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 اإلحالة   ا كتاب 

 
  األمم  حساااااابات  مراجعي  مجلس  رئيس  إلى موجهة  2022  آذار/مارس  31 مؤرخة  رساااااالة  

 البشرية  للمستوطنات  المتحدة األمم  لبرنامج  التنفيذية  المديرة  من  المتحدة
 

  التقرير   ُأحيأألُ   المتحأأدة،  لألمم  المأأاليأأة  والقواعأأد  المأأالي  النظأأا.  من  1-106  والقأأاعأأدة  2-6  للبنأأد  وفقأأا 
  السأأأأأأنة  عن  الصأأأأأألة  ذات  األخر    والحسأأأأأأابات البشأأأأأأرية للمسأأأأأأتوطنات المتحدة األمم  برنامج  وحسأأأأأأابات المالي
 األولى المالية  المسأوولة تصأديقيي  أسأاس  على عليها أوافق التي  2021 األول/ديسأمبر  كانون  31  في  المنتهية

 المتحدة األمم  برنامج في واالمتثال  واالسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأارات  اإلدارة دائرة ومدير  نيروبي،  في المتحدة األمم مكتب في
 البشرية  للمستوطنات

  الحسابات  مراجعي   ومجلس   والميزانية   اإلدارة  لشوون   االستشارية   اللجنة  من   لكل   البيانات  هه    نسخ   وُتتاح  
 

 شريف مهد ميمونة  )توقيع(
 التنفيهية  المديرة

 البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج 
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  مجلس  رئيس  من العامة  الجمعية  رئيس  إلى  موجهة 2022  تموز/يوليه 21 مؤرخة رسالة  
 الحسابات  مراجعي

 
 المالية  والبيانات  المالي   بالتقرير  مشأأأأأأأأأفوعا   الحسأأأأأأأأأابات   مراجعي   مجلس   تقرير   إليكم   أحيل  أن  يشأأأأأأأأأرفني  
   2021  األول/ديسمبر   كانون   31  في   المنتهية   السنة  عن   البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم   لبرنامج   المراجعة 

 
 برموديز خورخي )توقيع(

 شيلي لجمهورية العا. المالي المراقب
 الحسابات  مراجعي مجلس رئيس
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 األول  الفصل 

 الحسابات  مراجعي   رأي   المالية:   البيانات   عن   الحسابات  مراجعي   مجلس   تقرير   
 

 الرأي  
 التي  المتحدة( األمم )موئل البشأأأأأأأأأأأأأأرية للمسأأأأأأأأأأأأأأتوطنات المتحدة األمم  لبرنامج المالية البيانات راجعنا 

 المأالي  األداء  وبيأان ،2021  األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  كأانون   31  حتى األول(  )البيأان  المأالي  المركز  بيأان  من  تتألل 
 الرابع(،  )البيان النقدية  التدفقات  وبيان  الثالث(،  )البيان  األصأأأأأأأول صأأأأأأأافي  في التغيرات  وبيان  الثاني(،  )البيان
 وكأأهلأأ   التأأاريخ،  ذلأأ   في  المنتهيأأة  للسأأأأأأأأأأأأأأنأأة  الخأأامس(  )البيأأان  الفعليأأة  والمبأأالغ  الميزانيأأة  بين  المقأأارنأأة  وبيأأان

 الهامة  المحاسبية للسياسات موجز ذل  في بما المالية، البيانات على المالحظات

  لموئل  المأالي المركز  الجوهرية، الجوانب  جميع من  بلمانة، تعرض المرفقأة  المأاليأة  البيأانات  أن ونر   
 ذل   في  المنتهية للسأأأأأأنة النقدية وتدفقاته المالي وأداء   ،2021 األول/ديسأأأأأأمبر  كانون  31 حتى المتحدة األمم

 العا.  للقطاع الدولية المحاسبية للمعايير وفقا  التاريخ،
 

 الرأي   أساس   

 تل  بموجب  ومسأأأأأأأوولياتنا  الحسأأأأأأأابات   لمراجعة الدولية  للمعايير وفقا  الحسأأأأأأأابات  مراجعة  أجرينا لقد 
  المالية“   البيانات  مراجعة عن الحسأأأأأأأأأأأابات  مراجعي ”مسأأأأأأأأأأأووليات  بعنوان أدنا   الوارد الفرع  في  مبّينة  المعايير
 المالية، للبيانات بمراجعتنا الصأألة  ذات  األخالقية للمتطلبات وفقا  المتحدة األمم  موئل عن  مسأأتقلة جهة ونحن
  مراجعة  من  اسأأأأأأأأتقيناها  التي  األدلة أن  ونعتقد المتطلبات   لتل  وفقا  األخر    األخالقية  بمسأأأأأأأأوولياتنا أوفينا وقد

 رأينا  عليه نقيم أساسا   تشكل ألن ومناسبة كافية الحسابات
 

 بشأنها   الحسابات   مراجع   وتقرير   المالية   البيانات   غير   األخرى   المعلومات   

 المنتهية للسأأأأأأنة المالي االسأأأأأأتعراض  تشأأأأأأمل  التي  األخر   المعلومات عن المسأأأأأأوولية  اإلدارة تتحمل 
  وتقرير  المالية  البيانات تشأأأمل ال ولكنها  أدنا ، الرابع الفصأأأل  في المدرج  2021  األول/ديسأأأمبر  كانون   31 في

 بشلنها  الحسابات مراجع

  أشأأأأأأأكال  من  شأأأأأأأكل  أي نبدي ال  ونحن  األخر ، المعلومات تل  المالية  البيانات في رأُينا يشأأأأأأأمل وال 
 الشلن  هها في  التلكيد

 والنظر  األخر   المعلومات  قراءة في  تتمثل  مسأأأأأأووليتنا فإن المالية،  للبيانات بمراجعتنا يتصأأأأأأل  وفيما 
 التي  المعلومأأات  أو  المأأاليأأة  البيأأانأأات  مع  جوهريأأا  تتعأأارض  األخر    المعلومأأات  كأأانأأ   إذا  مأأا  في  ذلأأ   أثنأأاء

 الهي العمل  إلى  اسأأأتنادا    خلصأأأنا، وإذا جوهرية   أخطاء يبدو  فيما  تشأأأوبها أو  الحسأأأابات  مراجعة من  اسأأأتقيناها
 وليس ذل   عن باإلبالغ ملزمون  فإننا األخر ، المعلومات هه  في جوهرية أخطاء وجود إلى به،  اضأأأأأأأأأطلعنا

 الصدد  هها في به  نفيد ما  لدينا
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 المالية   البيانات   على   باإلشراف   والمكلَّفين   اإلدارة   مسؤوليات   

 المحاسأأبية المعايير وفق  نزيها عرضأأا  وعرضأأها المالية البيانات  إعداد عن المسأأوولية  اإلدارة تتحمل 
 إعداد  إلتاحة  ضأأأأروريا  اإلدارة ترا   ما  حسأأأأب  الداخلية الرقابة عن المسأأأأوولية تتحمل كما  العا.،  للقطاع الدولية
 الخطل  أو الغش عن ناتجة كان  سواء الجوهرية، األخطاء من خالية مالية  بيانات

 على  المتحأدة  األمم  موئأل قأدرة  تقييم  عن  المسأأأأأأأأأأأأأأووليأة  اإلدارة  تتحمأل  المأاليأة،  انأاتالبيأ   إعأداد  ولأد  
 واستخدا. األعمال، باستمرارية المتعلقة المسائل عن االقتضاء،  حسب واإلفصاح، عاملة،  كموسسة االستمرار
 عملياته، وق   أو المتحدة األمم موئل  تصأأأأأأ ية اإلدارة  تعتز. لم ما  المحاسأأأأأأبة في  األعمال اسأأأأأأتمرارية  أسأأأأأأاس

 بهل   القيا. عن واقعي بديل يوجد لم ما أو

  المتحدة  األمم   موئل   في  المالي   اإلبالغ  عملية   على   اإلشراف   عن   المسوولية  باإلشراف   المكلفون  ويتحمل  

 
 المالية   البيانات   مراجعة   عن   الحسابات   مراجعي   مسؤوليات   

 الجوهريأة، األخطأاء  من خأاليأة  ككأل  المأاليأة  البيأانأات  أن  من  معقولأة بأدرجأة  التألكأد  في  أهأدافنأا  تتمثأل 
 معقولة  بدرجة  والتلكد رأينا  يتضأأأمن  الحسأأأابات  مراجعة عن  تقرير وإصأأأدار  خطل، أ.  غش  نتيجة أكان   سأأأواء
  الحسابات  لمراجعة  الدولية  للمعايير وفقا   تيجري   التي  المراجعة  أن يضمن ال ولكنه  التلكد، من عال مستو   هو

  وتعتبر   خطل أو  غش  عن  تنشأأأأأأأأأأل أن فيمكن  األخطاء أما وجود   عند الجوهري   الخطل  عن دائما سأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأ 
 التي  االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة  القرارات  في  مجتمعأة، أو  منفردة  معقول،  نحو  على  توثر  أن  المتوقع  من  كأان  إذا  جوهريأة
 المالية  البيانات هه  أساس على المستخدمون   يتخهها

  التقدير  حسأأأأأأأأأأأن نمارس الحسأأأأأأأأأأأابات،  لمراجعة الدولية  المعايير  وفق  الحسأأأأأأأأأأأابات  مراجعة  إطار وفي 
 يلي: بما أيضا   ونقو. المراجعة  عملية طوال  المهني الش   نهج  ونتبع  المهني

 تل  أكان   سأأأأأأأأأواء  وتقييمها،  جوهرية  أخطاء  على المالية البيانات احتواء احتماالت تحديد )أ( 
  أدلة واسأتقاء االحتماالت، لتل   اسأتجابة  المراجعة  إجراءات وتطبيق ووضأع  خطل، أ. غش عن ناتجة  األخطاء

  أخطاء عن الكشأأأأ  عد. واحتمال  بشأأأألنها  رأينا إلبداء  ومناسأأأأبا كافيا أسأأأأاسأأأأا تشأأأأكل الحسأأأأابات  مراجعة من
 على ينطوي  قد الغش ألن  الخطل، عن الناجمة  تل  عن  الكشأأأأ   عد.  احتمال يفوق  الغش عن ناجمة جوهرية
 الداخلية؛ للرقابة تجاوز أو تحريف أو  متعمد إغفال أو تزوير أو تواطو

  إجراءات وضأأأأأأأأأع  بهدف  الحسأأأأأأأأأابات  بمراجعة  المتصأأأأأأأأألة الداخلية  الرقابة  بإجراءات اإللما. )ب( 
  الداخلية الرقابة  إجراءات  فعالية بشألن رأي إبداء لغرض ليس  ولكن  السأائدة،  للظروف  مالئمة  حسأابات  مراجعة

 المتحدة؛ األمم موئل في

 المحاسأأأأأأأبية  التقديرات  معقولية  ومد   المتبعة المحاسأأأأأأأبية  السأأأأأأأياسأأأأأأأات مالءمة مد   تقييم )ج( 
 اإلدارة؛ تقّدمها إفصاحات من  بها يتصل وما

 األعمال  اسأأأتمرارية  ألسأأأاس  اإلدارة  اسأأأتخدا. مالءمة بمد  تتعلق اسأأأتنتاجات  اسأأأتخال  )د( 
 جوهري  غموض الحسأأأأأأأأابات،  مراجعة من  المسأأأأأأأأتقاة  األدلة إلى  اسأأأأأأأأتنادا  هناك، كان إذا  وما  المحاسأأأأأأأأبة، في
  كموسأأأأأأسأأأأأة االسأأأأأأتمرار على المتحدة األمم موئل  قدرة في كبيرة شأأأأأأكوكا  يثير قد  ظروف أو  بلحداث  صأأأأأألة ذو

  مراجعأة  عن  تقريرنأا  في  االهتمأا.  اسأأأأأأأأأأأأأأترعأاء  علينأا  وجأب  جوهري،  غموض  وجود  إلى  خلصأأأأأأأأأأأأأأنأا فأإذا  عأاملأة 
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  اإلفصأأأأأأاحات هه  كان  إذا رأينا  تعديل  أو المالية،  البيانات في بهل  المتصأأأأأألة  اإلفصأأأأأأاحات إلى  الحسأأأأأأابات
  تقريرنأأأا   تأأأاريخ  حتى  ُأجريأأأ   التي  المراجعأأأة  من  المسأأأأأأأأأأأأأأتقأأأاة  األدلأأأة  على  اسأأأأأأأأأأأأأأتنتأأأاجأأأاتنأأأا  وتقو.  كأأأافيأأأة  غير
  العمل عن المتحدة  األمم موئل  توق   إلى  تودي  قد  المستقبل  في  الظروف  أو  األحداث أن غير  المراجعة  عن

 ؛عاملة كموسسة

  اإلفصأأأأأأأأأأأأأأاحأات،  ذلأ  في  بمأا  ومضأأأأأأأأأأأأأأمونهأا،  وهيكلهأا  المأاليأة  للبيأانأات  العأا.  العرض  تقييم )ه( 
 بلمانة  عرضها تحقق بطريقة فيها عنها المبلغ واألحداث المعامالت  تعرض المالية  البيانات كان  إذا وما

  لمراجعة المقرر  النطاق  منها  أخر   مسأأأأأأأأأائل بجملة يتعلق فيما  باإلشأأأأأأأأأراف  المكلفين  مع ونتواصأأأأأأأأأل 
 أثناء عليها نق  الداخلية الرقابة في هامة  قصأأأأور  أوجه أي ذل  في  بما  الهامة،  ونتائجها  وتوقيتها  الحسأأأأابات
 للحسابات  مراجعتنا

 
 األخرى   والتنظيمية   القانونية   المتطلبات   عن   تقرير   

 فيهأا  بأالتأدقيق  قمنأا أو  عليهأا  اطلعنأا  التي المتحأدة  األمم موئأل  معأامالت أن  نر    تقأد.،  مأا على  عالوة 
 المتحدة لألمم  المالية  والقواعد  المالي النظا. مع  الهامة النواحي جميع من  تتوافقُ   للحسابات مراجعتنا  إطار  في
 التشريعي  السند  ومع

  تقرير  بإصأدار المتحدة،  لألمم المالية والقواعد المالي النظا.  من السأابعة للمادة  وفقا  أيضأا، قمنا وقد 
 المتحدة  األمم موئل لحسابات مراجعتنا عن مطول

