأدانيأأأأة( فر  ة 

المعيليرع واثرت لمو المعدالت عل  مبالغ كل مر  غير مسأأأأأأأأأأأتيدة دل  معدالت مرتبات المعيلير او  2016 ديسأأأأأأأأأأأمبر
االقتطاعات اإلزامية مر مرتبات الموظفير وتسأأوية مقر العملع واقرت الجمعية العامة جدول مرتبات موحدا اد  دل  

المعيلير اعتبأأأأارا مر    غأأأأاءدل المعيلير وغير  تيفيأأأأمو فر ا لول/  2017الثأأأأانر/ يأأأأا ر   كأأأأانون  1معأأأأدالت مرتبأأأأات   وتم 
لأأأد هم معأأأالون معترأ بهم 2017 سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر ببأأأدالت للموظفير الأأأم ر  ع واسأأأأأأأأأأأأأأُتعيض عر معأأأدل مرتبأأأات المعيلير 

هيكأل المرتبأات الموحأد جأدولم ميقَّح  انأبلليظأامير اإداري واألسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأر لموظفر األمم المتحأدةع وُطّبقف دل  جأ  وفقأا
لالقتطأأاعأات اإلزاميأأة مر مرتبأأات الموظفير وجأدول ميقح لةجر الأداخأل فر حسأأأأأأأأأأأأأأأاب المعأأاش التقأأاعأديع ولم يكر  
القصأأد مر تطبيق جدول المرتبات الموحد ان  ؤدي دل  خفض المدفوعات المسأأددة للموظفيرع بيد انه مر المتوقع ان 

الوطر، وعل  اسأأأأأأأأأتحقاقات اإجا ة السأأأأأأأأأيوية  يقة حسأأأأأأأأأاب وتقييم اسأأأأأأأأأتحقاقات اإعادة دل طر   ؤثر لما الجدول عل 
المسأأأأأتبدلةع وفر الوقت الحا أأأأأر، ُيحسأأأأأب اسأأأأأتحقاق اإعادة دل  الوطر عل  اسأأأأأاس المرتب اإجمالر واالقتطاعات  

ب اإجا ة السأأأأأأأأي  المسأأأأأأأأتبدلة عل  اسأأأأأأأأاس   ويةاإلزامية مر مرتبات الموظفير فر تارين انتهاء الخدمة، فر حير ُتحسأأأأأأأأف
 المرتب اإجمالر وتسوية مقر العمل واالقتطاعات اإلزامية مر مرتبات الموظفير فر تارين انتهاء الخدمةع

اسأأأأأأأأأتحقاقات اإعادة دل  
 الوطر

واحدة  يحق للموظفير الحصأأول عل  ميحة دعادة دل  الوطر عيد انتهاء الخدمة شأأريطة ان يكونوا قد عملوا لمدة سأأية 
لة لتلقر عل  األ قل فر مركز عمل خارج بلد جيسأأأأأأأيتهمع وقد نقحت الجمعية العامة ميم سل  الوقت شأأأأأأأرط المدة المؤلّى

ميحة اإعادة دل  الوطر مر سأأية دل  خمس سأأيوات للموظفير الم ر سأأيلتحقون بالخدمة فر المسأأتقبل، فر حير ظل  
لما التغير فر معا ير األللية بالفعل فر ا لول/سبتمبر    يرع وقد ُنفمشرط مدة السية الواحدة ساريا عل  الموظفير الحالي 

، وُيتوقع ان  ؤثر عل  حسأأاب الخصأأوي المتعلقة باسأأتحقاقات  2017ليدخل حيز اليفاس ميم كانون الثانر/ يا ر    2017
 الموظفير فر المستقبلع

ُيسأأأأأتخدي فر حسأأأأأاب ميحة التعليم المقدمة دل  ، 2018 يا ر  كانون الثانر/ 1اعتبارا مر السأأأأأية الدراسأأأأأية الجارية فر  ميحة التعليم
الموظفير المؤللير مقيأاس متأدرج عأاي محأدد بعملأة موحأدة )دوالر الواليأات المتحأدة(، بحيأث يطبق عل  الميحأة الحأد  

ة مر األقصأأأأأأ  نفسأأأأأأه فر جميع البلدانع وباإ أأأأأأافة دل  سل ، يغير لما اليظاي الميقح لميحة التعليم ما تقدمه الميظم
 التعليمع   فيما  تصل بالمبيت والملكل والسفر المتعلق بميحةمساعدة 

  
ويظهر تلثير لمو التغييرات بالكامل، باسأأأأأأأتثياء ما اتصأأأأأأأل ميها بميحة التعليم، فر التقييم االكتواري   

 ع2019المي اجري فر عاي 

 17الماحظة    
 المخصصات   

 قانونية تستوجب االعتراأ بالمخصصاتعالميظمة اي مطالبات فر تارين اإبالغ، لم يكر لد   - 150
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 18الماحظة    
 الخصوم المتعلقة بترتيبات مشروطة   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019األول/ديسمبر  كانون  31 2020األول/ديسمبر  كانون  31 
 395 97 895 147 )ا(الخصوي المتعلقة بترتيبات مشروطة   

 395 97 895 147 بات مشروطةمجموع الخصوم المتعلقة بترتي 
 

 تمثل الخصوي المشروطة تيفيما لم  تم بعد فر دطار ترتيبات مشروطة ممولة مر االتحاد األوروبرع )ا( 
 

 19الماحظة    
 صافي األصول   

 الفائض/العجز المتراكم   
الموظفير،   المتراكم للخصأأأأأأأأأأأوي المتعلقة باسأأأأأأأأأأأتحقاقاتيشأأأأأأأأأأأمل الفائُض التراكمر غير المقيد العجزف   - 151

والمراكز الصأأأأأأأافية للخصأأأأأأأوي المتعلقة بالتلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة واسأأأأأأأتحقاقات اإعادة دل  الوطر  
 واإجا ة السيويةع

 ويبير الجدول ادناو حالة ارصدة وتغيرات صافر اصول الميظمةع - 152
 

 )ا(أرصدة وتةيرات صافي األصول   

 آالأ دوالرات الواليات المتحدة()ب

 
الثأأأأانر/كأأأأ  1  انون 

 الفائض/)العجز(  2020 يا ر  

الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت  
دلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ /)مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر(  

 ارصدة اخر   االحتياطيات 
  األول/  كأأأأأأأانون   31

 2020ديسمبر 

      الفائض التراكمي غير المقّيد
 (479 2)  (697) (480 1) (302) صيدوق المؤسسة غير المخصص الغرض

 281 108   511 20 770 87 صيدوق المؤسسة المخصص الغرض 
 583 251   223 24 360 227 التعاون التقير

 398 9   (257) 655 9 الدعم البرنامجر
 (291 30) (428 5)  252 (115 25) التزامات نهاية الخدمة

 492 336 (428 5) (697) 249 43 368 299 المجموع الفرعي  األموال غير المقيدة  
      االحتياطيات

 000 2 - 697 - 303 1 لغرضصيدوق المؤسسة غير المخصص ا
 023 4 - - - 023 4 صيدوق المؤسسة المخصص الغرض

 360 11 - - - 360 11 التعاون التقير
 932 2 - - - 932 2 الدعم البرنامجر

 - - - - – التزامات نهاية الخدمة
 315 20 - 697 - 618 19 المجموع الفرعي لاحتياطيات 
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الثأأأأانر/كأأأأ  1  انون 

 الفائض/)العجز(  2020 يا ر  

الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت  
دلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ /)مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر(  

 ارصدة اخر   االحتياطيات 
  األول/  كأأأأأأأانون   31

 2020ديسمبر 

      مجموع صافي األصول
 (479) - - (480 1) 001 1 المؤسسة غير المخصص الغرض  صيدوق 

 304 112 - - 511 20 793 91 صيدوق المؤسسة المخصص الغرض
 943 262 - - 223 24 720 238 التعاون التقير

 330 12 - - (257) 587 12 الدعم البرنامجر
 (291 30) (428 5) - 252 (115 25) التزامات نهاية الخدمة

 807 356 (428 5) - 249 43 986 318 ياطيات وأرصدة الصناديقمجموع االحت 
 

 المعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العايعتستيد تغيرات صافر األصول، بما فر سل  ارصدة الصياد ق، دل   )ا( 
  

 20الماحظة    
 اإليرادات المتأتية من المعامات غير التبادلية   

 األنصبة المقررة   
لميظمة كل فترة سأأيتير مخصأأصأأات مر الميزانية العادية، ولمو المخصأأصأأات مدرجة  أأمر تتلق  ا - 153

دطار المجلد األول وُتدرج فر لمو البيانات المالية لغرض األنصأأأأأأأأأأأأأأبة المقررةع ويبلَّغ عر لمو األنصأأأأأأأأأأأأأأبة فر  
 مليون دوالرع 15,5االكتمالع وفر الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت الميظمة مبلغ 

 
 ات التبرع   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2019 

   األنصبة المقررة
 295 15 540 15 المخصصات مر الميزانية العادية

 295 15 540 15 المبلغ الوارد في البيان الثاني: األنصبة المقررة 
   التبرعات

 185 98 931 146 التبرعات اليقدية
 700 062 1 األرا ر واألماكر –التبرعات العييية 

 80 460 التبرعات العييية بميشآت ومعدات واصول غير ملموسة وبسلع اخر  
 965 98 453 148 مجموع التبرعات المحصلة 

 (071 4) (800 1) المبالغ المردودة دل  الجهات المانحة
 894 94 653 146 صافي التبرعات المحصلة 