 
 برموديز خورخي )توقيع(

 شيلي لجمهورية العا. المالي المراقب
 الحسابات  مراجعي مجلس رئيس

 
 كاي  هو )توقيع(

 الشعبية الصين  جمهورية في  العا. الحسابات مراجع
 الحسابات( مراجعي )كبير

 
 شيلر كاي  )توقيع(

 األلماني االتحادي المحاسبة ديوان رئيس
 

 2022  تموز/يوليه 21
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 الثاني  الفصل 

 الحسابات  مراجعي   لمجلس   المطول  التقرير   
  

 موجز  
راجع مجلس مراجعي الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات البيأأانأأات المأأاليأأة واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض عمليأأات برنأأامج األمم المتحأأدة  

   2021كانون األول/ديسمبر  31البشرية )موئل األمم المتحدة( للسنة المنتهية في للمستوطنات 
 

 رأي مراجعي الحسابات   

وهرية، المركز المالي لموئل ير  المجلس أن البيانات المالية تعرض بلمانة، من جميع الجوانب الج 
، وأداء  المالي وتدفقاته النقدية للسأأأأأأنة المنتهية في ذل  2021كانون األول/ديسأأأأأأمبر  31المتحدة حتى األمم 

 المحاسبية الدولية للقطاع العا. التاريخ، وفقا للمعايير 
 

 االستنتاج العام   

الحسأابات والسأجالت قد توثر في عرض البيانات لم يكتشأ  المجلس أي أوجه قصأور جوهرية في  
للموئل بلمانة  لكنه الحظ وجود مجال للتحسأأأأأأأأين في عدد من النواحي، وال سأأأأأأأأيما فيما يتعلق باإلدارة  المالية 

 الموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة الشركاء المنفهين المالية وإدارة الميزانية وإدارة 
 

 االستنتاجات الرئيسية   

 اإلدارة المالية وإدارة الميزانية   
 خطر إعسار صندوق الموسسة غير المخصص الغرض   

سأأأأأأأّجل صأأأأأأأندوق الموسأأأأأأأسأأأأأأأة غير المخصأأأأأأأص الغرض عجزا  في اإليرادات مقارنة بالنفقات خالل   
  2020ر في عا. ماليين دوال 4,9الماضأأأية  فقد انخفضأأأ  اإليرادات انخفاضأأأا شأأأديدا من السأأأنوات الخمس  

في المائة  وسأجل  الموسأسأة صأافي    46,9أنها انخفضأ  بنسأبة ، أي 2021مليون دوالر في عا.  2,6إلى 
نسأأأأأبة المالءة المالية ونسأأأأأب السأأأأأيولة  على التوالي  وانخفضأأأأأ     2021و   2020أصأأأأأول سأأأأأالب في عامي  

واحد، مما يشأير ل من ، كان  جميع النسأب أق2021  و 2020  وفي عامي 2021إلى عا.    2017عا.   من
 إلى أن الموسسة تواجه خطر اإلعسار ونقص السيولة 

 
 إدارة الموارد البشرية   

 الحاجُة إلى اتخاذ تدابير تقش ية والنقُص في الموظفين الفنيين المتمّرسين الثابتين في مناصبهم   
الغرض خالل السأأأأأأنوات أد  التدهور في تدفق النقدية إلى صأأأأأأندوق الموسأأأأأأسأأأأأأة غير المخصأأأأأأص  

العشر الماضية، وال سيما تسجيل صافي أصول سالب في العامين الماضيين، إلى اتخاذ موئل األمم المتحدة 
هم قدرةي الصأأأأندوق على أداء تدابير تقشأأأأ ية صأأأأارمة،  بينما أعاق ارتفاع معدل تواُتر الموظفين الفنيين ونقصأأأأُ

  2023-2020المحددة في الخطة االستراتيجية للفترة واجباته بشكل جيد وتحقيق األهداف المتوقعة 
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 عد. كفاية الرقابة على األفراد من غير الموظفين   
من    بأأأأألكثر  الموظفين  عأأأأأددي  الموظفين  غير  األفراد من  عأأأأأدُد  شأأأأأأأأأأأأأأكلوا   5,5تجأأأأأاوز  حيأأأأأث  مرة، 

الماضأأأأية  غير أن تعيين األفراد  المائة من القوة العاملة في موئل األمم المتحدة في السأأأأنوات الثالث  في 85
األمم المتحأدة كأان مأدفوعأا بأالمشأأأأأأأأأأأأأأأاريع وذا طأابع ال مركزي  وال يمكن لوحأدة  الموظفين في موئأل   غير من

 األفراد من غير الموظفين إال بمقتضى الواقع الموارد البشرية في المقر الوصول إلى بيانات تعيين  
 

ير الموظفين المعينين عن طريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عد. وجود سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة إلدارة األفراد من غ   
 المشاريع ومكتب األمم المتحدة لخدمات  

فردا من غير الموظفين معينين عن طريق    95، كان  عقود  2021كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر    31في  
يع قأد تجأاوزت  فردا من غير الموظفين معينين عن طريق مكتأب خأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأار  168البرنأامج اإلنمأائي و 

شأأأأهرا، نتيجة تعديالت متكررة لعقودهم  ومثل هوالء  36شأأأأهرا في فترة  24الحد األقصأأأأى لمدة التعاقد، وهو 
البرنأامج اإلنمأائي ونسأأأأأأأأأأأأأأبأة في المأائأة من األفراد من غير الموظفين المعينين عن طريق   18األفراد نسأأأأأأأأأأأأأأبأة  

المعينين عن 26 المشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع  وكأأأأان    في المأأأأائأأأأة من األفراد من غير الموظفين  طريق مكتأأأأب خأأأأدمأأأأات 
األفراد من غير الموظفين المعينين عن طريق مكتب خدمات المشاريع الحصوُل على تلمين إضافي   حق من

المجلس عد. وجود سأأأأأأياسأأأأأأة عامة واضأأأأأأحة أو قلية رصأأأأأأد فيما يتعلق باألفراد  وإجازة مدفوعة األجر  والحظ  
 ومكتب خدمات المشاريع مج اإلنمائي  الموظفين المعينين عن طريق البرنا غير من
 

 إدارة المشاريع   

األثر السأألبي لالسأأتخدا. غير الكافي لألداة المتكاملة للتخطيإل واإلدارة واإلبالغ وبيانات المشأأاربع المجتزأة    
 وإدارتها على رصد المشاريع  

إلدارة  واإلبالغ لتكون النظا. الرئيسأأأأأأأأأأي  اعتمد موئل األمم المتحدة األداة المتكاملة للتخطيإل واإلدارة   
  والحظ  2021نيسأأأان/أبريل   1معلومات المشأأأاريع الهي يسأأأتخدمه في إدارة دورة حياة مشأأأاريعه وبرامجه منه 

مشأأأأأأأأأأأأأأروعأا فقإل من المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع المعتمأدة المسأأأأأأأأأأأأأأجلأة في األداة المتكأاملأة والبأالغ عأددهأا   147المجلس أن  
عناوين وتواريخ مقدرة لبدايتها ونهايتها، لكن لم يكن    2022يل  نيسأأأأأأأأأأأأان/أبر  26مشأأأأأأأأأأأأروعا كان لها في  226

مشأأأأأأأأروعا، فلم تدرج لها  79مرفقا بها بيانات عن ميزانياتها أو مرفقات  أما المشأأأأأأأأاريع المتبقية البالغ عددها 
 سو  وثائق داعمة محدودة 

 
 إدارة الشركاء المنفذين   

 شركاء المنفهين مخاطري إضافية على مستو  اإلنصاف والنزاهة والشفافية طرُح تدّخل الجهات المانحة في اختيار ال   
الحظ المجلس أن موئل األمم المتحدة يسمح للجهات المانحة بالتلثير في اختيار الشركاء المنفهين،   

االختيار ذكر موئل األمم المتحدة في سأأأياسأأأته المتعلقة بالشأأأركاء المنفهين أنه يجوز اإلعفاء من شأأأر   حيث  
المنفه محددا  في االتفاق المتعلق بالمسأأأأأأأأأأاهمات المبر. مع الجهة المانحة   التنافسأأأأأأأأأأي عندما يكون الشأأأأأأأأأأري   

 البرنامجية والمالية أنه لم تدرج شرو  أخر  لتبرير اإلعفاء من الجوانب  غير

شأأأأأأأأأأأأأأركأاء المنفأهين اتفأاقأا للتعأاون كعينأة والحظ أن االتفأاقأات ُوقّ عأ  مع ال  40وأخأه المجلس كأهلأ    
عنصأأأأأأأر مقارنة أو ُمنح  للشأأأأأأأري  المنفه الحاصأأأأأأأل على ثاني أعلى الدرجات  حالة دون اختيار فيه   16 في
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لعروض اختيار الشأأأركاء المنفهين التي أنجزتها لجنة    واخُتزل  االسأأأتعراضأأأات “شأأأر  الجهة المانحة”بسأأأبب 
اجُتنب  في مشأأأأأأأأأروعين  وئل األمم المتحدة أو فرز الشأأأأأأأأأركاء المنفهين أو مكتب الشأأأأأأأأأوون القانونية في مقر م

 دوالر  200 000طريق تقسيم اتفاقات التعاون إلى عدة اتفاقات ال تتجاوز قيمتها   عن
 

 التوصيات الرئيسية   

 فيما يتعلق باالستنتاجات المهكورة أعال ، يوصي المجلس أن يقو. موئل األمم المتحدة بما يلي: 
 

 المالية وإدارة الميزانية اإلدارة    

 خطر إعسار صندوق الموسسة غير المخصص الغرض   
مواصااالة إعطاء األولوية لحشاااد األموال المألصاااصاااة لةنشاااطة األسااااساااية    ‘1’ )أ( 

وتشاااااااااجيع انألراد فريق اإلدارة العليااا لموئاال األمم المتحاادة في دعم المااديرة  
 التنفيذية في هذا الصدد؛

تقرير منتظم عن أداء األموال المألصااصااة لةنشااطة األساااسااية لزيادة  إعداد   ‘2’  
 المانحة؛الشفافية وتحسين المساءلة تجاه الجهات 

إعداد تقرير بناء على الدراسااااااات االسااااااتقصااااااائية واالتصاااااااالت مع الجهات   ‘3’  
سااااواء الجهات المانحة  المانحة لةموال المألصااااصااااة لةنشااااطة األساااااسااااية   

لية أو المحتملة  لتحديد الفارق بين توقعات الجهات المانحة  السااابقة أو الحا
 والوضع القائم.

 
 إدارة الموارد البشرية   

 الحاجُة إلى اتخاذ تدابير تقش ية والنقُص في الموظفين الفنيين المتمّرسين الثابتين في مناصبهم   
تنفيذا فعاال لمعالجة حالة  إعداد خطة عمل تقشااا ية شااااملة وضااامان تنفيذها   ‘1’ )ب( 

 المستمرة؛النقص المالي 

اسااااتعراز توزيع الو ائؤ وشااااؤون الموارد البشاااارية بانتظام لتعزيز التحليل   ‘2’  
 عملية االختيار عند توفر التمويل الالزم؛ألولويات التو يف ولتوزيع الموارد  وتيسير 

 
 الموظفين عد. كفاية الرقابة على األفراد من غير    

صاااااياغة خطة سااااانوية للتعاقد مع األفراد من غير المو فين  بما في ذلل إنجاز تحليل   )ج( 
 تعزيز الرقابة على األفراد من غير المو فين؛للطلب وإعداد خطة للتعيين لضمان 
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نمائي عد. وجود سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة إلدارة األفراد من غير الموظفين المعينين عن طريق برنامج األمم المتحدة اإل   
 لخدمات المشاريع ومكتب األمم المتحدة  

زيادة توضااااايد الحدود الزمنية للعقود ونطاق االساااااتحقاقات إلرسااااااء آلية إلدارة األفراد   )د( 
البرنامج اإلنمائي ومكتب خدمات المشااريع  بالتشااور مع اإلدارات  غير المو فين المعينين عن طريق  من

 المعنية في مقر األمم المتحدة؛
 

 إدارة المشاريع   

األثر السأألبي لالسأأتخدا. غير الكافي لألداة المتكاملة للتخطيإل واإلدارة واإلبالغ وبيانات المشأأاريع المجتزأة    
 وإدارتها على رصد المشاريع  

وتحديث معلومات المشااااااااااريع    “المنقولة”اساااااااااتممال معلومات المشااااااااااريع   ‘1’ )هأ( 
 واإلدارة واإلبالغ على النحو السليم وفي الوقت المناسب؛للتألطيط األداة المتماملة  في

رصاااد ااتمال ونو ية بيانات المشااااريع المدرجة في األداة المتماملة للتألطيط   ‘2’  
رصااد وتحديث التقدم المحرز في المشاااريع  واإلدارة واإلبالغ على مسااتوى الميان وجعل  

 ديري المشاريع؛في هذه األداة أحَد عناصر تقييم أداء م
 

 إدارة الشركاء المنفذين   

 طرُح تدّخل الجهات المانحة في اختيار الشركاء المنفهين مخاطري إضافية على مستو  اإلنصاف والنزاهة والشفافية   
اسااتعراز السااياسااة المتعلقة بالشااركاء المنفذين وإجراءات التشااةيل الموحدة   ‘1’ )و( 

الشاااااااااركاااء لمفااالااة امتثااال عمليااات اختيااارهم للمباااد  العااامااة المحااددة  الختيااار هؤالء  
اإلنصااااااااف والنزاهة والشااااااافافية  النظام المالي والقواعد المالية لةمم المتحدة وهي  في

والتنااافس الفعلي؛ وفرز أن يفشااااااااافع كاال إعفاااء بمبررات منهااا المبررات البرنااامجيااة  
 ثنائية الموجبة له؛بالتفصيل الظروف االستوالمالية وأن تفسرد 

اتألاذ اإلجراءات الالزمة  بما في ذلل على سابيل المثال ال الحصار اساتعراز   ‘2’  
وإجراءات التشااااااةيل الموحدة الختيار هؤالء  السااااااياسااااااة المتعلقة بالشااااااركاء المنفذين  

 الشركاء لتجنب تقسيم العقود.
 

 متابعة التوصيات السابقة   

توصأأأية متبقية من التوصأأأيات الصأأأادرة حتى  88، من أصأأأل  2021األول/ديسأأأمبر كانون    31في  
في المائة( قد ُنفهت، وكان   40توصأأأأأأية ) 35، كان  2020كانون األول/ديسأأأأأأمبر  31المنتهية في  السأأأأأأنة  

في المائة( قد ُنفهت، وكان  األحداث   1التنفيه، ولم تكن توصأأأأأأأأأية واحدة )في المائة( قيد  55توصأأأأأأأأأية ) 48
 في المائة(  4توصيات ) 4تجاوزت  قد
 
 

  



 A/77/5/Add.9 

 

22-08549 14/156 

 

  أساسية حقائق

 المخصأأص  غير الموسأأسأأة وصأأندوق  العادية )الميزانية األصأألية السأأنوية  الموارد دوالر مليون  25,42
 الغرض(

 األصول مجموع دوالر مليون  567,16
 الخصو. مجموع دوالر مليون  187,10
 اإليرادات مجموع دوالر ماليين 204,08
 التبرعات من اإليرادات دوالر مليون  156,13
 المصروفات مجموع دوالر مليون  172,80

  
 والمنهجية  والنطاق  الوالية -  ألؤ 

  بدعم   العامة  الجمعية  من  مكّل   المتحدة( األمم )موئل  البشأأأأأأرية  للمسأأأأأأتوطنات المتحدة األمم  برنامج - 1
 التوسأع مسأائل  بجميع المعنية التنسأيق  جهة هو المتحدة األمم وموئل  وبيئيا  اجتماعيا  والمدن البلدات  اسأتدامة

  قرارها  بموجب العامة، الجمعية  وأنشأأأأأأأأأأألت المتحدة  األمم منظومة  في البشأأأأأأأأأأأرية  والمسأأأأأأأأأأأتوطنات  الحضأأأأأأأأأأأري 
 العأأالميأأة،  العضأأأأأأأأأأأأأأويأأة  ذات  الموئأأل  جمعيأأة  من  يتأألل   المتحأأدة  مماأل  لموئأأل  جأأديأأدا    إداريأأا  هيكال    ،73/239

 الدائمين   الممثلين ولجنة  التنفيهي، والمجلس

 أفريقيا، مناطق تغطي رئيسأأأأأأأأية  إقليمية  مكاتب أربعة وله  نيروبي، في المتحدة األمم موئل مقر  ويقع - 2
 المتحدة األمم موئل  ولد   الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  الهادئ،  والمحيإل وقسأأأأأأأأأأأيا  العربية، والدول
  كانون   31 وفي  العالم   أنحاء مختل   في  بلدا  67 في  مشأأأاريع ومكاتب  قطرية  ومكاتب اتصأأأال مكاتب أيضأأأا

ل  كأان  ،2021  األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  الموظفين  غير  من  األفراد  من  متغير  عأدد  جأانأب  إلى  موظفين 308  يشأأأأأأأأأأأأأأغأّ
 الميدانية  المكاتب في سيما وال محددة، عقود بموجب  المعينين

 للفترة عملياته واسأأأأتعرض المتحدة األمم لموئل المالية البيانات الحسأأأأابات مراجعي  مجلس  راجع وقد - 3
 عا. في  الصأأأأادر (1-)د 74 العامة  الجمعية  لقرار وفقا  2021 األول/ديسأأأأمبر  كانون  31  في  المنتهية المالية
  الأأدوليأأة  والمعأأايير  المتحأأدة  لألمم  المأأاليأأة  والقواعأأد  المأأالي  للنظأأا.  وفقأأا    الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات  مراجعأأة  وأجريأأ    1946
 لعمليأة يخطإل  وأن  األخالقيأة  بأالمتطلبأات  المجلس  يتقيأد  أن  المعأايير  تلأ   وتقتضأأأأأأأأأأأأأأي  الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات  لمراجعأة
 الجوهرية  األخطاء من المالية البيانات خلو من معقولة بدرجة التلكد أجل من وينفهها المراجعة

 كان  إذا ما بشأأأأأأأأأأأألن رأي تكوين من المجلس لتمكين األول المقا. في الحسأأأأأأأأأأأأابات  مراجعة وأجري  - 4
  2021  األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  كأانون   31  حتى  المتحأدة  األمم  لموئأل  المأالي  المركز  بألمأانأة  تيعرض  المأاليأة  البيأانأات
 العا.   للقطاع الدولية المحاسأأأأأبية  للمعايير  وفقا  التاريخ، ذل  في  المنتهية  للسأأأأأنة النقدية وتدفقاته المالي وأداء 

 التي لألغراض ُتكبدت  قد المالية  البيانات  في  المسأجلة  المصأروفات كان  إذا لما  تقييما  المجهود  هها وتضأمنن
  للنظا. وفقا سأأأليم نحو على  وسأأأجل   صأأأنف  قد  والمصأأأروفات  اإليرادات كان  إذا وما اإلدارية الهيئات  أقرتها
  وإجراءات المالية للُنُظم عاما  اسأأأأتعراضأأأأا  الحسأأأأابات  مراجعة وتضأأأأمن  المتحدة  لألمم المالية  والقواعد اليالم

 اعتبر  الهي بالقدر الداعمة، المسأأأأأأتندات من وغيرها المحاسأأأأأأبية للسأأأأأأجالت اختباريا وفحصأأأأأأا  الداخلية الرقابة
 المالية   البيانات بشلن رأي  لتكوين ضروريا المجلس

https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
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 المأالي  النظأا.  من  5-7  البنأد بموجأب  المتحأدة  األمم  موئأل  عمليأات  أيضأأأأأأأأأأأأأأا المجلس  واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض - 5
 المالية  اإلجراءات كفاءة بشأأأأأأأأأأأأألن بمالحظاته يدلي أن  المجلس  من  يتطلب الهي المتحدة لألمم المالية  والقواعد
 أيضأأأأا التقرير ويتضأأأأمن عامة  بصأأأأفة وتنظيمها العمليات وإدارة الداخلية، الرقابة وإجراءات  المحاسأأأأبة ونظا.
 الماضية  السنوات في المقدمة التوصيات تنفيه حالة  عن مقتضبة تعليقات

 مقر  لحسأأأأابات المرحلية  المراجعة ُأجري   (،19-)كوفيد  كورونا فيروس مرض  جائحة  تلثير وبسأأأأبب - 6
 األول/أكتوبر  تشأأرين 15  من  الفترة في  بكين  من ُبعد  عن العربية للدول اإلقليمي والمكتب المتحدة األمم موئل
 المتحدة  األمم موئل  مقر  في المكان  عين  في النهائية  المراجعة وُأجري    2021  الثاني/نوفمبر تشرين 10  إلى
  2022 أيار/مايو 5 إلى قذار/مارس 30 من الفترة في  نيروبي في

 على قراؤها ُعر ضأأأأأأ  التي المتحدة األمم موئل  إدارة  مع واسأأأأأأتنتاجاته  المجلس  مالحظات  ونوق شأأأأأأي  - 7
 التقرير  هها في المناسب النحو
 

 والتوصيات  االستنتاجات -  باء 
 السابقة   التوصيات   متابعة  -   1 

 تنفيه في تقد. بإحراز وُيقر السأأأأأأأأأابقة السأأأأأأأأأنوات  في  الصأأأأأأأأأادرة التوصأأأأأأأأأيات  تنفيه  حالة  المجلس  تابع - 8
  كانون   31 في  المنتهية  السأأأأأأنة حتى  الصأأأأأأادرة  التوصأأأأأأيات من متبقية توصأأأأأأية 88 ومن  المتبقية  التوصأأأأأأيات

 قيد المائة(  في 55)  توصأأية  48  وكان  ُنفهت،  قد المائة( في 40) توصأأية 35 كان  ،2020 األول/ديسأأمبر
 توصأأأأأأأأأأأأأأيأأات  4  تجأأاوزت  قأأد  األحأأداث  وكأأانأأ   ُنفأأهت،  قأأد  المأأائأأة(  في  1)  واحأأدة  توصأأأأأأأأأأأأأأيأأة  تكن  ولم  التنفيأأه،

 التقرير  هها مرفق في ذل  تفاصيل  وترد المائة(  في 4)

  المجلس   الحظ   ، “ منفهة  غير ”   أو   “ التنفيه   قيد ”   أنها  على   مصأأأأأأأأأأأنفة   توصأأأأأأأأأأأية  49 تحليل   إلى   واسأأأأأأأأأأأتنادا  - 9
 توصأأيات 8  وتندرج   البشأأرية؛   الموارد  بإدارة   توصأأيات   10 تتعلق   بينما  المالية؛  اإلدارة   إلى  أحيل   توصأأية  12 أن 

 وعددها  التوصأأأيات  باقي  أما   األصأأأول   بإدارة  توصأأأيات   7  وتتعلق   المنفهين؛   والشأأأركاء   المشأأأاريع   إدارة   فئة  ضأأأمن 
  واالتصاالت   المعلومات   وتكنولوجيا  الشراء،   وعمليات  والسفر،  المخاطر،   إدارة   بمجاالت  فتتعلق   توصية،  12

د.  بمأأد   يتعلق  وفيمأأا - 10   ظلأ   توصأأأأأأأأأأأأأأيأأة،  49  عأأددهأأا  البأأالغ  أعال   المأأهكورة  المتبقيأأة  التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأات  قأأ 
  مفتوحة المائة( في 27)  توصأأية 13  وظل   سأأنوات؛ ثالث  من ألكثر  تنفيه  دون  المائة(  في 12) توصأأيات 6

 توصأأأأأأأأأأية 12 وكان   سأأأأأأأأأأنتين؛  منه صأأأأأأأأأأدرت  قد المائة( في 37) توصأأأأأأأأأأية 18 وكان  سأأأأأأأأأأنوات؛ ثالث لمدة
 واحد  عا. قبل صدرت قد المائة( في 24)
 

 العام   المالي   االستعراز  -   2 

 والمصروفات   اإليرادات   
  وإيرادات  والتبرعات، العادية(، )الميزانية المقررة  االشأأأأأأأأأأأأتراكات المتحدة األمم موئل  إيرادات تشأأأأأأأأأأأأمل - 11

 مجموع  زاد  االستعراض، قيد الفترة  وخالل األخر    واإليرادات  األخر ،  والمخصصات  والتحويالت االستثمار،
 إلى 2020 عأا. في  دوالر  مليون  186  من  ارتفع حيأث المأائأة(، في  9,7) دوالر  مليون  18,1  بمبلغ اإليرادات
  مليون   138,5 من التبرعات  ارتفاع إلى أسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأا الزيادة  هه  وتعز    2021 عا.  في دوالر  ماليين  204,1
  2021 عا. في دوالر مليون  156,1 إلى 2020 عا. في دوالر
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  ارتفع   حيأأأأأأأث  المأأأأأأأائأأأأأأأة(،  في  14,5)  دوالر  مليون   21,9  بمقأأأأأأأدار  المصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأأات  مجموع  وزاد - 12
  أسأاسأا  الزيادة هه  وتعز    2021 عا. في دوالر  مليون   172,8 إلى  2020  عا.  في دوالر  مليون  150,9 من
 مليون  47,8 بلغ  التي  الموظفين  اسأتحقاقات  مصأروفاتُ  الرئيسأية  المصأروفات  فئات  ومن  مشأاريع   تنفيه إلى
 دوالر  مليون   40,1  بلغأأ   التي  الموظفين  غير  تعويضأأأأأأأأأأأأأأأات  وتكأأاليف  دوالر(،  مليون   46,7  :2020)  دوالر

  مليون   33,9  :2020)  دوالر  مليون   36,3  بلغأأأأأ   التي  والتحويالت  والمنح  دوالر(،  مليون   38,4  :2020)
 دوالر(  مليون  27,3 :2020) دوالر مليون  44,9 بلغ  التي األخر   التشغيل ومصروفات دوالر(

 مليون  31,3 مجموعه فائضأا المتحدة األمم موئل  سأجل والمصأروفات،  اإليرادات في  للزيادة ونتيجة - 13
 مليون   35,1)  2020  بعأا.  مقأارنأة  دوالر  ماليين  3,8 قأدر   انخفأاضأأأأأأأأأأأأأأأا  يمثأل  مأا  وهو  ،2021  عأا.  في  دوالر

   2020 و  2021  لعامي  والمصروفات  اإليرادات  بين مقارنة  الثاني  الفصل من  األول  الشكل في  وترد دوالر( 
 

 الثاني الفصل من األول الشكل  
 والمصروفات   اإليرادات   بين   مقارنة   

 المتحدة( الواليات دوالرات  )بماليين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  2021 و 2020 لعامي المتحدة األمم لموئل المالية البيانات :المصدر 
  

 النسب   تحليل   
 المالية،  البيانات من  المسأأتقاة  المحللة  الرئيسأأية المالية  النسأأب  الثاني  الفصأأل  من 1  الجدول  يتضأأمن - 14
 المالي  واألداء المالي  المركز  بياني  من سيما وال
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 الثاني الفصل من 1 الجدول  
 النسب   تحليل   

 النسبة
األول/  31   كأأأأأأأانأأون 

 2021ديسمبر 
األول/  31   كأأأأأأأانأأون 

 2020ديسمبر 
األول/  31   كأأأأأأأانأأون 

 2019ديسمبر 
    )أ(نسبة النقدية    

 1,68 1,26 1,77 النقدية + االستثمارات القصيرة األجل: الخصو. المتداولة
    )ب(نسبة السيولة السريعة

النقدية + االسأأتثمارات القصأأيرة األجل + الحسأأابات المسأأتحقة  
 2,83 2,29 3,06 القبض: الخصو. المتداولة

    )ج(نسبة التداول
,3 2,48 3,23 المتداولةاألصول المتداولة: الخصو.  21  

    )د(نسبة المالءة المالية
 3,10 2,63 3,03 مجموع األصول: مجموع الألصوم 

 
  2021 لعا. المتحدة األمم لموئل المالية البيانات :المصدر 

  األموال  أو النقدية  مكافئات أو النقدية  حجم تقيس فهي سأأأأأأأأأأأأيولة، من  الكيان  يملكه ما  على موشأأأأأأأأأأأأر   هي  النقدية  نسأأأأأأأأأأأأبة )أ( 
 المتداولة  الخصو. لتغطية المتداولة األصول ضمن المتوفرة المستثمرة

  األخر    المتداولة واألصأأأول  المخزونات تشأأأمل ال ألنها  التداول نسأأأبة من تحفظا    أكثر  نسأأأبة هي  السأأأريعة  السأأأيولة  نسأأأبة )ب( 
 السيولة  من أعلى بمستو   يتسم المتداولة األصول وضع أن على النسبة ارتفاع ويدل نقدية  إلى تحويلها يصعب التي

 األجل  القصيرة خصومه سداد على الكيان قدرة على النسبة ارتفاع يدل )ج( 
 المالية  المالءة على جّيد موشر النسبة ارتفاع )د( 

  
  األصأأول  نسأأبة  ارتفاع من  يتبين كما سأأليمة المتحدة األمم لموئل  الرئيسأأية المالية الموشأأرات  تزال وال - 15