   التحويالت والمخصصات األخر  
 738 50 588 14 ركة بير الميظماتالترتيبات المشت

 738 50 588 14 مجموع التحويات والمخصصات األ رى  
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كأ  رادات    2020التبرعأات المقأدمأة فر دطأار االتفأاقأات الملزىمأة الموقَّعأة خالل عأاي  وُيعترأ بجميع   - 154
 تعلق ب  رادات التبرعات  ، بما فر سل  الجزء المستقبلر مر االتفاقات المتعددة السيواتع وفيما 2020فر عاي 

 بحسب السيةعالمعترأ بها،  رد ادناو بيان تفصيلر بالمبالغ التر تعتزي الجهات المانحة تقديمها 
 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 التبرعات 
  

2020 98 289 
2021 25 589 
2022 14 511 
2023 6 770 
2024 1 494 
 0 2024ما بعد 
 653 146 مجموع التبرعات 

  
 وتشمل اإ راداُت المتلتية مر المعامالت غير التبادلية التحويالت والمخصصاتع - 155
 

 الخدمات العييية   
ال يعترأ بأالتبرعأات المقأدمأة كخأدمأات عيييأة خالل السأأأأأأأأأأأأأأيأة بأاعتبأارلأا د رادات، وعليأه فهر ال تُأدرج  - 156

ر الجأأدول ادنأأاو الخأأدمأأات العيييأأة المؤكأأد تقأأديمهأأا  أأأأأأأأأأأأأأمر د رادات التبرعأأات العيييأأة المأأمكورة اعالوع وترد ف
 السيةع خالل
 

 الخدمات العينية   

 واليات المتحدة()بآالأ دوالرات ال
 2020 2019 
 53 489 المساعدة التقيية/خدمات الخبراء   

 283 101 الدعم اإداري 
 336 590 المجموع 

  
 21الماحظة    
 اإليرادات األ رى   

 مليون دوالرع 13رادات المتلتية مر مصادر د رادات متيوعة تبلغ اإ   - 157

 2020 2019 
 395 5 071 13 اخر /متيوعةد رادات    

 395 5 071 13 مجموع اإليرادات المتأتية من المعامات التبادلية األ رى  
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 22الماحظة    
 المصروفات   

 مرتبات الموظفير وبدالتهم واستحقاقاتهم   
المسأأاعدة المؤقتة  باُت الموظفير مرتباتى الموظفير الدوليير والموظفير الوطييير وموظفر تشأأمل مرت  - 158

العامة وتسأأأأأويات مقر العمل المدفوعة لهم واالقتطاعات اإلزامية المخصأأأأأومة مر مرتباتهم؛ وتشأأأأأمل البدالُت  
ير، واسأأأأأأأتحقاقات انتداب واالسأأأأأأأتحقاقاُت اسأأأأأأأتحقاقاتى الموظفير األخر ، بما فيها المعاشأأأأأأأات التقاعدية والتلم

 لبدالت األخر ، عل  اليحو المبير فر الجدول ادناوعالموظفير، واإعادة دل  الوطر، وبدل المشقة وا

 مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2019 
 081 37 717 37 المرتبات واألجور   

 325 9 746 8 استحقاقات التلميرالمعاشات التقاعدية و 

 726 251 االستحقاقات األخر  
 132 47 714 46 مجموع مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم 

 
 تعوياات غير الموظفير وبدالتهم   

تشأأأأأأأمل تعوياأأأأأأأات وبدالت غير الموظفير بدالت المعيشأأأأأأأة لمتطوعر األمم المتحدة واسأأأأأأأتحقاقات   - 159
خصأأصأأير، وبدالت قاأأاة  هم، واجور الخبراء االسأأتشأأاريير والمتعاقد ر، واجور الخبراء المبعد انتهاء خدمت  ما

 محكمة العدل الدولية، والتعوياات والبدالت المصروفة لةفراد غير العسكرييرع 
 

 تعويضات غير الموظفين وبدالتهم   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2019 
 596 710 متطوعو األمم المتحدة   

 787 42 693 37 الخبراء االستشاريون والمتعاقدون 
 383 43 403 38 مجموع تعويضات غير الموظفين وبدالتهم 

  
يفح والتحويالت األخر      المى

تشأأأأأأأأمل الميح والتحويالت األخر  الميحف الخالصأأأأأأأأة والتحويالت دل  الوكاالت والشأأأأأأأأركاء والكيانات  - 160
 حو المبير فر الجدول ادناوع الميفّىمة األخر ، عل  الي 
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 الِمننل والتحويات األ رى   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2019 
 926 20 517 13 اليهائييرالميح المقدمة دل  المستفيد ر    

 463 18 387 20 (28التحويالت دل  الشركاء الميفم ر )المالحظة 
 389 39 904 33 مجموع المنل والتحويات األ رى  

  
 اللوا ي والمواد المستهلكة   

الغيار تشأأأأأأمل اللوا ي والمواد المسأأأأأأتهلكة اصأأأأأأياأف المواد المسأأأأأأتهلكة والوقود ومواد التشأأأأأأحيم وقطع   - 161
 اليحو المبير فر الجدول ادناوع عل 
 

 اللوازم والمواد المستهلكة   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2019 
 130 96 واد التشحيمالوقود وم   

 182 84 قطع الغيار

 546 935 المواد المستهلكة
 858 115 1 مجموع اللوازم والمواد المستهلكة 

  
 السفر   

 السفُر يشمل سفر الموظفير وغير الموظفير عل  اليحو المبير فر الجدول ادناوع - 162
 

 السفر   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2019 
 658 3 375 1 سفر الموظفير   

 308 3 534 1 سفر غير الموظفير
 966 6 909 2 مجموع مصروفات السفر 

  
 مصروفات التشغيل األخر    

تشأأأأأأأأمل مصأأأأأأأأروفات التشأأأأأأأأغيل األخر  نفقات الصأأأأأأأأيانة، والمرافق، والخدمات التعاقدية، والتدريب،  - 163
تلمير، والمخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأات المرصأأأأأأأأأأودة لتغطية الد ون والخدمات األميية، والخدمات المشأأأأأأأأأأتركة، واإيجار، وال

 المامونة التحصيل ومصروفات شطب الد ون، عل  اليحو المبير فر الجدول ادناوع غير
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 ات التشةيل األ رى مصروف   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(
 2020 2019 
 604 110 اليقل الجوي    

 616 1 790 اليقل البري 

 842 3 605 3 لمعلوماتاالتصاالت وتكيولوجيا ا

 387 23 421 12 الخدمات التعاقدية األخر  

 036 2 825 اقتياء السلع

 225 535 اقتياء األصول غير الملموسة

 341 3 765 2 المكاتب واماكر العمل -اإيجار 

 65 8 المعدات -اإيجار 

 734 498 الصيانة والتصليح

 (13) (711 15) مصروفات الد ون غير المامونة التحصيل

 183 2 606 8 صافر خسائر صرأ العمالت األجيبية

 390 1 830 11 مصروفات تشغيل اخر /متيوعة

 410 39 282 26 التشةيل األ رى مجموع مصروفات  
  

 المصروفات األخر    
تتعلق المصأأأأروفات األخر  بالاأأأأيافة والمياسأأأأبات الرسأأأأمية والتبرعات العييية وميح األصأأأأول عل   - 164
 ل الهبة/التحويلعسبي 
 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2019 
 780 063 1 التبرعات العييية   

 83 66 اخر /متيوعةمصروفات 
 863 129 1 مجموع المصروفات األ رى  
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 23الماحظة    
 األدوات المالية وإدارة المخاطر المالية   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2019 
   األصول المالية   

   القيمة العادلة بفائض أو بعجز

 477 132 186 185 اليقدية المشتركاناالستثمارات القصيرة األجل، صيدوقا 

 -  االستثمارات القصيرة األجل، استثمارات اخر  

 477 132 186 185 مجموع االستثمارات القصيرة األجل 

 265 41 957 60 اليقدية المشتركاناالستثمارات الطويلة األجل، صيدوقا 

 265 41 957 60 مجموع االستثمارات الطويلة األجل 

 742 173 143 246 مجموع القيمة العادلة بفائض أو بعجز 

   النقدية والقروض والحسابات المستحقة القبض

 504 63 329 30 اليقدية ومكافدات اليقدية، صيدوقا اليقدية المشتركان

 75 117 فدات اليقدية، مصادر اخر  اليقدية ومكا

 820 181 150 230 التبرعات

 218 86 المستحقة القبضالحسابات األخر  

 617 245 682 260 مجموع النقدية والقروض والحسابات المستحقة القبض 

 359 419 825 506 مجموع القيمة الدفترية لألصول المالية 

ها في صااااااندوقي  ما يتصاااااال منها باألصااااااول المالية المحتفظ ب
 321 237 472 276 النقدية المشتركين

   الخصوم المالية

 955 15 468 12 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة

 - - الخصوي األخر  )باستثياء االلتزامات المشروطة(

 955 15 468 12 مجموع القيمة الدفترية لألصول المالية 

   ليقدية المشتركيرموجز صافر اإ رادات مر صيدوقر ا

 010 6 255 4 د رادات االستثمار

 -  مكاسب/)خسائر( صرأ العمالت األجيبية

 010 6 255 4 صافي اإليرادات من صندوقي النقدية المشتركين 

 - - د رادات االستثمار األخر  
 010 6 255 4 مجموع صافي اإليرادات المتأتية من األدوات المالية 
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 ر المالية: لمحة عامة ددارة المخاط   
 للمخاطر المالية التالية: مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوقعالميظمة معر ة  - 165

، األدوات المالية: صأأأأأأأيدوقا اليقدية المشأأأأأأأتركان، معلومات عر 24وتقدي لمو المالحظة والمالحظة  - 166
دارتها؛ ياسأأأات والعمليات المعتمدة لقياس المخاطر وإتعر ض الميظمة لتل  المخاطر؛ واأللداأ المتوخاة والسأأأ 

 وإدارة راس المالع
 

 ددارة المخاطر المالية: دطار ددارة المخاطر   
تتماشأأأأأأأ  ممارسأأأأأأأات الميظمة فر مجال ددارة المخاطر مع نظامها المالر وقواعدلا المالية ومبادئها  - 167

مجموع    وتعرّىأ الميظمأأة راس المأأال الأأمي تأأد رو بأألنأأهالتوجيهيأأة إدارة االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارات )المبأأادئ التوجيهيأأة(ع  
اصأأأأأأأأأولها الصأأأأأأأأأافية التر تتلل  مر ارصأأأأأأأأأدة الصأأأأأأأأأياد ق واالحتياطيات المتراكمةع وتتمثل األلداأ المتوّخاة  

الحفاظ عل  قدرتها عل  االسأأأأأأتمرار كميشأأأأأألة قائمة، وعل  تمويل قاعدة اصأأأأأأولها وتحقيق الدافهاع وتد ر  فر
اطر األصأأأأأول المسأأأأأتثمر فيها،  أأأأأوء الظروأ االقتصأأأأأادية العالمية، وخصأأأأأائص مخالميظمة راسأأأأأمالها فر 

 ومتطلبات راسمالها المتداول الحالية والمستقبليةع 
 

 ددارة المخاطر المالية: مخاطر االئتمان   
مخاطر االئتمان لر مخاطر الخسأأأأأأأارة المالية التر يمكر تكبدلا دسا لم يفى الطرأ المقابل فر اداة  - 168
اليقدية واالسأأأأتثمارات والودائع لد   الئتمان مر اليقدية ومكافدات ية ما بالتزاماته التعاقديةع وتيشأأأأل مخاطر امال

المسأأتحقة القبض غير المسأأددةع والقيمة  المؤسأأسأأات المالية، ومر المخاطرة االئتمانية الياجمة عر الحسأأابات  
صأأأأأات المرصأأأأأو  دة للحسأأأأأابات المسأأأأأتحقة القبض المشأأأأأكوك الدفترية لةصأأأأأول المالية، مطروحا ميها المخصأأأأأّ

 انية تحصيلها، تمثل المستو  األقص  للتعرض لمخاطر االئتمانعدمك فر
 

 ددارة مخاطر االئتمان   
تتركز وظيفة ددارة االسأأأأأأأأأأأتثمارات فر مقر األمم المتحدة، وال ُيسأأأأأأأأأأأمح فر الظروأ العادية للكيانات  - 169

ما ُتسأأوّىغ الظروأ  ألي كيان ان يحصأأل عل  موافقة اسأأتثيائية عيداألخر  بمزاولة انشأأطة االسأأتثمارع ويجو  
 االستثمار محليا بمعا ير محددة تتوافق مع المبادئ التوجيهيةع 

 
 مخاطر االئتمان: المسالمات المستحقة القبض والحسابات األخر  المستحقة القبض   

سات سأيادة ومر وكاالت تتجاو  جزء كبير مر المسأالمات المسأتحقة القبض مسأتحقن مر حكومات  - 170
الوطيية، بما فر سل  كيانات األمم المتحدة األخر  التر ليسأأت معر أأة لمخاطر ائتمانية كبيرةع حدود الوالية 

 القبضع   وفر تارين اإبالغ، لم تكر الميظمة تحتفك بلي اصول عل  سبيل  مان تحصيل حسابات مستحقة
 

 تحصيلها  دمكانية   لتغطية الحسابات المستحقة القبض المشكوك فر مخاطر االئتمان: المخصصات المرصودة   
تقيّىم الميظمة المخصأأأصأأأات المرصأأأودة لتغطية الحسأأأابات المسأأأتحقة القبض المشأأأكوك فر دمكانية  - 171

تحصأأأأأيلها عيد كل تارين دبالغع وُيرصأأأأأد مبلغ مخصأأأأأص عيدما  توفر دليل مو أأأأأوعر عل  ان الميظمة لر 
قبض  لمسأأأتحق لهاع وُتسأأأتخدي األرصأأأدة المقيدة لمخصأأأصأأأات المبالغ المسأأأتحقة التحصأأأل عل  كامل المبلغ ا
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المشأأأأكوك فر دمكانية تحصأأأأيلها عيدما توافق اإدارة عل  شأأأأطب مبالغ بموجب اليظاي المالر والقواعد المالية 
الحاصأل  او  تم عكسأها عيدما ترد مبالغ مسأتحقة القبض ُخفاأت قيمتها سأابقاع ويرد فر الجدول ادناو التغير  

 فر حساب لمو المخصصات خالل السيةع 
 

 المخصصات المرصودة لتةطية الحسابات المستحقة القبض المشكو  في إمكانية تحصيلهاالتةيرات في   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 143 42 2020الثانر/ يا ر  كانون  1فر   
 (860 15) القبض المشكوك فر دمكانية تحصيلها  المخصصات اإ افية المرصودة لتغطية الحسابات المستحقة

 - الحسابات المستحقة القبض المشطوبة خالل الفترة باعتبارلا غير قابلة للتحصيل 
 - المبالغ غير المستخدمة المعكوسة 

 283 26 2020كانون األول/ديسمبر  31في  
  

يس لياك تقادي لةنصأأأأأأأأبة المقّررة ليسأأأأأأأأت لد  الميظمة انصأأأأأأأأبة مقّررة مسأأأأأأأأتحقة القبض، ومر ثم ل - 172
 المستحقة القبض ولما  تصل بها مر مخصصاتع 

ويرد فر الجدول ادناو بيان لتقاُدي الحسأأأأأأأابات المسأأأأأأأتحقة القبض بخالأ األنصأأأأأأأبة المقررة، بما فر   - 173
 اعسل  اليسب المدوية للمخصصات المرتبطة به

 
 تقاُدم الحسابات المستحقة بالنسبة للتبرعات   

 أ دوالرات الواليات المتحدة()بآال
 المخصصات دجمالر الحسابات المستحقة القبض 
 - - المستحقة بعد سية واحدة   

 - 714 220 اقل مر سية واحدة

 744 2 980 10 مر سية واحدة دل  سيتير

 127 8 545 13 مر سيتير دل  ثالث سيوات

 213 15 214 15 اكثر مر ثالث سيوات
 084 26 452 260 المجموع 

 
 تقادم الحسابات المستحقة القبض األ رى   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 المخصصات دجمالر الحسابات المستحقة القبض 
 - 82 اقل مر سية واحدة   

 1 5 مر سية واحدة دل  سيتير

 198 198 سيواتاكثر مر ثالث 
 199 285 المجموع 
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 دات اليقدية مخاطر االئتمان: اليقدية ومكاف   
 كأأأانون األول/  31مليون دوالر فر    276,6كأأأانأأأت لأأأد  الميظمأأأة نقأأأديأأأة ومكأأأافدأأأات نقأأأديأأأة قأأأدرلأأأا   - 174

باليقدية ، ولو ما يمثل الحد األقصأأأ  لدرجة تعر ض لمو األصأأأول لمخاطر االئتمانع وُيحتفك 2020 ديسأأأمبر
“  A-الية المصأأأأأأأأأأيفة فر الرتبة ”ومكافدات اليقدية لد  األطراأ المقابلة مر المصأأأأأأأأأأارأ والمؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأات الم

 ( لتقد ر الجدارة الماليةعFitchفوق، استيادا دل  تصييف وكالة فيتش ) وما
 

 ددارة المخاطر المالية: مخاطر السيولة   
الميظمأة األموال الكأافيأة للوفأاء بأالتزامأاتهأا عيأد  تكمر مخأاطر السأأأأأأأأأأأأأأيولأة فر احتمأال اال تكون لأد  - 175

تتبعه الميظمة فر ددارة السيولة لو  مان ان تكون لد ها عل  الدواي السيولة الكافية  استحقاقهاع واليهم المي 
للوفاء بالتزاماتها عيد اسأأأأأأتحقاقها، سأأأأأأواء فر ظل ظروأ طبيعية او فر وقت الشأأأأأأدة، مر دون تكب د خسأأأأأأائر  

 او المخاطرة بسمعة الميظمةع مقبولة   غير

لةمم المتحدة بعدي صأرأ األموال دال بعد تلّقيها مر الجهات  ويقاأر اليظاي المالر والقواعد المالية  - 176
المانحة، مما يخفض بدرجة كبيرة مر مخاطر السيولة المتعلقة بالمسالمات، التر تشكل دل  حد كبير تدفقات  

فر حالة   االسأأتثياءات مر قاعدة عدي تكبد المصأأروفات قبل تلقر األموال دالنقدية سأأيوية مسأأتقرةع وال ُيسأأمح ب 
 تقي د بمعا ير محددة إدارة المخاطر فيما  تعلق بالمبالغ المستحقة القبضع ال

وتاأأأأأأطلع الميظمة بمهمة التيبؤ بالتدفقات اليقدية وترصأأأأأأد التيبؤات الميتظمة المتعلقة باالحتياجات  - 177
 كد مر ان لد ها اليقدية الكافية لتلبية االحتياجات التشغيليةعمر السيولة للتل