  ط يف بشأكل النسأب وارتفع  الخصأو.  مجموع إلى  األصأول مجموع ونسأبة المتداولة،  الخصأو. إلى المتداولة
 المتعلقة  الخصأأأأأو. في  ونقصأأأأأان  االسأأأأأتثمارات في  زيادة إلى الزيادة هه   وتعز     2020 المالية  بالسأأأأأنة مقارنة

 المشروطة   بالترتيبات

  الموسأسأة( باسأم يلي  فيما  إليه )ُيشأار  الغرض  المخصأص  غير  الموسأسأة صأندوق   إيرادات  وانخفضأ  - 16
 إلى 2020  عأا.  في  دوالر  ماليين  4,9  من انخفضأأأأأأأأأأأأأأ   حيأث  المأائأة(،  في  46,9)  دوالر  مليون   2,3  بمقأدار

 دوالر  ماليين  3,2  بمقأأدار  الموسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأأة  مصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات  وانخفضأأأأأأأأأأأأأأأأ    2021  عأأا.  في  دوالر  مليون  2,6
 عأا.  في  دوالر  ماليين  3,2  إلى  2020  عأا.  في  دوالر  ماليين  6,4  من انخفضأأأأأأأأأأأأأأأ   حيأث  المأائأة(، في 50)

  عجزا  الموسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأة تكبأدت  ،2021 األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  كأانون  31 في  المنتهيأة  المأاليأة السأأأأأأأأأأأأأأنأة وفي  2021
  ضأأافةوباإل دوالر   مليون  0,6  قدرها  تشأأغيلية  خسأأارة  تكبد إلى  أد  مما المصأأروفات، إلى قياسأأا  اإليرادات في
  مليون   1,1  يبلغ سأأأأالب  أصأأأأول صأأأأافي  2021  األول/ديسأأأأمبر  كانون   31 في الموسأأأأسأأأأة  لد   كان ذل ، إلى

  المانحة  الجهات تبرعات  من يكفي  ما  تحصأأأأيل من  تتمكن لم  الموسأأأأسأأأأة أن إلى  الظروف هه   وتشأأأأير دوالر 
 بالتزاماتها  للوفاء النقدية والتدفقات
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 الميزانية   وإدارة   المالية   اإلدارة  -   3 

 الغرض   المخصص   غير   الموسسة   صندوق   إعسار   خطر   
 األول/ديسمبر  كانون   21  في اعتمدته  الهي  67/226  القرار  من  26  الفقرة  في  العامة  الجمعية  أّكدت - 17

 تمثل  تزال ال  معينة، إنفاق  بلوجه  اطهاارتب  لعد.  نظرا  األسأأأأاسأأأأية،  لألنشأأأأطة  المخصأأأأصأأأأة  الموارد  أن” ،2012
  القلق،  مع  وتالحظ  التنمية،  أجل  من المتحدة األمم  منظومة  بها  تضأأأأأأأأأأأطلع التي  التنفيهية  األنشأأأأأأأأأأأطة  أسأأأأأأأأأأأاس

 وبرامجها  المتحدة  األمم  صأناديق في  األسأاسأية  لألنشأطة  المخصأصأة المسأاهمات نسأبة  تدني  الصأدد، هها في
 الموارد  بين  التوازن   الختالل الدوا. على المنظمات تتصأأأأأأأأأأأد  أن بضأأأأأأأأأأأرورة  وتسأأأأأأأأأأألم  األخيرة، السأأأأأأأأأأأنوات في

  “محددة ألنشطة المخصصة والموارد األساسية لألنشطة المخصصة

  الموسأأأأسأأأأة  تسأأأأجيل  فالحظ  2021  عا. إلى  2017 عا.  من  للموسأأأأسأأأأة المالي  األداء المجلس  وحّلل - 18
  شأديدا انخفاضأا  اإليرادات  انخفضأ   فقد الماضأية   الخمس  السأنوات  خالل  بالنفقات مقارنة  اإليرادات في  عجزا
 دوالر  مليون   2,6  )اسأأأأأأأأأأأأأأُتلم  2021  عأأأا.  في  دوالر  مليون   2,6  إلى  2020  عأأأا.  في  دوالر  ماليين  4,9  من
 المأأأأاليأأأأة  البيأأأأانأأأأات  في  دوالر  مليون   2,6  مبلغ  سأأأأأأأأأأأأأأو    يأأأأدرج  لم  لكن  ،2021  عأأأأا.  في  يورو  مليون  0,3 و

 المائة   في 50 بنسأأأأأأأأأأبة انخفضأأأأأأأأأأ  أنها أي (،2022 عا. في  يورو مليون  0,3  سأأأأأأأأأأجل   بينما ،2021 لعا.
 عامي في  سأأالب  أصأأول  صأأافي  الموسأأسأأة  وسأأجل  الماضأأية،  الخمس  السأأنوات في  األصأأول  صأأافي وانخفض

 أدنا    الثاني  الفصل من  الثاني  والشكل  2  الجدول  في  التفاصيل من  مزيد ويرد التوالي  على  2021 و  2020
 

 الثاني الفصل من 2 الجدول  
 2021  عام   إلى   2017  عام   من   الةرز   المألصص   غير   المؤسسة   لصندوق   المالي   األداء   

 المتحدة( الواليات دوالرات  )بماليين

 2021 2020 2019 2018 2017 البنود
 2,6 4,9 5,2 3,7 5,4 اإليرادات      

 3,2 6,4 5,5 4,5 9,2 المصروفات
 (0,6) (1,5) (0,3) (0,8) (3,8) الفائض

 (1,1) (0,5) 0,1 1,3 2,3 صافي األصول
 
 المالية  البيانات من المستمدة البيانات :المصدر 
  

  

https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
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 الثاني الفصل من الثاني الشكل  
 2021  عام   إلى   2017  عام   من   الةرز   المألصص   غير   المؤسسة   صندوق   اتجاهات   تحليل   

 المتحدة( الواليات دوالرات  )بماليين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المالية   البيانات من المستمدة  البيانات :المصدر 
  

 السأيولة  ونسأب المالية المالءة نسأبة انخفاض  فالحظ  الموسأسأة، لنسأب تحليال  أيضأا  المجلس  وأجر   - 19
 يشأأير مما واحد، من أقل النسأأب جميع كان  ،2021  و 2020 عامي وفي   2021  عا. إلى  2017  عا. من
 أدنا   الثاني  الفصل  من  3  الجدول  في  التفاصيل  وترد  السيولة   ونقص  اإلعسار  خطر  تواجه  الموسسة  أن  إلى
 

 الثاني الفصل من 3 الجدول  

 2021  عام   إلى   2017  عام   من   الةرز   المألصص   غير   المؤسسة   صندوق   نسب   

 2021 2020 2019 2018 2017 النسبة
 0,67 0,85 1,32 1,41 1,71 نسبة المالءة المالية      

 0,59 0,72 1,11 1,3 1,35 نسبة التداول 
 0,47 0,58 1,01 1,2 1,21 نسبة السيولة السريعة 

 0,42 0,4 0,92 1,17 1,2 نسبة النقدية 
 
 المالية  البيانات من المستمدة البيانات :المصدر 

  
 نقص بسأأبب 2021 لعا. مقررة  منشأأورات  ثمانية من  فقإل واحد منشأأور إنجاز كهل   المجلس  والحظ - 20

 العالم   مدن عن  والتقرير المتحدة األمم  لموئل الرئيسية التقارير مثل هامة منشورات إنجاز وتلخر  الموارد 
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 الماضأأأأية   العشأأأأر السأأأأنوات  مد  على  التمويل نقص من  تعاني  الموسأأأأسأأأأة أن إلى  اإلدارة وأشأأأأارت - 21
 التكاليف  لخفض تقش ية  تدابير حاليا المتحدة األمم موئل  ويفرض

 األموال عن التقارير كفاية عد.  فالحظ  ،2022 و  2021 لعامي  الميزانية وثائق  المجلس واستعرض - 22
 تحديدا  تركز  تقارير  توجد ال إذ  المتوقع  العمل بإنجاز يتعلق  فيما سأأيما وال األسأأاسأأية،  لألنشأأطة  المخصأأصأأة

  الشأأأفافية  زيادة على  تسأأأاعد أن  التقارير هه   شأأألن ومن األسأأأاسأأأية،  لألنشأأأطة  المخصأأأصأأأة األموال أداء على
 المانحة  الجهات تجا  المساءلة وتحسين األموال  هه  بشلن

 موارد لتقد. مانحة جهات  اسأأأأتقطاب في اسأأأأُتثمر  والوق  الجهود من  الكثير أن وأقرّ   المجلس  والحظ - 23
 على اجتماعات  التنفيهية  المديرة  وتنظيم محددة، تنسأأيق جهات  وتعيين المعلومات،  جمع منها بطرق  ة،ي أسأأاسأأ 
 سأأيما  وال ذل ، مع ثغرات على  ُوق  لكن األعضأأاء  الدول مع التواصأأل  متابعة  في واالسأأتمرار  ثنائي، صأأعيد
  الداخلي  والتنسيق المالية الشفافية حيث من

  التنفيهية،  األنشأأأأطة  إلنجاز   ضأأأأروري  األسأأأأاسأأأأية   لألنشأأأأطة   مخصأأأأصأأأأة  أموال  توفُّر  أن   المجلس  وير   - 24
 ليفي  والتنفيهي   المعياري  لعمله   الكافي   الدعم  توفير  على  المتحدة  األمم  موئل   قدرة  في   سأأأأأأأأألبا  سأأأأأأأأأيوثر   فقصأأأأأأأأأورها 
   المتحدة  األمم  موئل   من  المانحة   الجهات  توقعات  من   أيضا  ذل    يقلل  وقد  االستراتيجية   أهدافه   وليحقق   بالتزاماته 

  المألصااااصااااة  األموال  لحشااااد األولوية  إعطاء  المتحدة األمم  موئل  يواصاااال  بأن  المجلس ويوصااااي - 25
  التنفيذية  المديرة  دعم في  المتحدة  األمم  لموئل  العليا  اإلدارة فريق انألراد  وتشااااجيع  األساااااسااااية  لةنشااااطة

 الصدد. هذا في

  المألصااااااصااااااة  األموال  عن منتظما  تقريرا  المتحدة األمم  موئل  يعد    بأن  أيضااااااا  المجلس  ويوصااااااي - 26
 المانحة. الجهات تجاه المساءلة وتحسين الشفافية لزيادة األساسية لةنشطة

  االساااااتقصاااااائية  الدراساااااات على  بناء  تقريرا    المتحدة األمم  موئل يعد    بأن  كذلل  المجلس ويوصاااااي - 27
  الساابقة  ةالمانح  الجهات ساواء  األسااساية  لةنشاطة  المألصاصاة  لةموال  المانحة  الجهات مع  واالتصااالت

 القائم. والوضع المانحة الجهات توقعات بين الفارق  لتحديد المحتملة  أو الحالية أو

 التوصيات  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 28
 

 المغلقة   للمنح   الموجيب   النقدي   الرصيد   
 التشأأأأأأأأأأأأأأغيأأأل  إجراءات  من  114  اإلجراء  من  12  الفقرة  في  نيروبي  في  المتحأأأدة  األمم  مكتأأأب  ينص - 29

 يمكن  ال  أنأه  على  (،2021  عأا.  )تنقيح  للمنح  المأالي  بأاإلغالق  المتعلق  اإلجراء  وهو  بهأا،  يعمأل  التي الموحأدة
  الجهة )اتفأاقيأات( باتفأاق المتعلقأة  والمأاليأة  التقنيأة  المعأامالت  جميع انتهأاء بعأد إال  للمنحأة المأالي اإلغالق إتمأا.

 القيا.  أو المانحة  الجهة إلى منفق غير  رصأأأأأأأأأأأأيد أي  وردّ   المانحة  الجهة إلى  نهائي مالي  تقرير  وتقديم المانحة
 أخر   منحة إلى نقله أو قخر مشروع في جديد من ببرمجته المانحة( الجهة موافقة حالة )في

  حالة في منح 10  وجود  فالحظ المتحدة، األمم موئل  لمنح النقدي الوضأأأأأأأأأأأأأأع  المجلس واسأأأأأأأأأأأأأأتعرض - 30
  2021 األول/ديسمبر كانون  31 في دوالر 188 874,92 قدر  موجب  برصيد إغالق
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 ضأأأأأأأأأوء  في  الموجب  المغلقة  المنح  رصأأأأأأأأأيد  لتسأأأأأأأأأوية جهودا المتحدة األمم موئل ببهل المجلس ويقر - 31
  ويشأأأأأأجع ،2021  األول/أكتوبر تشأأأأأأرين 31 في عليه كان بما مقارنة دوالر 292 066,92 بمقدار  انخفاضأأأأأأه

 المنح  إغالق عملية تحسين مواصلة على المتحدة األمم موئل

  المتحدة األمم  مكتب  مع  بالتنسايق  الجهود   بذل  المتحدة  األمم  موئل  يواصال  بأن  المجلس ويوصاي - 32
 موجب. نقدي برصيد المةلقة المند حالة وتسوية بانتظام للمند النقدي الرصيد الستعراز  نيروبي  في

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 33
 

  والحسأأأأأأأأأابات   والمصأأأأأأأأأروفات   القبض   المسأأأأأأأأأتحقة   وبالحسأأأأأأأأأابات  التبرعات  من   باإليرادات   االعتراف   دقة   عد.   
 الدفع   المستحقة 

  للمعأايير   المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبي  الأدليأل  من  “التبأادليأة  غير  المعأامالت إيرادات”  المعنون   3 الفصأأأأأأأأأأأأأأل في  يرد - 34
  القانون  بقوة نافهة اتفاقات إلى المسأأأأأأأأأأأأأتندة  األخر    والتحويالت  التبرعات  أن العا.  للقطاع الدولية المحاسأأأأأأأأأأأأأبية

 ملزما  االتفاق  يصبح عندما كإيرادات بها  ُيعترف

 “التسأأليم مبدأ - االعتراف  توقي ”  المعنون  1-2 والفرع  “المصأأروفات”  المعنون  5  الفصأأل  في  ويرد - 35
  واألصأأأأأول  بالمصأأأأأروفات  االعتراف توقي  أن العا. للقطاع  الدولية المحاسأأأأأبية للمعايير المحاسأأأأأبي الدليل من
 اسأأأأتال. توقي  وليس المتحدة( األمم إلى ”تسأأأأليمها“  )أي  الخدمات  و/أو  السأأأألع المتحدة األمم تلقي توقي  هو

 نقدية  مالية دفعة أو فاتورة

 عد.  فالحظ الداعمة، والوثائق  والمصأأأأأروفات التبرعات  من  اإليرادات معامالت  المجلس واسأأأأأتعرض - 36
  خالفأا  دوالر  مليون  0,16  قأدرهأا  ومصأأأأأأأأأأأأأأروفأات  دوالر  مليون  0,62  قأدرهأا  بأإيرادات 2021  عأا. في االعتراف

 العا.  للقطاع الدولية المحاسبية المعايير  تقتضيه لما

 ألن  2022  عأا. في  ذلأ   سأأأأأأأأأأأأأأُيسأأأأأأأأأأأأأأّوي   بألنأه  وأفأاد المالحظأة  هأه  بوجأاهأة  المتحأدة  األمم  موئأل  وأقر - 37
 المالي  لوضعه  المعنيين فهم في يوثرا ولن  جوهريين غير الخطلين

  األسأأأأاس  ُيرسأأأأي العا. للقطاع  الدولية المحاسأأأأبية  للمعايير المحاسأأأأبة  في االمتثال  أن  المجلس وير   - 38
 منتظمة،  اسأتعراضأات  وإجراء المالية  البيانات عن المسأوولية تحمل المتحدة األمم موئل وعلى  المالي  لإلبالغ

 المالية  البيانات دقة لضمان السنة، نهاية استعراض وباألخص

 نيروبي  في  المتحدة  األمم مكتب مع  بالتعاون   المتحدة   األمم موئل  يقوم  بأن  المجلس  ويوصااااااااي - 39
 المحاسبية.   السجالت دقة  لضمان  المنتظمين  واالستعراز  الرصد يتيد  بما  الداخلية  الرقابة  إجراءات  بتعزيز

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 40
 

 مغلقة   منح   من   القبض   مستحقة   حسابات   من   استحقاقه   أجل   فات   ما   تفّحص   ضرورة   
 -  الالحق  القياس”  المعنون  3-3 والفرع  “القبض المسأتحقة  الحسأابات”  المعنون  13 الفصأل  في  يرد - 41

  الشأأأطب عملية أن  العا.  للقطاع  المحاسأأأبية  للمعايير المحاسأأأبي الدليل من  “والمخصأأأصأأأات  الشأأأطب عمليات
 قبضأأأأأأأأأها عن  المسأأأأأأأأأوولون   يتمكن  وال  القبض مسأأأأأأأأأتحقة  مفتوحة  حسأأأأأأأأأابات  اسأأأأأأأأأتحقاق  أجل يفوت  عندما  تبدأ
 لتحصيلها  الممكنة الجهود كل بهل رغم  تحصيلها من
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  فات رصيد  وجود  فالحظ  منح،  شكل  في القبض  المستحقة  للتبرعات  النهائي الرصيد  المجلس  وراجع - 42
 ألكثر  التشأأأأأأأأأأأأأأغيليأة  النأاحيأة  من مغلقأة  منهأا  )ثالث مغلقأة  منحأة 20 عأدد   لمأا  بعيأد وقأ   منأه اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأه  أجأل
  اسأأأأأأأأأأأتحقاقها  أجل  فات منه دوالر  ماليين  9,65 و دوالر،  مليون   13,58  الرصأأأأأأأأأأأيد هها  ويبلغ واحد(،  عا. من

 سنوات  ثالث من  بلكثر

 تألكيأد  طلأب  يقتضأأأأأأأأأأأأأأي  القبض  المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة  التبرعأات  رصأأأأأأأأأأأأأأيأد  خفض  بألن  المجلسي  اإلدارةُ   وأبلغأ  - 43
  المانحة  الجهات  مع  اإلدارة تتواصأأأأأأأأأأأل ولم التبرعات  تحصأأأأأأأأأأأيل  إمكانية بعد. العمالء أو  المانحة الجهات من
  القبض المسأأأأأأأتحقة  الحسأأأأأأأابات تحصأأأأأأأيل  إمكانية من  التحقق  لزيادة  2021 و 2019 عامي  خالل العمالء أو
 بعيد  وق  منه استحقاقها أجل فات التي

 إمكانية  لتقييم  المانحة  الجهات  مع المتحدة األمم موئل يتواصأل أن الضأروري  من  أن  المجلس وير   - 44
  القبض المسأأأأتحقة  الحسأأأأابات  وخفض  بعيد  وق   منه اسأأأأتحقاقها  أجل  فات التي التبرعات تحصأأأأيل إلى العودة
  للحسابات المرصودة  للمخصصات مفر   نهائي رصيد  قيد عد. على  حرصا  شطبها أو تحصيلها الممكن غير

  الحسأأأابات تسأأأوية الضأأأروري   من أن كهل   المجلس وير    تحصأأأيلها  إمكانية في المشأأأكوك القبض  المسأأأتحقة
 مواعيدها  في المنح إغالق لضمان المناسب الوق  في القبض المستحقة

  إمكانية بشااااأن  المانحة  الجهات مع  بانتظام  المتحدة األمم  موئل  يتواصاااال  بأن  المجلس ويوصااااي - 45
  يبدأ  وأن إغالق   حالة في  بالمند يتعلق فيما  سااااايما  وال  القبض  المساااااتحقة  التبرعات  تحصااااايل إلى  العودة
 الشرود. استيفاء عند المناسب الوقت في الألفض أو الشطب عملية

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 46
 

 العمل   برنامج  في   االسأأأأأأتشأأأأأأاريين   الخبراء   موارد   من   االحتياجات  عرض  في   االتسأأأأأأاق  انعدا.  تسأأأأأأبُّب  إمكانية   
 االلتباس   في   والميزانية 

 للميزانيأأة  البرنأأامجيأأة  والجوانأأب  البرامج  تخطيإل  تحكم  التي  والقواعأأد  األنظمأأة  من  3-5  البنأأد  ينص - 47
 الميزانية  في المطلوبة الموارد  تبرر” يلي:  ما على  (ST/SGB/2018/3)  التقييم وأسأأأأأأأأأأأأاليب  التنفيه ورصأأأأأأأأأأأأد
  “المتوقعة اإلنجازات تحقيق في واإلسها. الناتج إلنجاز الالزمة االحتياجات حيث من المقترحة  البرنامجية

  فإن   األنشطة،  لجميع  بالنسبة ”  يلي: ما   على  أيضا  أعال   المهكورة   األنظمة   من  3- 105 القاعدة  وتنص  -   48
 بيانات على   التفاصأأيل،  من   المالئم  المسأأتو   على  سأأتشأأتمل،  العا.   األمين   إلى  المقدمة   البرنامجية   الميزانية   تقارير 
  الصلة    ذات   األخر   النفقات   وبنود   االستشاريين  والخبراء   والسفر  للوظائ    االحتياجات   مثل  المطلوبة  الموارد  عن 

   “ البرنامجية   الميزانية  لمقترحات   كلساس  الداخلية   الميزانية   صياغة   إجراءات   في   البيانات  هه   وستستخد. 

 االتسأأأأاق انعدا.  فالحظ  ،2023 و  2022 و 2021 لألعوا. والميزانية العمل  برنامج  المجلس  وراجع - 49
 الموظفين  غير من باألفراد المتصلة النفقات قواعد عرض في

  مخصأأصأأة  أمواال تتضأأمن ال 2023 لعا.  المقترحة  االسأأتشأأاريين  الخبراء  ميزانية أن  المجلس  والحظ - 50
  2021  عامي ميزانية ُتضأأمنن لم بينما الغرض، مخصأأصأأة أمواال أيضأأا تتضأأمن بل فحسأأب، أسأأاسأأية  ألنشأأطة

 الغرض  مخصصة أمواال 2022 و

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2018/3
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 المشأأأأأاريع الغرض/أموال المخصأأأأأصأأأأأة باألموال المتصأأأأألة االسأأأأأتشأأأأأارية  الخدمات أن  اإلدارة وأكدت - 51
 واسأأأأأأأأأتبعدت  2022 و  2021 لعامي  الموحدتين  الميزانيتين في  األخر   الموظفين  تكاليف بند ضأأأأأأأأأمن  ُأدرج 
 االستشاريين  الخبراء  بند من

 لموظفينا  غير من  باألفراد المتصأأأأأأأأأأأألة النفقات  إدراج  المفترض من  أن إلى  المجلس أشأأأأأأأأأأأأار ولهل ، - 52
  ُأدرج  وأنها األخر ، الموظفين  تكاليف بند ضأأأمن المشأأأاريع  الغرض/أموال  المخصأأأصأأأة األموال من الممولة
  2023 عا. ميزانية في االستشاريين الخبراء بند ضمن خطل

 على  لالسأتفادة ها. أمر  االسأتشأاريين الخبراء موارد  من  باالحتياجات الدقيق التنبو  أن  المجلس وير   - 53
 لتحسأأأأأين  ضأأأأأروري  وأنه  الموارد، تخصأأأأأيص  وألغراض المتحدة األمم لموئل البشأأأأأرية  الموارد  من  األمثل النحو
  لمقترحات أسأأأاسأأأا  سأأأتسأأأتخد. والتي  اسأأأتشأأأارية نفقات تتطلب التي  بها التنبو  الممكن المفصأأألة الموارد شأأأفافية
 البرنامجية  الميزانية

ل  باأن  المجلس  يوصااااااااايو  - 54 ن 2023 عاام ميزانياة المتحادة األمم موئال يعاد   مراجعاة عملياة  ويحسااااااااا 
 وتجانسها. المستقبل في الميزانيات جميع اتساق لضمان الميزانية

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 55
 

 البشرية   الموارد   إدارة  -   4 

 مناصبهم   في   الثابتين   المتمّرسين   الفنيين   الموظفين   في   والنقُص   تقش ية   تدابير   اتخاذ   إلى   الحاجةُ   
 لموئل  واإلدارة  الميزانية وشأأأأوون  المالية الشأأأأوون   عن  تقريرها من 19 الفقرة  في  التنفيهية المديرة تقول - 56
  التدابير  من مجموعة تطبيق  واصأأأأأأل  إنها  (HSP/EB.1/6)  2019  أيلول/سأأأأأأبتمبر 6 المورخ المتحدة األمم

 المالية  التحديات لمواجهة البرامج دعم وصأأأناديق الغرض  المخصأأأص غير  الموسأأأسأأأة صأأأندوق  على  التقشأأأ ية
 وتعليق والجديدة، الجارية التوظيف عمليات  يشأأأأأأأمل التوظيف لعمليات  تجميد  التدابير تل   ومن أعال    المبينة
 الخا   الوظيفة بدل تمديد أو  منح

  :2021-2019 للفترة البشأأأرية للموارد العالمية  االسأأأتراتيجية”  المعنون  تقرير  في العا.  األمين ويقول - 57
 االسأأأتباقية  اإلدارة  سأأأتحفز”  يلي: ما  (A/73/372)  “للمسأأأاءلة وخضأأأوعا  وشأأأفافية فعالية أكثر متحدة أمم  بناء

 مالك لتوصأأأأأأأأيفات المسأأأأأأأأتمر التطور ضأأأأأأأأمان  خالل  من  المنظمة صأأأأأأأأعيد على  النتائج  تحقيق  على للمواهب
  الشأأأأأامل  النهج  وسأأأأأيودي  والتشأأأأأغيلية  االسأأأأأتراتيجية  االحتياجات  تلّبي بحيث العالمي الصأأأأأعيد  على الموظفين
 “المواهأأب  ومتعأأددة  جغرافيأأا  ومتنقلأأة  جنسأأأأأأأأأأأأأأأانيأأا  ومتوازنأأة  متنوعأأة  عأأاملأأة  قوة  إيجأأاد  إلى”  التقرير  في  “المبين
 ( 15 الفقرة نفسه، )المرجع

  قدرته” أن  2023-2020 للفترة االسأأأأأأتراتيجية  خطته  من  147 الفقرة  في المتحدة األمم  موئل ويهكر - 58
 تحقيق لأه  ليتسأأأأأأأأأأأأأأنى  جوهريأا  تعزيزا  بأالتأالي  تعزز  أن  يجأب  االجتمأاعي  اإلدمأاج  ألبعأاد الهأادفأة  المعأالجأة  على
  موشأأأأأأأأأرات من  بهل  يتصأأأأأأأأأل وما الوظيفي ومالكه التنظيمي هيكله سأأأأأأأأأياق  في ذل  في بما  الطموحة،  أهدافه
  ( 1) “األداء إلدارة وأهداف

 __________ 

 / https://unhabitat.org :، متاحة على الرابإل التالي147الفقرة  ،  “ 2023-2020االسأأأتراتيجية للفترة  الخطة  ” موئل األمم المتحدة،   (1) 

the-strategic-plan-2020-2023  

https://undocs.org/ar/A/73/372
https://unhabitat.org/the-strategic-plan-2020-2023
https://unhabitat.org/the-strategic-plan-2020-2023
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 يواجهها التي اإلعسأار مسأللة إلى يعود تقشأ ية تدابير المتحدة األمم موئل اتخاذ أن المجلس  والحظ - 59
  ففي التقشأ ية   التدابير هه  تتطلبه  بما  بصأرامة  ُيتقّيد لم أنه غير  الغرض   المخصأص غير  الموسأسأة صأندوق 
  المخصأأأص  غير  الموسأأأسأأأة صأأأندوق  من  ممولين موظفين تسأأأعة  وُعيّ ن اسأأأُتقد.  ،2021 إلى 2019 من الفترة

 األمم موئل  فرضأها  التي  الشأرو  مع يتماشأى ال ما  وهو  الخا ،  الوظيفة بدل موظفين سأبعة  وُمنح الغرض،
 الصدد  هها في نفسه المتحدة

 النقدية  تدفق في  التدهور اسأتلز.  فقد المتحدة  األمم موئل  يواجهها  صأعبة  حالة على  المجلس  ووق  - 60
  صأأأافي تسأأأجيل سأأأيما وال الماضأأأية، العشأأأر  السأأأنوات خالل الغرض  المخصأأأص غير  الموسأأأسأأأة صأأأندوق  إلى

  ارتفاع   أعاق  بينما صأأارمة،  تقشأأ ية  تدابير المتحدة األمم موئل  يتخه أن  الماضأأيين،  العامين  في سأأالب  أصأأول
هم  الفنيين الموظفين  تواُتر معدل   المحددة المتوقعة  األهداف وتحقيق واجباته أداء على  الصأأأأأأندوق   قدرةي  ونقصأأأأأأُ
  2023-2020 للفترة االستراتيجية الخطة في