  فر عمليات االسأأأأأأأتثمار العياية الواجبة لالحتياجات مر اليقدية ألغراض التشأأأأأأأغيل بياء عل  وُتول - 178
التيبؤ بالتدفقات اليقديةع وتحتفك الميظمة بجزء كبير مر اسأأأأأأتثماراتها عل  شأأأأأأكل مكافدات نقدية واسأأأأأأتثمارات  

 يرة األجل تكفر لتغطية التزاماتها عيد استحقاقهاعقص
 

 زامات المالية مخاطر السيولة: االلت  
يسأأأتيد التعر ض لمخاطر السأأأيولة دل  فكرة ان الكيان قد  واجه صأأأعوبة فر الوفاء بالتزاماته المتعلقة  - 179

القبض واليقدية واالسأأتثمارات  بالخصأأوي الماليةع ولما األمر مسأأتبعدم دل  حد كبير بسأأبب الحسأأابات المسأأتحقة  
ة المتبعة التر تاأأأأأأأأأأأمر وجود موارد كافية للوفاء بالتزاماته المتاحة للكيان والسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات واإجراءات الداخلي 

الماليةع وفر تارين اإبالغ، لم تكر الميظمة قد رليت اي اصأأأول عل  سأأأبيل  أأأمان اي خصأأأوي او خصأأأوي  
مر جانب اطراأ ثالثة لحسأأأأأابات مسأأأأأتحقة الدفع او خصأأأأأوي  احتمالية، ولم تحدث خالل السأأأأأية اي دعفاءات  

دناو بيان  جال اسأأتحقاق الخصأأوي المالية اسأأتيادا دل  اقرب موعد يمكر ان ُتطالفب  اخر ع ويرد فر الجدول ا
 فيه الميظمة بتسوية كل مر الخصوي المالية المستحقة عليهاع 

 
 2020بر  كانون األول/ديسم   31آجال استحقاق الخصوم المالية في  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع واحدة اكثر مر سية شهرا   12  اشهر دل   3مر  اشهر 3اقل مر  
 468 12 - 473 995 11 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة     
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 ددارة المخاطر المالية: مخاطر السوق   
التغيرات الحاصأأأأألة فر اسأأأأأعار السأأأأأوق، مثل اسأأأأأعار صأأأأأرأ مخاطر السأأأأأوق لر احتمال ان تؤثر  - 180

واسأأأأأأأأأأأأأأعأار األوراق المأاليأة االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأاريأة، عل  د رادات الميظمأة او قيمأة العمالت األجيبيأة ومعأدالت الفأائأدة  
اصأأأأولها وخصأأأأومها الماليةع والهدأ مر ددارة مخاطر السأأأأوق لو ددارة مسأأأأتويات التعرض لمخاطر السأأأأوق  

 مع دبقاء المركز المالر للميظمة فر و عه األمثلعو بطها  مر حدود مقبولة 
 

 دة مخاطر السوق: مخاطر اسعار الفائ  
مخاطر اسأأأأأأأعار الفائدة لر مخاطر تقلب القيمة العادلة لةدوات المالية او التدفقات اليقدية المتوّلدة  - 181

العموي، عيدما  رتفع سأأعر الفائدة، عيها فر المسأأتقبل نتيجة للتغيرات الحاصأألة فر اسأأعار الفائدةع فعل  وجه 
عكس صأأأأحيحع وُتقاس مخاطر اسأأأأعار الفائدة عموما تيخفض قيمة الورقة المالية سات سأأأأعر الفائدة الثابت وال

لمو المدة بعدد السأأأأأأأأأأأأأأيواتع وكلما طالت لمو بمدة الورقة المالية سات سأأأأأأأأأأأأأأعر الفائدة الثابت، مع التعبير عر  
ئدةع ويتمثل مكمر التعرض الرئيسأأأأر لمخاطر اسأأأأعار الفائدة فر صأأأأيدوقر  المدة، ا دادت مخاطر اسأأأأعار الفا

 ، األدوات المالية: صيدوقا اليقدية المشتركانع24ما تتياوله المالحظة  اليقدية المشتركير، ولو
 

 مخاطر السوق: مخاطر العمالت   
ة المقبلأة لةدوات المأاليأة ُيقصأأأأأأأأأأأأأأد بمخأاطر العمالت احتمأال تقلّأب القيمأة العأادلأة او التأدفقأات اليقأديأ  - 182

ت واصأأأأول وخصأأأأوي بعمالت اخر   بسأأأأبب التغيرات فر اسأأأأعار صأأأأرأ العمالت األجيبيةع وللميظمة معامال
غير عملتها الوظيمية، ولر معر أأأأأأأة لمخاطر العمالت الياجمة عر التقلبات فر اسأأأأأأأعار صأأأأأأأرأ العمالتع 

 مستو  تعر ها لمخاطر العمالتع  وتقار سياسات اإدارة والمبادئ التوجيهية بلن تد ر الميظمة

ي األصأأأأأول والخصأأأأأوي المالية للميظمة اسأأأأأاسأأأأأا بد - 183 والرات الواليات المتحدةع اما األصأأأأأول المالية وُتقوَّ
المقّومة بعمالت غير دوالر الواليات المتحدة، فهر تتصأل اسأاسأا باالسأتثمارات، د أافة دل  اليقدية ومكافدات  

القبض المحتفك بها مر اجل دعم األنشأأأأأأأأأطة التشأأأأأأأأأغيلية المحلية التر تجر   اليقدية والحسأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأتحقة  
مة بالعمالت المحلية عيد ادن  حد،  معامالتها بالعمالت ا لمحليةع وتبقر الميظمة حيا اتها مر األصأأأأأول المقوَّ

   ولر تحتفك بحسأأأأأأأأأأابات مصأأأأأأأأأأرفية بدوالرات الواليات المتحدة كلما امكر سل ع وُتخفّى  الميظمة مر مسأأأأأأأأأأتو 
جيبيأة التعرض لمخأاطر العمالت عر طريق هيكلأة المسأأأأأأأأأأأأأأأالمأات الواردة مر الجهأات المأانحأة بأالعمالت األ

 لتتوافق مع االحتياجات مر العمالت األجيبية ألغراض تشغيليةع 

واكثر مكامر التعرض لمخاطر العمالت تتعلق باليقدية ومكافدات اليقدية المحتفك بها فر صأأيدوقر   - 184
لمو  شأأأتركيرع وفر تارين اإبالغ، كانت األرصأأأدة المقّومة بعمالت غير دوالر الواليات المتحدة مراليقدية الم

عملة اخر ، كما لو مبّير    30األصول المالية ُمقّومة اساسا باليورو والفرن  السويسري، فاال عر اكثر مر  
 فر الجدول ادناوع 
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 2020كانون األول/ديسمبر  31العمات في  تعرُّض صندوقي النقدية المشتركين لمخاطر تقل  أسعار
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع عمالت اخر   الفرن  السويسري  اليورو اليات المتحدةبدوالرات الو  
 472 276 475 489 739 1 769 273 صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر      

  
 مخاطر العمالت: تحليل الحساسية   

 ؤثر اي ارتفاع او تراجع يشأأأأأأأأأأأهدو سأأأأأأأأأأأعر صأأأأأأأأأأأرأ اليورو والفرن  السأأأأأأأأأأأويسأأأأأأأأأأأري المعمول به فر   - 185
كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر عل  قياس قيم االسأأأأأأأأأأتثمارات المقّومة بعملة اجيبية، ويفاأأأأأأأأأأر   31ر المتحدة ف األمم
ادناوع ارتفاع او انخفاض فر صأأأأأأأأأأأافر األصأأأأأأأأأأأول والفائض او العجز، بمقدار المبالغ المبيية فر الجدول   دل 

المعقول   األجيبية التر اعُتبرت ممكية فر حدودويسأأأأأأأأأأتيد لما التحليل دل  تغيرات اسأأأأأأأأأأعار صأأأأأأأأأأرأ العمالت 
 لما التحليل بقاء جميع المتغيرات األخر  عل  حالها، وال سيما اسعار الفائدةع تارين اإبالغع ويفترض   فر
 

 التأثير على صافي األصول أو الفائض أو العجز   

 الرات الواليات المتحدة()بآالأ دو 
 2019كانون األول/ديسمبر   31فر   2020كانون األول/ديسمبر   31فر  

 
لثير عل  صافر األصول او الفائض الت

  العجز  او
التلثير عل  صافر األصول او الفائض 

 العجز  او
 تراجع سعر العملة ارتفاع سعر العملة تراجع سعر العملة ارتفاع سعر العملة 
 (201) 201  (174) 174 فر المائة( 10اليورو )تغير بيسبة      

 (42) 42 (49) 49 ئة(فر الما 10الفرن  السويسري )تغير بيسبة 
  

 مخاطر السوق األخر    
الميظمة غير معرَّ أأأأة لمخاطر كبيرة اخر  تتعلق بلسأأأأعار السأأأأوق وسل  بسأأأأبب تعر أأأأها المحدود  - 186

بالمشأأأأأأأأأتريات المتوقعة لسأأأأأأأأألع معّيية ُتسأأأأأأأأأتخدي بانتظاي فر العملياتع فتغير تل  لمخاطر األسأأأأأأأأأعار المرتبطة 
 محدود فر تدفقات اليقديةع األسعار قد  تسبب فر حصول تغير