  يبلغ   المعتمدة  الوظائ  مجموع كان ،2021 األول/ديسأأأأأمبر  كانون  31  في أنه إلى  المجلس وأشأأأأأار - 61
 الشأأأأأأأأأواغر معدل كان ذل ، إلى وباإلضأأأأأأأأأافة شأأأأأأأأأاغرة  المائة( في 24) منها وظيفة 98 وكان   وظيفة، 406
  وظيفة 49 كان  فقد االرتفاع: شأأأأديد  الغرض  المخصأأأأص  غير  الموسأأأأسأأأأة  صأأأأندوق  من الممولة  الوظائ  في
 البأالغ  المعتمأدة  الوظأائ   هأه   ومن  شأأأأأأأأأأأأأأأاغرة    وظيفأة،  58  وعأددهأا  المعتمأدة،  الوظأائ   من  المأائأة(  في  84)

 عأأا.  أمين  برتبأأة  واحأأدة  ومنهأأا  العليأأا،  والفئأأات  الفنيأأة  الفئأأة  وظأأائ   من  وظيفأأة  32  كأأانأأ   وظيفأأة،  58  عأأددهأأا
  العشأر  الوظائ   هه  من واحدة  وظيفة  سأو    تكن ولم  ،1-مد  برتبة  وظائ  وسأبع 2-مد  برتبة  واثنتان مسأاعد
  2021 األول/ديسمبر كانون  31 في شاغرة غير  العليا الفئات من

 فعلى المعياري  العمل على  سأألبي أثر  له  الفنيين والموظفين  الموارد إلى االفتقار أن  المجلس  والحظ - 62
  الخطة في  مطلوب هو ما  نحو  على  العمل  ببرنامج المتعلقة الفصأأأأأألية  المرحلية  التقارير  ُتعدّ  لم المثال، سأأأأأأبيل

  2023-2020 للفترة االستراتيجية

المخصأأأص الغرض قد انخفضأأأ   ويقّر المجلس بلن الوظائ  الممولة من صأأأندوق الموسأأأسأأأة غير   - 63
د بسأأأأبب محدودية التدفقات النقدية الواردة  وفي ظل هها الوضأأأأع الفاصأأأأل   انخفاضأأأأا شأأأأديدا وأن التوظيف ُجمّ 
واالسأأأأتثنائي، من الضأأأأروري أن يضأأأأع موئل األمم المتحدة وينفه خطة تقشأأأأ ية شأأأأاملة للتغلب على ما ُيواجه  

  صعوبات من

مم المتحأأدة بحأأاجأأة إلى إيالء االعتبأأار الواجأأب لتخطيإل الموارد  وير  المجلس أيضأأأأأأأأأأأأأأأا أن موئأأل األ  - 64
البشرية ألن االفتقار إلى الموظفين الفنيين المتمّرسين الثابتين في مناصبهم، وال سيما الموظفين من مستو  الفئة  

  المتحدة  الفنية والفئات العليا، من شلنه أن يضر بشدة بتحقيق ما تتوخا  الخطة االستراتيجية لموئل األمم 

  تنفيذا  تنفيذها ويضاامن  شاااملة تقشاا ية  عمل خطة  المتحدة األمم  موئل  يفعد    بأن  المجلس ويوصااي - 65
 المستمرة. المالي النقص حالة لمعالجة فعاال

  الموارد  وشاااااؤون   الو ائؤ توزيع  المتحدة األمم  موئل يساااااتعرز  بأن  أيضاااااا  المجلس ويوصاااااي - 66
  توفر  عند  االختيار  عملية  ولتيساااااااير  الموارد  ولتوزيع  التو يف  ألولويات  التحليل  لتعزيز  بانتظام  البشااااااارية
 الالزم. التمويل

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 67
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 الموظفين   غير   من   األفراد   إدارة   
 يجوز ال  (،ST/AI/2013/4)  المتعاقدين  وفراد  االسأتشأاريين بالخبراء المتعلق اإلداري  لألمر وفقا - 68
 تقتصأأأأأأر ذل ، على وعالوة شأأأأأأهرا  36  فترة  في  شأأأأأأهرا 24 من  ألكثر  خدمات يقد.  أن  اسأأأأأأتشأأأأأأاري  خبير ألي

 تتلل   فترة أي في  اسأأأأتثنائية،  ظروف في عمل أشأأأأهر  9  على  أو عمل، أشأأأأهر 6 على  الفرد المتعاقد  خدمات
 متتاليا  شهرا 12 من

 مهأا. تشأأأأأأأأأأأأأأمأل”  يلي:  مأا  على المتحأدة  لألمم المأاليأة  والقواعأد  المأالي النظأا.  من  12-5  البنأد  وينص - 69
  الشأأأأأأأأأأأراء  طريق  عن العقارية،  واألمالك  المنتجات  فيها بما الممتلكات، لحيازة الالزمة األعمال جميع  الشأأأأأأأأأأأراء

  الواجب  النحو  على التالية  العامة  المبادئ وتراعيى  األشغال   فيها بما  الخدمات، على  والحصول  االستئجار، أو
  “المدفوع الثمن يشتريه أن يمكن ما أفضل على الحصول )أ( المتحدة: األمم في الشراء مها. ممارسة  عند

 المتحأأأأدة  األمم”  أن  على  ST/AI/2013/4  اإلداري   األمر  من  23-5  و  22-5  البنأأأأدان  وينص - 70
 ُترتّ ب  وال المتعاقدين  وفراد   االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاريين  للخبراء  الصأأأأأأأأأحي  التلمين أو الحياة على  التلمين تغطية توفّ ر ال

  نفقتهم  على  الترتيب  عن  الكاملة المسأأأوولية  المتعاقدين  وفراد  االسأأأتشأأأاريون  الخبراء  يتحمل” و  “لهم لتوفيرها
 تغطي التي  التلمين أشأأكال من  وغيرهما  الصأأحي  والتلمين الحياة على  التلمين تغطية على  للحصأأول  الخاصأأة

  “مناسبا يرونه ما حسب خدمتهم، فترة

  للخبراء  يحق  ال”  يلي:  مأا  على  أيضأأأأأأأأأأأأأأأا  ST/AI/2013/4  اإلداري   األمر  من  16-5  البنأد  وينص - 71
 السأأأأأأأأأأنوية  اإلجازة ذل  في بما األجر،  مدفوعة  إجازة أي  على  الحصأأأأأأأأأأول المتعاقدين  وفراد   االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأاريين

 تناسأأأأأأأأأيبا اقتطاعا غياب  فترة  أي وتقتطع  الرسأأأأأأأأأمية   العطالت أو  الخاصأأأأأأأأأة  اإلجازة  أو المرضأأأأأأأأأية  اإلجازة أو
  “مقطوع مبلغ أساس على المدفوعة تل  غير المتعاقدين وفراد   االستشاريين الخبراء أتعاب من

 مثل  الخدمات مقدمي  خالل  من أو  مباشأأأأأأأرة الموظفين  غير من  األفراد المتحدة األمم موئل ويشأأأأأأأّغل - 72
  األفراد  ويصأأأأأأأأأأأأأأن   المشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع   خأأأأدمأأأأات  ومكتأأأأب  اإلنمأأأأائي  والبرنأأأأامج  نيروبي  في  المتحأأأأدة  األمم  مكتأأأأب
  نيروبي  في المتحأدة األمم  مكتأب خالل من أو المتحأدة األمم موئل  من  مبأاشأأأأأأأأأأأأأأرة  المعينون  الموظفين غير من
 متعاقدين  وفراد  استشاريون  خبراء  أنهم على
 

 الموظفين   غير   من   األفراد   على   الرقابة   كفاية   عد.  )أ(  
 إلى  2019  من  الفترة  خالل  العأأأاملين  الموظفين  غير  من  واألفراد  الموظفين  بيأأأانأأأات  المجلس  راجع - 73

  فقد الفترة:  هه   طوال  نفسأأأأأأأأأأأه المسأأأأأأأأأأأتو    على  ظل الموظفين غير  من  األفراد  عدد  مجموع  أن  فالحظ ،2021
 القوة من  المائة  في 85  شكلوا  حيث مرة،  5,5 من بلكثر الموظفين عددي   الموظفين غير من  األفراد  عددُ  تجاوز
 من 4  الجدول في التفاصأأأأأأأيل من  مزيد ويرد الماضأأأأأأأية  الثالث السأأأأأأأنوات في المتحدة األمم موئل  في العاملة
 أدنا   الثاني الفصل

 

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
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 من الفصل الثاني 4الجدول   
 2021  عام   إلى   2019  عام   من   المو فين   غير   من   واألفراد   المو فين   بيانات   

األفراد  األفراد من غير الموظفين  الوظائ    )الوظأأأأأأأائ    مجأمأوع 
المشأأأأأأغولة واألفراد من غير 

 السنة الموظفين(
الأأأأأأأأأأأأأوظأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأأأأأأأ   

 المعتمدة
الأأأأأأأأأأوظأأأأأأأأأأائأأأأأأأأأأ   

 عدد المعينين المشغولة
كنسأأأأأأأأأأأبة مئوية من  

 مجموع األفراد
      

2019 437 298 1 740 85 2 038 
2020 449 299 1 693 85 1 992 
2021 406 308 1 689 85 1 997 

 
 المتحدة  األمم موئل من المقدمة البيانات :المصدر 
  

 عأأا.إلى    2019واسأأأأأأأأأأأأأتعرض المجلس كأأهلأأ  المأأدفوعأأات الفعليأأة لألفراد من غير الموظفين من عأأا.   - 74
في المائة   11مليون دوالر  ويمثل ذل  زيادة بنسأأأأأأأأأأأبة   30,86بلغ   2021، فالحظ أن مجموعها في عا. 2021

  زيدا من التفاصيل من الفصل الثاني م  5  ويقد. الجدول  2019في المائة مقارنة بعا.   9و    2020مقارنة بعا. 

 
 من الفصل الثاني 5الجدول   
 2021  عام   إلى   2019  عام   من   المو فين   غير   من   لةفراد   الفعلية   المدفوعات   

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 2019 مقد. الخدمات
 11,35 11,38 11,98 فراد  المتعاقدين معها/خبراء األمم المتحدة االستشاريون     

 6,53 5,89 6,63 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 12,98 10,45 9,77 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 30,86 27,72 28,38 المجموع 
 
 المتحدة  األمم موئل من المقدمة البيانات :المصدر 

  
جل  - 75  ومكتب  اإلنمائي  البرنامج  طريق عن  المعينين الموظفين  غير من  باألفراد  المتعلقة البيانات  وسأأأأُ

 لموئل  مسأأأأموحا  يكن ولم  المكتب  وهها  البرنامج هها نظم  في المتحدة األمم موئل  عن نيابة  المشأأأأاريع  خدمات
  وكأانأ   المنظمتين   هأاتين  من  المعنيأة  البيأانأات طلأب  إال  بأإمكأانأه  يكن  ولم  النظم،  تلأ   بأدخول  المتحأدة  األمم

  المعينين   الموظفين  غير  من لألفراد  اليوميأة اإلدارة  لمهأا.  المتوّليأة  هي  عليهأا  لمشأأأأأأأأأأأأأأرفون وا  الميأدانيأة  المكأاتأب
 المشاريع  خدمات  ومكتب اإلنمائي  البرنامج طريق عن

  بالمشأأأأأأأاريع  مدفوعا كان المتحدة األمم موئل في الموظفين  غير من  األفراد  تعيين  بلن  المجلس  وُأبل غ - 76
  األفراد  لتعيين دقيقة مسأأأأأأأأأبقة  خططا  يضأأأأأأأأأع أن المتحدة األمم موئل على الصأأأأأأأأأعب فمن  المركزي  طابع وذا
  تعيين   عن البيانات إلى الوصأأأول المقر  في البشأأأرية  الموارد  لوحدة  يمكن وال سأأأنة   كل  عن الموظفين  غير من

 الواقع  بمقتضى إال الموظفين غير من األفراد
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في المأأائأة   85األفراد من غير الموظفين حوالي  ويسأأأأأأأأأأأأأأاور المجلس القلق على اعتبأأار أن تشأأأأأأأأأأأأأكيأأل   - 77
القوة العاملة في موئل األمم المتحدة يجعُل من التخطيإل الواضأأأأأح لتعيين األفراد من غير الموظفين عنصأأأأأرا   من 

التخطيإل   ذا أهمية حيوية في إدارة الموارد البشأأأأأرية في موئل األمم المتحدة واالسأأأأأتفادة المثلى منها، وسأأأأأيفيد هها 
  يضا في فرض الرقابة الداخلية على االستعانة باألفراد من غير الموظفين وتعيينهم وإدارتهم الواضح أ 

ويوصاااااااااي المجلس بااأن يصاااااااااوغ موئاال األمم المتحاادة خطااة سااااااااانويااة للتعاااقااد مع األفراد  - 78
المو فين  بماا في ذلال إنجااز تحليال للطلاب وإعاداد خطاة للتعيين لضاااااااااماان تعزيز الرقااباة على  غير من

 .األفراد من غير المو فين

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 79
 

  وفراد    االسأأأتشأأأاريين   بالخبراء   يتعلق  فيما  العقود  سأأأجالت   دقة  وعد.   التعيين   لفترات  القصأأأو    الحدود  تجاوز  )ب(  
 المتحدة   األمم   وموئل   نيروبي   في   المتحدة   األمم   مكتب   طريق   عن   المعينين   المتعاقدين 

 الهين المتعاقدين وفراد  االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأاريين الخبراء من 871 عن أوموجا نظا. بيانات المجلس  راجع - 80
  شأهرا 24 وهو  األقصأى،  الحد تجاوزت  اسأتشأاريا خبيرا  31  خدمة فترة أن  فالحظ  ،2021  عا.  في  عقود لديهم
 تجاوزت المتعاقدين  فراد  من  أربعة  خدمة  فترة وأن  لعقودهم،  المتكرر التجديد  خالل  من  شأأأأأأأأأهرا، 36  فترة في
 متتاليا  شهرا 12 فترة في عمل أشهر 9 وهو األقصى الحد

  الحأأدود  الخأأدمأأة  فترة  تجأأاوز  مخأأاطر  من  للتخ يف  أداة   تطوير  على  جأأار  العمأأل  بأألن  اإلدارة  ورّدت - 81
 نيروبي  في المتحدة األمم مكتب في الموظفين غير من األفراد وحدة  لتختبرها  قريبا تشغيلها  وسيبدأ المقررة،