 
 التصييفات المحاسبية والقيمة العادلة   

ل   - 187 لصأأأأأأيدوقر اليقدية نظرا للطابع القصأأأأأأير األجل لليقدية ومكافدات اليقدية، بما فر سل  الودائع ألجف
ابات  المشأتركير التر ال تزيد آجال اسأتحقاقها األصألية عل  ثالثة اشأهر، والحسأابات المسأتحقة القبض، والحسأ 

 المستحقة الدفع، تقّيد القيمة الدفترية كتقد ر تقريبر معقول للقيمة العادلةع
 

 التسلسل الهرمر للقيمة العادلة   
لمالية المحتففك بها بالقيمة العادلة مر خالل مستويات التسلسل الهرمر يحلّىل الجدول ادناو األدوات ا - 188

 اليحو التالر:للقيمة العادلةع وتعرَّأ لمو المستويات عل  
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لة( فر األسأأأأأأأأأواق اليشأأأأأأأأأطة لةصأأأأأأأأأول  1المسأأأأأأأأأتو   )ا(  : األسأأأأأأأأأعار المعرو أأأأأأأأأة )غير المعدَّ
 الخصوي المتطابقة؛ او

القابلة للرصد   1ر المعرو ة الميدرجة فر المستو   : المدخالت مر غير األسعا 2المستو    )ب( 
 األسعار(؛ غير مباشرة )اي مستمدة مر   فيما  تعلق باألصول او الخصوي، سواء بصورة مباشرة )اي كلسعار( او 

: مدخالت لةصأأول او الخصأأوي غير مسأأتيدة دل  بيانات سأأوقية قابلة للرصأأد 3المسأأتو   )ج( 
 )اي مدخالت غير قابلة للرصد(ع

وتسأأأأأأتيد القيمة العادلة لةدوات المالية المتداولة فر األسأأأأأأواق اليشأأأأأأطة دل  اسأأأأأأعار السأأأأأأوق المعلية  - 189
غ، وتحددلا الجهُة الوديعة المسأتقلة عل  اسأاس تقييم األوراق المالية التر  تم الحصأول عليها تارين اإبال فر

ة متاحة بُيسأأر وانتظاي مر وكالة للتداول  مر اطراأ ثالثةع وُتعتبر السأأوق نشأأطة دسا كانت األسأأعار المعرو أأ 
مثل تل  األسعار معامالت او مر تاجر او وسيط او مجموعة صيا ية او خدمة تسعير او وكالة تيظيمية، وت 

السأأأأوق الفعلية والميتظمة التر تجري عل  اسأأأأاس تجاريع وسأأأأعر السأأأأوق المعروض المي ُيسأأأأتخدي لةصأأأول  
 اليقدية المشتركير لو سعر العرض الحالرع المالية التر يحتففك بها فر صيدوقفر

د القيمة العادلة لةدوات المالية التر ال ُتتداول فر سأأأأأأأأأأوق  - 190 نشأأأأأأأأأأطة باسأأأأأأأأأأتخداي تقييات التقييمع وُتحدَّ
وتسأأأأأأاعد تقييات التقييم لمو عل  تحقيق اكبر اسأأأأأأتخداي ممكر لبيانات السأأأأأأوق القابلة للرصأأأأأأد حيثما توافرتع 

المأأدخالت الهأأامأأة الال مأأة لتحأأد أأد القيمأأة العأأادلأأة لةداة قأأابلأأًة للرصأأأأأأأأأأأأأأأد، تأأُدرج األداة المأأاليأأة كأأانأأت كأأل   وإسا
 ع2المستو   فر

، او اي خصأأأأأأأأأأأأأأوي محتففك بهأأا بأأالقيمأأة العأأادلأأة،  3يأأاك اصأأأأأأأأأأأأأأول مأأاليأأة مر المسأأأأأأأأأأأأأأتو   ولم تكر ل - 191
 عادلةعتحويالت كبيرة لةصول المالية بير مستويات التسلسل الهرمر للقيمة ال اي او
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 )ا(2019ول/ديسمبر كانون األ  31فر   2020كانون األول/ديسمبر   31فر  
 المجموع 2المستو   1المستو   المجموع 2المستو   1المستو   
       بعجزاألصول المالية المحتسبة بالقيمة العادلة بفائض أو        

 771 3 - 771 3 714 11  714 11 صادرة عر شركات -سيدات 
 178 19 - 178 19 128 24  128 24 صادرة عر وكاالت غير تابعة للواليات المتحدة -سيدات 
 - - - 912 3  912 3 صادرة عر جهات سيادية غير تابعة للواليات المتحدة -سيدات 
 750 10 - 750 10 393 20  393 20 تتجاو  حدود الوالية الوطييةصادرة عر جهات  -سيدات 
 824 8 824 8 - 014 13  014 13 صادرة عر خزانة الواليات المتحدة  -سيدات 

 857 86 857 86 - 431 53 431 53  األوراق التجارية -صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر 
    552 71 552 71  شهادة اإ داع –األورق التجارية 

 734 30 734 30 - 138 47 138 47  الودائع ألجل -صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر 
 114 160 415 126 699 33 281 245 121 172 160 73 مجموع صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 

 
نة لكر تتوافق مع طريقة العرض الحاليةع )ا(   اُعيد بيان القيم المقارف
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 24الماحظة    
 األدوات المالية: صندوقا النقدية المشتركان   

د أأأأأأأأأأأأأأأافأأة دل  مأأا تحو و الميظمأأة بصأأأأأأأأأأأأأأورة مبأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة مر اليقأأديأأة ومكأأافدأأات اليقأأديأأة ومأأا توظفأأه   - 192
رات، ف نها تشأأأأأأأارك فر صأأأأأأأيدوق اليقدية المشأأأأأأأترك الرئيسأأأأأأأر التابع لخزانة األمم المتحدةع ويتلل  اسأأأأأأأتثما مر

صدة حسابات مصرفية عاملة بعدد مر العمالت واستثمارات بدوالرات  صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر مر ار 
 الواليات المتحدةع

طرلأا بوجأه عأاي بفاأأأأأأأأأأأأأأل وفورات الحجم  ويؤثر تجميع األموال ديجأابأا فر اداء االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات ومخأا - 193
سأأأأأأأأأأأأأتيد المحققة والقدرة عل  تو يع المخاطر المرتبطة بميحي  العائدات عل  عدد مر آجال االسأأأأأأأأأأأأأتحقاقع ويُ 

تخصأأأيص اصأأأول صأأأيدوقر اليقدية المشأأأتركير )اليقدية ومكافدات اليقدية، واالسأأأتثمارات القصأأأيرة األجل،   فر
 هما دل  الرصيد األصلر لكل كيان مشاركعواالستثمارات الطويلة األجل( وإ رادات 

المشأأأأأأترك ، كانت الميظمة قد شأأأأأأاركت فر صأأأأأأيدوق اليقدية 2020كانون األول/ديسأأأأأأمبر    31وفر  - 194
مجموعأأأأأأه   مأأأأأأا  بحو تأأأأأأه  الموجودة  األصأأأأأأأأأأأأأأول  قيمأأأأأأة  بلغأأأأأأت  الأأأأأأمي  دوالر    10  652,4الرئيسأأأأأأأأأأأأأأر،  مليون 

مليون دوالر   276,3لرصأأأأأأأأأيد تسأأأأأأأأأاوي  مليون دوالر(، وكانت حصأأأأأأأأأة الميظمة فر لما ا 9 339,4 :2019)
المشترك الرئيسر مليون دوالر(، وبلغت حصتها فر اإ رادات المتلتية مر صيدوق اليقدية   237,20:  2019)

 مال ير دوالر(ع 6,0: 2019مال ير دوالر ) 4,4
 

 2020كانون األول/ديسمبر    31موجز األصول والخصوم في صندوق النقدية المشتر  الرئيسي في    

 آالأ دوالرات الواليات المتحدة()ب
 

 
صأأأأأأأأأأأأأأيأأدوق اليقأأديأة  
 المشترك الرئيسر

  القيمة العادلة بفائض أو بعجز  
 427 120 7 االستثمارات القصيرة األجل
 880 349 2 االستثمارات الطويلة األجل

 307 470 9 العادلة بفائض أو بعجزمجموع االستثمارات المقيدة بالقيمة   
  ت المستحقة القبضالقروض والحسابا

 684 163 1 اليقدية ومكافدات اليقدية
 398 18 د رادات االستثمار المستحقة

 082 182 1 مجموع القروض والحسابات المستحقة القبض 
 389 652 10 مجموع القيمة الدفترية لألصول المالية 

   صوم صندوقي النقدية المشتركين
 330 276 فر المائة( 2,59حدة )خصوي مستحقة الدفع لموئل األمم المت

 059 376 10 المشتركيرخصوي مستحقة الدفع لجهات مشاركة اخر  فر صيدوقر اليقدية 
 389 652 10 مجموع الخصوم 
 – صافي األصول 
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  كانون األول/  31موجز إيرادات ومصاروفات صاندوق النقدية المشاتر  الرئيساي عن السانة المنتهية في    
 2020ديسمبر  

 أ دوالرات الواليات المتحدة()بآال

 
صأأأأأأأأأأأأأأيأأدوق اليقأأديأة  
 المشترك الرئيسر

 030 113 االستثمارد رادات   
 145 54 المكاسب/)الخسائر( غير المتحققة

 175 167 إيرادات االستثمار من صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 
 837 5 مكاسب/)خسائر( صرأ العمالت األجيبية

 (578) الرسوي المصرفية
 259 5 مصروفات التشةيل من صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 
 434 172 اإليرادات والمصروفات من صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 

  
 ددارة المخاطر المالية   

خزانة األمم المتحدة لر المسأأأأأأأأأأؤولة عر االسأأأأأأأأأأتثمار وإدارة المخاطر فيما يخص صأأأأأأأأأأيدوق اليقدية  - 195
 التوجيهيةعفر سل  تيفيم انشطة االستثمار وفقا للمبادئ  المشترك الرئيسر، بما

والهدأ مر ددارة االسأتثمارات لو حفك راس المال وتلمير السأيولة اليقدية الكافية لتلبية االحتياجات   - 196
اليقدية التشأأأأأأغيلية وفر الوقت نفسأأأأأأه تحقيق معدل عائد سأأأأأأوقر تيافسأأأأأأر مر كل مجمع اسأأأأأأتثماريع وييصأأأأأّب  

ر التركيز عل  عيصأر األلداأ المتعلق بمعدل ودة االسأتثمار والسأالمة والسأيولة بقدر اكبر مالتركيز عل  ج
 العائد السوقرع

وتقوي لجية اسأأأأتثمارات بتقييم دوري لةداء االسأأأأتثماري وتقيّىم كمل  مد  االمتثال للمبادئ التوجيهية   - 197
 وتقدي توصيات لتحد ث تل  المبادئع

 
 ة: مخاطر االئتمان ددارة المخاطر المالي  

دىرة واألطراأ  تقتاأر  - 198 المبادئ التوجيهية دجراء رصأد مسأتمر لتقد ر الجدارة االئتمانية للجهات المصأْ
المقابلةع ويجو  ان تشأأأأأمل االسأأأأأتثمارات المسأأأأأموح بها، عل  سأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأر، الودائع المصأأأأأرفية، 

ليدأات حكوميأة، واألوراق  ، واألوراق المأاليأة الصأأأأأأأأأأأأأأأادرة عر  واألوراق التجأاريأة، واألوراق المأاليأة فوق الوطييأة
المالية الحكومية التر تحل آجال اسأتحقاقها بعد خمس سأيوات او اقلع وال يسأتثمر صأيدوقا اليقدية المشأتركان 
فر األدوات المالية المشأأأأأأأأتقة مثل السأأأأأأأأيدات الماأأأأأأأأمونة بلصأأأأأأأأول والماأأأأأأأأمونة برلر عقاري او فر ميتجات 

 حصص الملكيةع

ي االسأأأأأأأأأتثمار فر جهات دصأأأأأأأأأدار تقل تصأأأأأأأأأييفاتها االئتمانية عر وتقتاأأأأأأأأأر المبادئ التوجيهية عد - 199
ز االسأأأتثمارات فر جهات دصأأأدار معييةع وقد اسأأأتوفيت لمو  المواصأأأفات، وتشأأأترط حدودا قصأأأو  ليسأأأب ترك 

 الشروط عيد القياي باالستثماراتع
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مة لصيدوقر ال - 200 لتر تحددلا وكاالت  يقدية المشتركير لر التصييفات اوالتصييفات االئتمانية المستخدف
( ووكأالأة مود ز S&Pاالئتمأانر الكبر ؛ وُتسأأأأأأأأأأأأأأتخأدي تصأأأأأأأأأأأأأأييفأات وكأالأة سأأأأأأأأأأأأأأتأانأدرد آنأد بور  )التصأأأأأأأأأأأأأأييف  

(Moody’s( ووكالة فيتش )Fitch  فر تصأأأييف السأأأيدات واألدوات المخصأأأومة، وُيسأأأتخدي تصأأأييف وكالة )
لع وفر فيتش لتقد ر الجدارة المالية فر تصأأأأأأأأأيي  نهاية السأأأأأأأأأية، كانت التصأأأأأأأأأييفات ف الودائع المصأأأأأأأأأرفية ألجف

 االئتمانية عل  اليحو المبّير فر الجدول ادناوع
 

 2020 كانون األول/ديسمبر   31استثمارات صندوق النقدية المشتر  حس  تصنيفات الجدارة االئتمانية في  
 )اليسبة المدوية(

صأأيدوق اليقدية  
الأأأأأأمشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأرك  

 2019كانون األول/ديسمبر   31التصييفات فر  2020األول/ديسمبر كانون   31ر التصييفات ف الرئيسر
      السندات )التصنيفات الطويلة األجل(          
 AAA AA+/AA/AA- A+ غير مصنفة  AAA AA+/AA/AA- A+ غير مصنفة 

سأأأأأأأأأأأأأأتأأانأأدرد آنأأد 
 بور 

سأأأأأأأأأأأأأأتأأانأأدرد آنأأد  2,8  53,2 44,0
 بور 

35,8 58,8  5,4 

 16,0  23,8 60,2 فيتش 23,1  15,5 61,4 فيتش
 Aaa Aa1/Aa2/Aa3 A1   Aaa Aa1/Aa2/Aa3   

   45,2 54,8 مود ز 3,6 0,4 34,9 61,1 مود ز
      األوراق التجارية )التصنيفات القصيرة األجل(

 A-1+     A-1+/A-1    
سأأأأأأأأأأأأأأتأأانأأدرد آنأأد 

    100 بور 
سأأأأأأأأأأأأأأتأأانأأدرد آنأأد 

    100 بور 
 F1+  غير مصيفة    F1+/F1    

    100 فيتش  2  98,0 فيتش
 P-1     P-1    

    100 مود ز    100 مود ز
      اتفاق إعادة الشراء العكسي )التصنيفات القصيرة األجل(

 A-1+     A-1+      
سأأأأأأأأأأأأأأتأأانأأدرد آنأأد 

    - بور 
سأأأأأأأأأأأأأأتأأانأأدرد آنأأد 

    100 بور 
 F1+     F1+    

    100 فيتش    - فيتش
 P-1     P-1    

    100 مود ز    - مود ز
  الودائع ألجل )تصنيفات وكالة فيتش للجدارة(

 aaa aa/aa-  a+/a/a-   aaa aa/aa- a+/a  
  15,8 84,2 – فيتش  72,5 27,5 - فيتش
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تسأتثمر وترصأد خزانة األمم المتحدة التصأييفات االئتمانية بصأورة نشأطة، ونظرا دل  ان الميظمة لم  - 201
فر األوراق المالية سات التصأأأأأأأأأييفات االئتمانية العالية، ال تتوقع اإدارة دخالل اي طرأ مقابل بالتزاماته،  دال

 باستثياء ما  تعلق بلي استثمارات مامحلة القيمةع
 

 ددارة المخاطر المالية: مخاطر السيولة   
حاجة الجهات المشأأاركة فيه  السأأيولة المرتبطة ب  تعرض صأأيدوق اليقدية المشأأترك الرئيسأأر لمخاطر   - 202

دل  سأأحب مبالغ خالل مهلة قصأأيرةع ويحتفك الصأأيدوق بقدر كاأ مر اليقدية واألوراق المالية القابلة للتداول  
ويتوافر الجزء األكبر مر اليقدية ومكافدات اليقدية واالسأأأتثمارات  للوفاء بالتزامات المشأأأاركير مت  حان اجلهاع 

د لدعم االحتياجات التشأأغيليةع ولمل  ُتعتبر مخاطر السأأيولة لصأأيدوق اليقدية قدرلا  وي واحهلة فر غاأأون م
 المشترك ميخفاةع

 
 ددارة المخاطر المالية: مخاطر اسعار الفائدة   

يشأكل صأيدوق اليقدية المشأترك الرئيسأر المصأدر الرئيسأر لتعّرض الميظمة لمخاطر اسأعار الفائدة،  - 203
ليقأديأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات سات معأدل العأائأد الثأابأت لر ادوات مأاليأة تأدر فوائأدع اليقأديأة ومكأافدأات انظرا دل  ان  

تارين اإبالغ، كان صأأأأأأيدوق اليقدية المشأأأأأأترك الرئيسأأأأأأر قد اسأأأأأأتثمر بشأأأأأأكل اسأأأأأأاسأأأأأأر فر اوراق مالية  وفر
سأأأأط  : ثالث سأأأأيوات(ع وبلغ متو 2018آجال اسأأأأتحقاق اقصأأأأر، يقل حدلا األقصأأأأ  عر خمس سأأأأيوات ) سات
سأأأأأأأأية(، ولو ما ُيعتبر مؤشأأأأأأأأرا عل   0,74: 2019سأأأأأأأأية )  0,72ية المشأأأأأأأأترك الرئيسأأأأأأأأر  صأأأأأأأأيدوق اليقد مدة

 المخاطرع انخفاض
 

 تحليل حساسية صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر لمخاطر اسعار الفائدة   
لرئيسأأأأأأأأر فر تارين   بيّىر التحليل الوارد ادناو كيمية تلّثر القيمة العادلة لصأأأأأأأأيدوق اليقدية المشأأأأأأأأترك ا - 204
بالغ بالزيادة او اليقصأأان فر حال حصأأول تغير فر ميحي  العائد بشأأكل عاي اسأأتجابًة للتغيرات الحاصأألة  اإ

فر اسأأأأأأأأأأأأأعار الفائدةع ولما كانت قيمة لمو االسأأأأأأأأأأأأأتثمارات تقيد بياء عل  القيمة العادلة بفائض او بعجز، ف ن  
عجز وفر صأأأأأأافر األصأأأأأأولع ويبير نا فر الفائض او الالتغير الحاصأأأأأأل فر القيمة العادلة يمثل  يادة/نقصأأأأأأا