 القصأأأأأأأأأو   الحدودي  المتعاقدين  وفراد   االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاريين الخبراء  خدمة  فترات تجاوز  أن  المجلس وير   - 82
 وفعالية ومرونة  بسرعة لالستجابة  الموقتة المساعدة استعمال من  الغرض مع  يتماشى ال بهم  االستعانة  لفترات

 يتعلق فيما المتحدة األمم موئل في والتواصأأل  اإلشأأراف نقص تعكس الممارسأأة هه  وأن  التنظيمية، لألولويات
 المتعاقدين  وفراد   االستشاريين بالخبراء االستعانة بعملية

 نيروبي  في  المتحدة  األمم مكتب مع  بالتنسااايق  المتحدة  األمم  موئل  يكفل  بأن  المجلس ويوصاااي - 83
  االساااتعانة  لفترات  القصاااوى   الحدود  المتعاقدين  وفرادى  االساااتشااااريين  الألبراء مع المبرمة  العقود  تتجاوز أال
 .ST/AI/2013/4 اإلداري  األمر في المحددة بهم

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 84
 

 المناسب   الوق    في   المتعاقدين   االستشاريين/فراد    الخبراء   لنواتج   الشاملة   التقييمات   إجراء   في   القصور  )ج(  
  للنواتج   رسأأأأأأأمي  تقييم  ”ُيجر    يلي: ما على  ST/AI/2013/4 اإلداري   األمر  من 29-5 البند  ينص - 85
دة اسأأأتمارة باسأأأتخدا.  المسأأأند، العمل  إنجاز  عند ل  الغرض، لهها  محدن   تتعهدها  التي  المرشأأأحين قوائم في  وُيسأأأجن

 المستقبل“  في العقود إبرا. ألغراض فيها للنظر المعنية البعثة أو المكتب أو اإلدارة

  تزيأأأد   التي  الحأأأاالت  في”  يلي:  مأأا  على  ST/AI/2013/4  اإلداري   األمر  من  30-5  البنأأأد  وينص - 86
  “المرحلية التقييمات المباشر المشرف ُيجري  أشهر، ستة  عن العقد مدة فيها

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
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 مأأد   النواتج  تقييم  يقيس”  يلي:  مأأا  على  ST/AI/2013/4  اإلداري   األمر  من  31-5  البنأأد  وينص - 87
  “االختصاصات في عليه المنصو  النحو على توقيته، وحسن العمل ونوعية األهداف تحقيق

 مكتأب  انوكأ   المتعأاقأدين،  وفراد   االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأاريين الخبراء من 19  عأدد  مأا  كعينأات  المجلس وأخأه - 88
 أشأأأأأأأأأأأأأهر  سأأأأأأأأأأأأأتة  من  أطول خدمتهم  فترات  وكان  عقد 101  إطار  في  معهم متعاقدا  نيروبي في المتحدة األمم
  2021 إلى 2019 من الفترة خالل

  نيسأأان/أبريل  23 حتى أنه  فالحظ المتحدة، األمم موئل قدمها  التي التقييم اسأأتمارات  المجلس  وراجع - 89
م   قد  تكن لم ،2022   مبرما  عقدا 24 عدد  لما  النهائي  التقييم  اسأأأتمارات وال المرحلي  التقييم  اسأأأتمارات ال  ُقدّ 
  المطلوبة  التقييمات أن  يثب  دليل هناك  يكن ولم  المتعاقدين   د اوفر   االسأأأأأتشأأأأأاريين  الخبراء  أولئ  من 11 مع

 اإلداري  األمر يقتضيه لما وفقا أجري 

 عقودا عشأأر األحد  المتعاقدين  وفراد   االسأأتشأأاريين  الخبراء  أولئ  من  ثمانية  ُمنح ذل ، إلى  وإضأأافة - 90
  المشأأأأأأأأأأأاريع   خدمات مكتب  مع بعدئه جديدة  عقودا منهم  اثنان  ومنح  اإلنمائي، المتحدة األمم  برنامج مع جديدة
 تقييمات  دون 

 بعض  فوجد عقدا، 77  عددها البالغ المتبقية  بالعقود المتعلقة  التقييم  اسأتمارات  كهل   المجلس  وراجع - 91
  وغياب  العقود،  توقيع  تواريخ  التقييم  تواريخ سأأأبق مثل  عقود،  بعشأأأرة  المتعلقة  التقييم  اسأأأتمارات في  االختالالت
  تقييم  توفر وعد.  المتعاقدين،  فراد   أو  االسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأاريين  الخبراء أو  اإلدارة  لرئيس  توقيع  وجود وعد.  التواريخ،
 المحققة  والنتائج العمل لنوعية مفصل

  االستشاريون   الخبراء به  قا.  الهي العمل  نوعية  لقياس  ضروري   إجراء النواتج  تقييم أن  المجلس وير   - 92
  شأأأأاملة  تقييمات  إجراء  في  القصأأأأور  ويعكس لهم   المدفوعات  لتسأأأأديد هاما  أسأأأأاسأأأأا ويشأأأأّكل المتعاقدين  وفراد 

 أمر وهها المتعاقدين،  وفراد  االستشاريين  الخبراء ورصد  إدارة  على  الداخلية الرقابة  نقص المناسب  الوق  في
 للتعاقد  اإلرشأأأأادات من  يكفي ما يوفر وال  المتعاقدين  وفراد   االسأأأأتشأأأأاريين  الخبراء  نواتج نوعية  مراقبة يكفل ال

 تجديدها  أو عقودهم  لتمديد أو المستقبل في معهم

  االساااتشااااريين  الألبراء  بإدارة يتعلق  فيما  بواجباته  المتحدة األمم  موئل يقوم  بأن  المجلس ويوصاااي - 93
  السااجالت توثيق  وتحسااين  المناسااب  الوقت في  ألدائهم  الشاااملة  التقييمات إجراء  لمفالة  المتعاقدين  وفرادى
 بتقييمهم. الصلة الوثيقة

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 94
 

 اإلنمائي  المتحدة  األمم   برنامج   طريق   عن   المعينين  الموظفين   غير   من   األفراد  إلدارة   سأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأة   وجود   عد.  )د(  
 المشاريع   لخدمات   المتحدة   األمم   ومكتب 

  خالل  المتحأدة  األمم  موئأل  في  المعينين  الموظفين  غير  من  بأاألفراد  المتعلقأة  البيأانأات المجلس  راجع - 95
  اإلنمأأأائي   البرنأأأامج  طريق  عن  المعينين  الموظفين  غير  من  األفراد  أن  فالحظ  ،2021  إلى  2019  من  الفترة

  األفراد  من  المأأائأأة  في  50  حوالي  يشأأأأأأأأأأأأأأّكلون   المتحأأدة  األمم  موئأأل  عن  نيأأابأأة  المشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع  خأأدمأأات  ومكتأأب
 التفاصيل  من مزيدا الثاني الفصل من 6 الجدول  ويقد. المتحدة  األمم موئل في  المعينين  الموظفين غير
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 من الفصل الثاني 6الجدول 
 2021 عام إلى 2019 عام من المو فين غير من األفراد

 2019  2020  2021 

 مقد. الخدمات 
عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدد  

 المعينين
الأأأنسأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأة  

 المئوية
عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدد  

 المعينين
الأأأنسأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأة  

 المئوية
عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدد  

 المعينين
الأأأأنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأة  

 المئوية
خبراء األمم المتحدة االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريون وفراد         

 51 871 53 901 50 868 المتعاقدين معها
 17 283 20 342 31 532 المتحدة لخدمات المشاريعمكتب األمم 

 32 535 27 450 19 340 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 689 1 693 1 740 1 المجموع 

 
 المتحدة  األمم موئل من المقدمة البيانات :المصدر 
  

 الموظفين غير من فردا 95 عقود كان  ،2021 األول/ديسأأأأأأأمبر كانون  31 في أنه المجلس  والحظ - 96
  خأأأدمأأأات  مكتأأأب  طريق  عن  معينين  الموظفين  غير  من  فردا  168  و  اإلنمأأأائي  البرنأأأامج  طريق  عن  معينين

 متكررة تعديالت نتيجة شأأأأهرا، 36  فترة في  شأأأأهرا 24 وهو  التعاقد، لمدة  األقصأأأأى  الحد تجاوزت قد  المشأأأأاريع
  البرنامج  طريق عن  المعينين الموظفين  غير من  األفراد من المائة في  18  نسأأأأأأأبة العقود هه  ومثل   لعقودهم 
 المشاريع  خدمات مكتب طريق  عن  المعينين الموظفين غير من األفراد من المائة في 26 ونسبة  اإلنمائي

 مكتأأب  طريق  عن  المعينين  الموظفين  غير  من  األفراد  من  فردا  184  أجور  بيأأانأأات  المجلس  وأخأأه - 97
 بتكلفة  الصأأأأأأأأأأحي  التلمين أو الحياة على  التلمين على  جميعا  حصأأأأأأأأأأولهم  فالحظ  كعينات،  المشأأأأأأأأأأاريع  خدمات
 دوالرا  9 776,43 و دوالرات 6,56 بين متراوحة

  2021  عأأا.  في  المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع  خأأدمأأات  مكتأأب  وقعهأأا  التي  العقود  من  عقأأدا  18  كأأهلأأ   المجلس  وأخأأه - 98
  األفراد من أربعة  أن  المجلس  والحظ   2022  نيسأأأأأأأان/أبريل 23 حتى عقود أربعة سأأأأأأأو   له يقد. ولم  كعينات،

 ألتعابهم خفض دون  األجر  مدفوعة مرضأأأأأأأأأأأأأأية  إجازة  على  الحصأأأأأأأأأأأأأأول  في  الحق لهم  كان الموظفين  غير من
 أمومة/أبوة  إجازة على الحصول في أيضا الحق  منهم  الثنين  وكان ذل   يوازي  السنوية إجازاتهم أو

  طريق  عن  المعينين  الموظفين  غير  من  األفراد  ورصأأأأأأأأأأأأأأأأد  إدارة  قليأأة  في  اإلبهأأا.  بأألن  اإلدارة  وردت - 99
 السياسات  حيث من فراغا ترك المشاريع خدمات  ومكتب اإلنمائي  البرنامج

  األفراد  إلدارة  واألسأأأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأي  العأأأأا.  التوجيأأأأه  يوفر  اإلداري   األمر  أن  المقأأأأابأأأأل  في  المجلس  وير   - 100
  البرنأأامج   يقأأدمهأأا  التي  التعيين  دمأأاتخأأ   من  فأأالغرض  اتبأأاعأأه   المتحأأدة  األمم  موئأأل  وعلى  الموظفين، غير من

 وينبغي  الفضأأأأأأأأأأأأأألى،  المتحأدة  األمم  مصأأأأأأأأأأأأأألحأة فيأه  لمأا  الأدعم  تقأديم  هو  المشأأأأأأأأأأأأأأاريع  خأدمأات  ومكتأب  اإلنمأائي
  األفراد  أن ان  وبما  الموضوعة  الحدود  أو  باإلجراءات  التقيد  لتجنب  مختصرة  كطرق   الخدمات  هه  تستخد. أال
 يتحمل المتحدة األمم  فموئل المتحدة، األمم  موئل  في العاملة القوة من  هاما  جزءا  يشأأأأكلون  الموظفين  غير من

  اإلنمائي   البرنامج طريق عن  المعينين الموظفين غير  من  األفراد على  الداخلية الرقابة تحسأأأأين عن المسأأأأوولية
  مختل   معهم  تتعأاقأد  الأهين  الموظفين  غير  من األفراد  إدارة  في  ُيمتثأل  أن  لكفأالأة  المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع  خأدمأات  ومكتأب
 العامة  لألمانة الراسخة  المبادئ روح إلى الوكاالت
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  المشأأأأأأأأأأاريع   خدمات مكتب  طريق  عن  المعينين الموظفين غير  من  األفراد  أن أيضأأأأأأأأأأا  المجلس وير   - 101
 الموظفين غير من  باألفراد مقارنة  إضافية  األجر  مدفوعة  وإجازات  إضافي  تلمين على  الحصول  في  الحق لهم

 التعأأاقأأد  تكلفأأة  من  يزيأأد  ممأأا  المتحأأدة،  األمم  موئأأل  أو  نيروبي  في  المتحأأدة  األمم  مكتأأب  طريق  عن  المعينين
  المختلفة  العقود  شأأأرو  على السأأأارية  السأأأياسأأأات في  اإلنصأأأاف  انعدا. أن كما  الموظفين  غير  من  األفراد مع

 قانونية  مخاطر مواجهة احتمال على  ينطوي 

 ونطااق للعقود  الزمنياة الحادود  توضااااااااايد  من المتحادة  األمم  موئال  يزياد  باأن  المجلس  ويوصاااااااااي - 102
  ومكتب  اإلنمائي  البرنامج طريق عن  المعينين  المو فين  غير من  األفراد  إلدارة آلية  وإرسااااااء  االساااااتحقاقات

 المتحدة. األمم مقر في المعنية اإلدارات مع بالتشاور المشاريع  خدمات

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 103
 

 ر قخي   إلى   بشرية   موارد   خدمات   . مقد    من   العقود   تحويل   طريق   عن   الخدمة   لفترة   القصو    الحدود   تحاشي  )ه(  
 المتحأأأدة  األمم  مكتأأأب  مع  عقودا  وقعوا  الموظفين  غير  من  األفراد  من  فردا  63  أن  المجلس  الحظ - 104
 األمم  مكتأأأب  من  عقودهم  حولوا  منهم  16  و  ،2021  عأأأا.  في  التوالي  على  اإلنمأأأائي  والبرنأأأامج  نيروبي في

  فترات تجاوز إلى  أد  مما الخدمة،  لفترة القصأأأأو   الحدود لتحاشأأأأي اإلنمائي  البرنامج إلى  نيروبي  في المتحدة
 اإلداري  األمر في عليها المنصو  القصو   الحدود خدمتهم

 مكتأب من  كأل  مع عقود  الموظفين  غير  من  األفراد  من فردا 42 لأد   كأان أنأه  كأهلأ  المجلس  والحظ - 105
 إلى  2019  الثأأاني/ينأأاير  كأأانون   1  من  الفترة  خالل  المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع  خأأدمأأات  ومكتأأب  نيروبي  في  المتحأأدة  األمم
  شأأأأأهرا 24 وهو  الخدمة لفترة  األقصأأأأأى  الحد  منها 14  مجموعه  ما وتجاوز   2021 األول/ديسأأأأأمبر  كانون  31
 المشاريع  خدمات ومكتب  نيروبي في المتحدة األمم مكتب بين العقود بتحويل شهرا 36 فترة في