نقطة اسأأأأأأأاس   100نقطة اسأأأأأأأاس، صأأأأأأأعودا او لبوطا، فر ميحي  العائد ) 200الجدول تلثير التحول بمقدار 
 فر المائة(ع ولمو التغيرات فر نقاط األساس لر عل  سبيل التو يحع 1تعادل 

 
 2020كانون األول/ديسمبر    31ي  طر أسعار الفائدة ف تحليل حساسية صندوق النقدية المشتر  الرئيسي إزاء مخا 

 200س 150س 100س 50س 0 50- 100- 150- 200- التغيّر فر ميحي  العائد )نقاط األساس(
الاعاااااادلاااااة           الاقاياماااااة  فاي    الازياااااادة/)الاناقصاااااااااااااان( 

          دوالرات الواليات المتحدة( )بمال ير
 (148,34) (111,26) (74,18) (37,10) 0 37,10 74,20 111,30 148,41 الرئيسيمجموع صندوق النقدية المشتر   
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 2019كانون األول/ديسمبر    31تحليل حساسية صندوق النقدية المشتر  الرئيسي إزاء مخاطر أسعار الفائدة في  

 200س 150س 100س 50س 0 50- 100- 150- 200- التغيّر فر ميحي  العائد )نقاط األساس(
ا           فاي  الاعاااااادلاااااةالازياااااادة/)الاناقصاااااااااااااان(    لاقاياماااااة 

          دوالرات الواليات المتحدة( )بمال ير
 (134,38) (100,79) (67,20) (33,60) - 33,61 67,22 100,84 134,47 مجموع صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 

  
 المخاطر األخر  المرتبطة بلسعار السوق   

ار اخر  مهمة ألنه ال  بيع عل  المشأأأأأأأترك الرئيسأأأأأأأر غير معّرض لمخاطر اسأأأأأأأعصأأأأأأأيدوق اليقدية  - 205
المكشأأأأأأأأوأ وال يقترض اوراقا مالية وال يشأأأأأأأأتري اوراقا مالية بلموال مقتر أأأأأأأأة، وكلها امور تحد مر الخسأأأأأأأأارة  

 المحتملة لراس المالع
 

 التصييفات المحاسبية والتسلسل الهرمر للقيمة العادلة   
او بعجزع وُتعتفبفر اليقأديأة ومكأافدأات اليقأديأة ع االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات بأالقيمأة العأادلأة بفأائض  ُ بلَّغ عر جمي  - 206

 المسجلة بقيمتها االسمية قيمة تقريبية للقيمة العادلةع

 وتعرَّأ لمو المستويات عل  اليحو التالر: - 207

لة( فر األسأأأأأأأأأواق اليشأأأأأأأأأطة لةصأأأأأأأأأول  1المسأأأأأأأأأتو   )ا(  : األسأأأأأأأأأعار المعرو أأأأأأأأأة )غير المعدَّ
 الخصوي المتطابقة؛ او

القابلة   1مدخالت مر غير األسأأأأأأعار المعرو أأأأأأة الميدرجة فر المسأأأأأأتو  : ال2المسأأأأأأتو   )ب( 
للرصأأد فيما  تعلق باألصأأول او الخصأأوي، سأأواء بصأأورة مباشأأرة )اي كلسأأعار( او غير مباشأأرة )اي مسأأتمدة 

 األسعار(؛ مر

مسأأتيدة دل  بيانات سأأوقية قابلة للرصأأد : مدخالت لةصأأول او الخصأأوي غير 3المسأأتو   )ج( 
 غير قابلة للرصد(ع)اي مدخالت 

وتسأأأأأأتيد القيمة العادلة لةدوات المالية المتداولة فر األسأأأأأأواق اليشأأأأأأطة دل  اسأأأأأأعار السأأأأأأوق المعلية  - 208
الحصأول عليها تارين اإبالغ، وتحددلا الجهُة الوديعة المسأتقلة عل  اسأاس تقييم األوراق المالية التر  تم   فر

كانت األسأأعار المعرو أأة متاحة بُيسأأر وانتظاي مر وكالة للتداول  مر اطراأ ثالثةع وُتعتبر السأأوق نشأأطة دسا 
او مر تاجر او وسيط او مجموعة صيا ية او خدمة تسعير او وكالة تيظيمية، وتمثل تل  األسعار معامالت 

سأأأأعر السأأأأوق المعروض المي ُيسأأأأتخدي لةصأأأول  السأأأأوق الفعلية والميتظمة التر تجري عل  اسأأأأاس تجاريع و 
 حتففك بها فر صيدوقفر اليقدية المشتركير لو سعر العرض الحالرعالمالية التر ي 

د القيمة العادلة لةدوات المالية التر ال ُتتداول فر السأأأأأوق اليشأأأأأطة باسأأأأأتخداي اسأأأأأاليب التقييم   - 209 وُتحدَّ
ة ق القابلة للرصأأأأأدع وإسا كانت كل المدخالت الهامة الال مالتر تحقق الحد األقصأأأأأ  السأأأأأتخداي بيانات السأأأأأو 

 ع2لتحد د القيمة العادلة لةداة قابلًة للرصد، ُتدرج األداة المالية فر المستو  
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ويعرض التسأأألسأأأُل الهرمر التالر للقيمة العادلة اصأأأولف صأأأيدوق اليقدية المشأأأترك الرئيسأأأر المقيسأأة   - 210
تففك بها بالقيمة  ، او خصأأوي مح3غع ولم تكر لياك اصأأول مالية مر المسأأتو  بالقيمة العادلة فر تارين اإبال

 العادلة، او تحويالت كبيرة لةصول المالية بير مستويات التسلسل الهرمر للقيمة العادلةع
 

 : صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 2020كانون األول/ديسمبر    31التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لاستثمارات في  
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019كانون األول/ديسمبر   31فر   2020ديسمبر /كانون األول  31فر  
 المجموع 2المستو   1المستو   المجموع 2المستو   1المستو   
       األصول المالية المحتسبة بالقيمة العادلة بفائض أو بعجز       

 473 148 - 473 148 281 452  281 452 صادرة عر شركات -سيدات 
 027 755 - 027 755 565 931  565 931 ير تابعة للواليات المتحدةصادرة عر وكاالت غ -سيدات 
 - - - 035 151  035 151 صادرة عر جهات سيادية غير تابعة للواليات المتحدة -سيدات 
 230 423 - 230 423 362 787  362 787 صادرة عر جهات تتجاو  حدود الوالية الوطيية -سيدات 
 829 497 - 829 497 462 502  462 502 يات المتحدة صادرة عر خزانة الوال -سيدات 

 398 347 398 347 - 987 062 2 987 062 2  األوراق التجارية -صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر 
 585 419 3 585 419 3 - 615 762 2 615 762 2  شهادات اإ داع -صيدوق اليقدية المشترك الرئيسر 

 000 210 1 000 210 1 - 000 820 1 000 820 1  الودائع ألجل -سر صيدوق اليقدية المشترك الرئي
 542 801 6 983 976 4 559 824 1 307 470 9 602 645 6 705 824 2 مجموع صندوق النقدية المشتر  الرئيسي 

  
 25الماحظة    
 الصلة األطرا  ذات    

 موظفو اإدارة الرئيسيون   
ير الموظفون القادرون عل  ممارسأأة تلثير كبير عل  قرارات الميظمة  ُيقصأأد بموظفر اإدارة الرئيسأأي  - 211

المالية والتشأأأأأأأأغيليةع وفيما  تعلق بموئل األمم المتحدة، تاأأأأأأأأم فدة موظفر اإدارة الرئيسأأأأأأأأيير المد رة التيفيمية  
 ونائب المد رة التيفيميةع  

افر المرتبات، وتسأأأأأأأويات مقر وتشأأأأأأأمل األجوُر اإجمالية المدفوعة لموظفر اإدارة الرئيسأأأأأأأيير صأأأأأأأ  - 212
العمل، والمسأأأأتحقات األخر  مثل الميح واإعانات والمسأأأأالمات التر  دفعها رب العمل لصأأأأيدوق المعاشأأأأات  

 التقاعدية وللتلمير الصحرع 

مليون دوالر لموظفر اإدارة الرئيسأأأأأأأيير فر الميظمة خالل السأأأأأأأية    0,7وقد تم تسأأأأأأأد د ما مجموعه  - 213
فوعات متوافقة مع اليظامير األسأأأأأأأاسأأأأأأأر واإداري لموظفر األمم المتحدة، وجداول المرتبات المالية؛ ولمو المد

 الميشورة لموظفر األمم المتحدة والوثائق األخر  المتاحة للجمهورع 
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 موظفي اإلدارة الرئيسيين   أجور   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
اإدارة  مأأأأأأأوظأأأأأأأفأأأأأأأو 

 الرئيسيون 
اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتأأأأهأأأأم   افأأأأراد 

 ن األقربو 

فأأأأأأأأر   الأأأأأأأأمأأأأأأأأجأأأأأأأأمأأأأأأأأوع 
 األول/ كأأأأأأأأانأأأأأأأأون  31

  2020ديسمبر 
 2 - 2 عدد الوظائ  )مكافدات الدواي الكامل(    

 - - - دجمالر األجور:
 505 - 505 المرتب وتسوية مقر العمل

 136 - 136 التعوياات/االستحقاقات األخر  
 641 - 641 مجموع األجور في السنة 

  
ليقدية وغير المباشأأأأأأأأأأرة المدفوعة لموظفر اإدارة الرئيسأأأأأأأأأأيير سات  لم تكر االسأأأأأأأأأأتحقاقاُت غير ا - 214
 ماديةع   المية 

الميظمة عل  مسأأأأأأأأأتو  ولم يكر ألي مر موظفر اإدارة الرئيسأأأأأأأأأيير افراد اسأأأأأأأأأرة اقرباء يعملون فر  - 215
مة دل  موظفر اإدارة الرئيسيير لر مبالغ مدفوعة تقتطع مر استحقاقاتهم ل  المقدَّ لليظامير  وفقا  اإدارةع والس 

مة تحت حسأاب االسأتحقاقات متاحة عل  نطاق   ل  المقدَّ األسأاسأر واإداري لموظفر األمم المتحدة؛ ولمو السأ 
 واسع لجميع موظفر الميظمةع 

 
 مالت الكيانات سات الصلة معا   

ن وحيد  فر سأأأأأأأأأأياق سأأأأأأأأأأير العمل المعتاد، ولتحقيق وفورات فر تيفيم المعامالت، كثيرا ما  تول  كيا - 216
مكل  بأ عأداد التقأارير المأاليأة تيفيأم المعأامالت المأاليأة للميظمأة نيأابأًة عر كيأان آخرع وقبأل بأدء العمأل بيظأاي 

ت وتسأأأأأأأأأأأأأويتها  دوياع وتجري التسأأأأأأأأأأأأأوية فر نظاي اوموجا عيدما ُ دففع اوموجا، كان  تعير متابعة تل  المعامال
 األجر دل  مقّدي الخدمةع

 
 26الماحظة    
 جار وااللتزامات عقود اإلي   

 عقود اإيجار التمويلر   
 لم ُتبري الميظمة اي عقود لإليجار التمويلرع - 217

 عقود اإيجار التشغيلر   
اإيجار التشأأأأأأأأأأغيلر السأأأأأأأأأأتخداي األرا أأأأأأأأأأر والمبانر والمعدات الدائمة والمؤقتةع تبري الميظمة عقود  - 218
مال ير  3,2ا فر بيد المصأأأأأأأأأأروفات خالل السأأأأأأأأأأية  بلغ مجموع مدفوعات اإيجار التشأأأأأأأأأأغيلر المعترأ به وقد

 مليون دوالر لترتيبات حقوق االنتفاع المتبرع بها التر 0,9دوالرع وتشأأأأأأأأأأمل المصأأأأأأأأأأروفات األخر  مبلغا قدرو  
ُيعترأ بأاإ رادات المقأأابلأأة لهأأا فر بيأأان األداء المأأالر، وترد  أأأأأأأأأأأأأأمر اإ رادات المتأألتيأأة مر التبرعأاتع وترد 

 حدود الدنيا لمدفوعات اإيجار المستقبلية فر دطار ترتيبات غير قابلة لإللغاءع الجدول ادناو ال فر
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 االلتزامات الدنيا لعقود اإليجار التشةيلي المستقبلية   

 دوالرات الواليات المتحدة( )بآالأ

 االلتزامات المتعلقة بعقود اإيجار التشغيلر

الحأأد األدن  لمأأدفوعأأات  
فأأأأر   اإيأأأأجأأأأأأأار  عأأأأقأأأأود 

األ 31   ول/كأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأون 
 2020ديسمبر 

لمأأأأدفوعأأأأات   الحأأأأد األدن  
فأأأأأأر  اإيأأأأأأجأأأأأأأار  عأأأأأأقأأأأأأود 

األول/ 31   كأأأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأأأون 
 2019ديسمبر 

 430 7 545 1 مستحقة فر غاون اقل مر سية واحدة   
 874 3 334 5 سيوات 5مستحقة خالل سية واحدة دل  

 - 034 5 سيوات 5مستحقة بعد 
 304 11 914 11 مجموع االلتزامات الدنيا لعقود اإليجار التشةيلي 

  
فر العادة، ُتبرفي عقود اإيجار الممكورة لمدة تتراوح بير سأية واحدة وسأبع سأيوات، ويتاأمر بعاأها  - 219

 ومأاع وتبير المبأالغ االلتزامات   90او  60او  30بأالتمأد أد و/او اإنهأاء المبكر فر غاأأأأأأأأأأأأأأون  بيودا تسأأأأأأأأأأأأأأمح  
ع مراعاة  يادة مدفوعات اإيجار السأيوية الواردة فر العقد المسأتقبلية فيما  تعلق بالحد األدن  لمدد اإيجار، م

 وفقا لالتفاقات التعاقديةع وال تتامر االتفاقات خيارات تتعلق بالشراءع
 

ر     ترتيبات عقود اإيجار التر تكون فيها الميظمة لر الطرأف المُؤجّى
رع - 220  لم تبري الميظمة اي عقود ديجار تكون فيها الطرأ الُمؤجّى
 

 االلتزامات التعاقدية   
 رد فر الجأأدول ادنأأاو بيأأان االلتزامأأات المتعلقأأة بأأالممتلكأأات والميشأأأأأأأأأأأأأأأأآت والمعأأدات؛ واألصأأأأأأأأأأأأأأول   - 221
 ؛ والشركاء الميفم ر؛ والسلع والخدمات المتعاقفد عليها ولكر لم  تم تقديمها حت  تارين اإبالغعالملموسة غير
 

 االلتزامات التعاقدية حس  الف ات   

 دوالرات الواليات المتحدة( )بآالأ

 

  األول/ كأانون  31المجموع فر 
 2020ديسمبر 

األول/  31المجموع فر     كأأأأانون 
 2019ديسمبر 

 086 31 930 39 والخدماتالسلع    
 478 22 612 39 الشركاء الميفمون 

 564 53 542 79 المجموع 
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 27الماحظة    
 الخصوم االحتمالية واألصول االحتمالية   

 خصوي االحتمالية ال   
الميظمة عر أأأأأأأأة لمجموعة متيوعة مر المطالبات التر تيشأأأأأأأأل مر وقت  خر فر المسأأأأأأأأار العادي  - 222

لعملياتهاع وتيقسأأأأأأأأم لمو المطالبات دل  فدتير رئيسأأأأأأأأيتير لما: المطالبات التجارية والمطالبات بموجب القانون 
 ت يجب اإبالغ عيهاع اإداريع وفر تارين اإبالغ، لم يكر لد  الميظمة اي حاال

ل اي مخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأات   - 223 ونظرا لعدي معرفة ما سأأأأأأأأأتؤول دليه تل  المطالبات عل  وجه الدقة، لم تسأأأأأأأأأجَّ
مصأأأأأأأأأأأأروفات ألنه ال يمكر تحد د احتماالت حدوث تدفقات خارجة وال مبلغها وال توقيتها بشأأأأأأأأأأأأكل موثوقع  او

مالية المتصأأأأأأأألة  إفصأأأأأأأأاح عر الخصأأأأأأأأوي االحت وتماشأأأأأأأأيا مع المعا ير المحاسأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي،  تم ا
بالمطالبات التر لم تتم تسأأأأأأويتها بعد عيدما ال يمكر معرفة احتماالت نتائجها وال يمكر تقد ر حجم الخسأأأأأأائر  

 تقد را معقوالع
 

 األصول غير المتداولة   
االحتمالية   مر المعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العاي: المخصأأأصأأأات والخصأأأوي 19وفقا للمعيار  - 224

حتمالية، تفصأأأح الميظمة عر اصأأأول احتمالية عيدما يقع حدث معير  يشأأأل عيه احتمال حدوث  واألصأأأول اال
تدفقات داخلة مر الموارد دل  الميظمة فر صأأأأورة ميافع اقتصأأأأادية او دمكانات خدمة، وتوجد معلومات كافية  

ر ليأأأاك  ، لم تك2020ول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  كأأأانون األ  31لتقييم احتمأأأاالت حأأأدوث تلأأأ  التأأأدفقأأأات الأأأداخلأأأةع وفر  
اصأأأأأأأأأأول احتمالية سات المية نسأأأأأأأأأأبية توّلدت عر دجراءات قانونية اتخمتها الميظمة او عر حصأأأأأأأأأأتها فر   اي

 مشاريع مشتركة وُيحتمل ان تسفر عر د رادات اقتصادية كبيرةع 
 

 28الماحظة    
 الِمننل والتحويات األ رى   

 عطيت للشركاء الميفم رع قت فيها األموال التر اُ ترد فيما  لر المياطق التر ُانف - 225
 

 المنل والتحويات األ رى حس  المناطق   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019المجموع لعاي  2020المجموع لعاي  
 400 6 801 2 افريقيا   

 938 7 887 3 الدول العربية
 051 4 575 4 آسيا والمحيط الهادئ

 - 321 8 معل  صعيد العال
 74 803 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 463 18 387 20 المجموع 
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مليون دوالر ورد فر بيأان األداء المأالر بوصأأأأأأأأأأأأأأفأه   33,9ويشأأأأأأأأأأأأأأكأل لأما المبلغ جزءا مر مبلغ قأدرو   - 226
للجهات  ت  مليون دوالر مخصأأصأأا 13,5مصأأروفات تحت بيد الميح والتحويالت األخر ع وشأأّكل الفرق البالغ  

 (ع22المستفيدة اليهائية )انظر المالحظة 
 

 29الماحظة    
 األحداث التالية لتاريء اإلباغ   

بأ صأأأأأأأأأأأأأأدارلأا لم تطرا احأداث لأامأة، مؤاتيأة او غير مؤاتيأة، بير تأارين البيأانأات المأاليأة وتأارين اإسن   - 227
 ن يمكر ان  ؤثر عل  لمو البيانات تلثيرا جولرياعكا مما
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