وقارن المجلس أسأأعار خدمات البرنامج اإلنمائي ومكتب خدمات المشأأاريع ومكتب األمم المتحدة   - 106
في نيروبي، فالحظ أن سأأأأأأأأأأأأأأعر البرنأأامج اإلنمأأائي ومكتأأب خأأدمأأات المشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع لخأأدمأأات تعيين األفراد 

الموظفين أعلى من سأعر خدمات مكتب األمم المتحدة في نيروبي  فعلى سأبيل المثال، كان لد   غير من 
سأأأأأأأعرا مختلفا لخدمات تعيين الخبراء االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريين في مختل  أنحاء العالم، وكان    21البرنامج اإلنمائي  
ي لخدمات  دوالرا عن كل عقد، في حين بلغ سأأعر مكتب األمم المتحدة في نيروب   187,97أدنى سأأعر هو  

دوالرا عن كل عقد  أما رسأأأو. مكتب خدمات المشأأأاريع عن خدمات  177,17تعيين الخبراء االسأأأتشأأأاريين 
في المائة في المجموع على الميزانية الفردية   8التعيين فكان  أعلى بكثير: حيث كان  تسأري رسأو. قدرها  

دوالر   1  450دوالرا إلى    1  150أو  في االتفأأأاق المتعلق بأأأاألفراد الأأأهين يختأأأارهم موئأأأل األمم المتحأأأدة،  
 بالنسبة لألفراد الهين يختارهم مكتب خدمات المشاريع 

  اإلنمأائي   البرنأامج  نظم  إلى  بأالوصأأأأأأأأأأأأأأول لأه  مسأأأأأأأأأأأأأأموح  غير  المتحأدة  األمم  موئأل  بألن اإلدارة وأفأادت - 107
 السجالت  من التحقق من  يتمكن ال وقد المشاريع، خدمات مكتب أو

 اإلنمأأأأأائي  البرنأأأأامج  إلى  نيروبي  في  المتحأأأأأدة  األمم  مكتأأأأأب  من  العقود  ويأأأألتح  أن  المجلس  وير   - 108
  يتماشأى  وال العقود تكلفة متوسأإل من  يزيد  الخدمة لفترات القصأو    الحدود لتحاشأي  المشأاريع  خدمات مكتب أو
 على التنظيمية، لألولويات وفعالية ومرونة بسأأأأأأأرعة  لالسأأأأأأأتجابة الموقتة  المسأأأأأأأاعدة اسأأأأأأأتعمال من  الغرض مع
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  األفراد  تعيين على  فعالة رقابة  بفرض ملز. المتحدة األمم  وموئل اإلداري  األمر  في عليه المنصأأأأأأأأأأو  النحو
 الموظفين   غير من

  نالمو في   غير  من  األفراد  بيانات لتجميع آلية  المتحدة  األمم موئل  ينشاااا   بأن  المجلس ويوصااااي - 109
  االعتباار إيالء  مع وضاااااااااوحاا   األاثر العااماة  األمااناة  لمتطلباات امتثااال منهاا   وللتحقق تعيينهم وساااااااااجالت

 المدفوع. الثمن يشتريه أن يمكن ما أفضل على الحصول لمبدأ الواجب

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 110
 

 المشاريع   إدارة  -   5 

  المجتزأة  المشأأأاريع   وبيانات  واإلبالغ   واإلدارة   للتخطيإل  المتكاملة  لألداة  الكافي  غير   لالسأأأتخدا.  السأأألبي  األثر   
 وإدارتها   المشاريع   رصد   على 
  أوموجا نظا. في واإلبالغ  واإلدارة  للتخطيإل  المتكاملة األداة  تفعيل  بشأألن  السأأياسأأاتي الدليل  في  يلتي - 111
 نظا.  وحدات من  متعددة  وحدات تشأأأمل  نهايتها إلى  بدايتها من  المشأأأاريع إلدارة  شأأأاملة أداة   هي األداة  هه  أن

  التخطيإل )من  النهاية إلى البداية من  ومشأاريعها المتحدة األمم  برامج  حياة دورة  إلدارة األداة  وتسأتخد. أوموجا 
 التقارير(  وتقديم اإلغالق إلى

  لتكون   واإلبالغ  واإلدارة  للتخطيإل  المتكأأأاملأأأة  األداة   اعتمأأأد  المتحأأأدة  األمم  موئأأأل  أن  المجلس  والحظ - 112
 نيسأان/ 1 منه وبرامجه مشأاريعه حياة  دورة إدارة  في يسأتخدمه الهي المشأاريع معلومات إلدارة الرئيسأي النظا.
  2021  أبريل

 النحو  على  اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدامهأأا  عأأد.  فالحظ  واإلبالغ،  واإلدارة  للتخطيإل  المتكأأاملأأة  األداة   المجلس  وراجع - 113
 منها  مشأأأأأأأروعا 226 وكان  جاريا،  مشأأأأأأأروعا  287 فيها مسأأأأأأأجال كان ،2022  نيسأأأأأأأان/أبريل  26 ففي الكافي 
. مشأأأأأأأأأروع”  حالة في  منها ثالثة كان  بينما  ،“مسأأأأأأأأأودة”  حالة في منها 58  وكان  معتمدة،  مشأأأأأأأأأاريع  ومن  “مقدن
  مقدرة  وتواريخ  عناوين  فقإل  مشأأأأأأأأأروعا 147 عدد  لما  كان  مشأأأأأأأأأروعا،  226  عددها البالغ  المعتمدة  المشأأأأأأأأأاريع
 بيانات ضأأأأأأأأمن تدرج  ولم لها، داعمة مرفقات  أو  ميزانياتها عن  بيانات بها  مرفقا يكن لم  لكن  ونهايتها،  لبدايتها
 محدودة  داعمة وثائق سو    مشروعا 79 عددها  البالغ المتبقية  المشاريع

  2021  نيسان/أبريل 1  قبل بدأت  جارية  مشاريع جميعها  147  الأ  المشاريع تل  أن  اإلدارة  وأوضح  - 114
  األسأأأأاسأأأي الموسأأأأسأأأأي العنصأأأأر من  واإلبالغ  واإلدارة  للتخطيإل المتكاملة األداة  إلى وُنقل  (“منقولة”  )مشأأأأاريع
 أوموجا  لنظا.

 دوالرا،  144 651 781  ميزانياتها مجموع  يبلغ “منقوال” مشأأأأأأأأأأأروعا  30  كعينات كهل   المجلس وأخه - 115
  2024  الثأاني/ينأاير  كأانون  1  يتجأاوز  مقأدر  نهأايأة  تأاريخ لهأا  ائأة(المأ   في  67)  منهأا  مشأأأأأأأأأأأأأأروعأا  20  أن  فالحظ
 المشأأأأأأأأأأأاريع  ميزانيات مجموع من المائة  في 83  يمثل ما وهو دوالرا،  120 480 528  ميزانياتها مجموع  ويبلغ

 مجموع من المائة في 53) مشأأأأأأأأأأروعا 16 عدد  لما  كان  العشأأأأأأأأأأرين، المشأأأأأأأأأأاريع  تل   ومن كعينات  الملخوذة
  يبلغ   ميزانيأاتهأا  مجموع  وكأان  2025  أيأار/مأايو  30  يتجأاوز  مقأدر  نهأايأة  تأاريخ  كعينأات( المألخوذة  المشأأأأأأأأأأأأأأاريع

 كعينات  الملخوذة المشاريع ميزانيات مجموع من المائة في 53 يمثل ما وهو دوالرا، 77 371 656



 A/77/5/Add.9 

 

22-08549 32/156 

 

 جميع  من كبيرة نسأأأأأأأأأأأأبة  تمثل  األجل الطويلة  “المنقولة”  المشأأأأأأأأأأأأاريع أن  االسأأأأأأأأأأأأتنتاج ذل  من  ويتبين - 116
 األداة   في المجتزأة   للبيانات وسأأأأأيكون   المالي   المنظور  من أو الكمي المنظور من سأأأأأواء  ،“المنقولة”  المشأأأأأاريع
  “المنقولة”  المشاريع سيما وال  ورصدها، المشاريع إدارة على تلثير واإلبالغ واإلدارة للتخطيإل المتكاملة

  واالسأأتحقاقات  المحاسأأبة  نظا.  بين  مشأأتتة  حياتها  دورة في  المشأأاريع  إدارة  بيانات أن  المجلس  والحظ - 117
 (،2018  الثاني/يناير  كانون   1 قبل المتحدة األمم موئل في  المسأأأأأتخد.  المشأأأأأاريع )نظا.  بالمشأأأأأاريع  الخاصأأأأأة
  وطبعأأأأ   ”تيمز“   و  بوينأأأأ “  ”شأأأأأأأأأأأأأأير  تطبيقي  ملفأأأأات  وحتى  واإلبالغ،  واإلدارة  للتخطيإل  المتكأأأأاملأأأأة  واألداة 

 حياتها دورة  خالل  المشأأأاريع ورصأأأد  إدارة أعمال  تكن ولم  كبير، حد إلى  المشأأأاريع رصأأأد والتشأأأت   الالمركزية
  بقأدر   يتوقفأان  البيأانأات  ونوعيأة  الجأديأد  النظأا.  تطبيق  وكأان  المتحأدة   األمم  موئأل  مقر  مسأأأأأأأأأأأأأأتو    على  منتظمأة  
  وإدخال  ورصأأأأدها  المشأأأأاريع  تنفيه  عن  المسأأأأوولين بوصأأأأفهم وجهودهم  المشأأأأاريع  مديري  مسأأأأاهمات على  كبير

 الوثائق  وتحميل النظا. في  البيانات

وير  المجلس أن اإلدارة قد ال تكون قادرة على رصأأأأأأأأأأأد التقد. المحرز في المشأأأأأأأأأأأاريع بوجه عا.   - 118
واإلدارة واإلبالغ، رصأأأأدا  فعاال بسأأأأبب عد. اكتمال بيانات المشأأأأاريع المدرجة في األداة المتكاملة للتخطيإل  

يكون األسأأأأأأاس المرجعي محددا على النحو السأأأأأأليم بما يمّكن من رصأأأأأأد المشأأأأأأاريع وتقديم التقارير   وقد ال
 عنها على نحو فعال 

 تنسأأأأأأأأأأيقية  وجهة  برنامجا  باعتبار  المتحدة األمم موئل واجبات أهم أحد هو  المشأأأأأأأأأأاريع  تنفيه أن  وبما - 119
  للتخطيإل المتكاملة لألداة  الكافي غير  اسأأأأأأأأتخدامه فإن  المسأأأأأأأأتدامة،  التنمية أهداف من  11 بالهدف  يتعلق فيما

 لهما  يكون  وقد  للمشأاريع الشأاملين والرصأد اإلدارة يعوقان  المشأاريع  لبيانات  المجتزأة  والطبيعة  واإلبالغ  واإلدارة
 ورصدها  مةالمستدا التنمية أهداف تحقيق في وإسهام ه البرنامجي عمله إنجاز    على سلبي أثر

  “المنقولة ”ويوصااااي المجلس بأن يسااااتممل موئل األمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالمشاااااريع   - 120
وأن يحاد   معلوماات المشااااااااااريع في األداة المتمااملاة للتألطيط واإلدارة واإلبالغ على النحو الساااااااااليم وفي 

 .المناسب الوقت

  المدرجة  المشاااريع  بيانات  ونو ية  ااتمال  المتحدة  األمم  موئل  يرصااد  بأن  أيضااا  المجلس  ويوصااي - 121
  المحرز  التقدم  وتحديث رصاااااااد ويجعل  الميان مساااااااتوى   على  واإلبالغ  واإلدارة  للتألطيط  المتماملة  األداة في
 المشاريع. مديري  أداء تقييم عناصر أحدَ  األداة هذه في المشاريع في

 التوصيات  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 122
 

 المشاريع   مستو    على   المستهدفة   المنجزات   إنجاز   رصد   في   القصور   
الفقرة   - 123 في  المتحأأأأأدة  األمم  موئأأأأأل  للفترة  من    206أورد  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأة   2023- 2020خطتأأأأأه 
هدفة على مسأأأأأتو  المشأأأأأروع سأأأأأُيضأأأأأطلع ت تنفيه برنامج العمل من حيث إنجاز المنجزات المسأأأأأ  رصأأأأأد”  أن 
ونظا.   أوموجا  لنظا. 2التوسأأعة باسأأتمرار وسأأُتقد. التقارير عنه على أسأأاس ربع سأأنوي من خالل وحدة  به 

  ( 2) “ موئل األمم المتحدة الداخلي لقياس األداء

 __________ 

  206المرجع نفسه، الفقرة  (2) 
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  االسأأأأأأأأأأأأأتراتيجية دارةاإل  تطبيق  من  جزء هي التي األداء مرصأأأأأأأأأأأأأد عرض  وحدة  اإلدارة مجلس  وراجع - 124
  رئيسأأأأأأأأأأأأأي  عنصأأأأأأأأأأأأأر الجديدة  الوحدة  وهه    2020  الثاني/يناير  كانون  31 في  ُأطلق   والتي أوموجا،  نظا. في
  بالتوازي  والموظفين  المديرين  تمكين  في المتمثلة العا.  األمين رؤية لدعم وُأنشئ   أوموجا  لنظا. 2 التوسعة من
 المتحدة  األمم موئل واليات  تنفيه تحسين ثم ومن والمساءلة، والفعالية الشفافية  تعزيز مع

  فرعيأأأأة  فئأأأأة  94  من  تأأأألل   2021  لعأأأأا.  المتحأأأأدة  األمم  موئأأأأل  عمأأأأل  برنأأأأامج  أن  المجلس  والحظ - 125
  الفرعية  بالبرامج  الفرعية الفئات تل   جميع  ُربط  االسأأأأأأتراتيجية،  دارةاإل  وحدة وفي المسأأأأأأتهدفة   المنجزات من

 وتحديد  النتائج  تحقيق رصأأأأأأد  اإلدارة  على  الصأأأأأأعب من  كان ولهل   المشأأأأأأاريع   بفراد   ُتربإل لم  ولكنها األربعة
 المشاريع  مستو   على المحققة  النتائج

  المعنية   الفرعية البرامج أو  المعني  الفرعي  بالبرنامج ُربط   المشأأأأأأأأأأأأأأاريع أن  أيضأأأأأأأأأأأأأأا  المجلس  والحظ - 126
 ناقصة  كان  األداة  هه  في المدرجة الرصد بيانات لكن واإلبالغ  واإلدارة للتخطيإل المتكاملة األداة  في

 مشأأأأأأأأأأأأأأروعأا،  22  عأدد   لمأا  داعمأة  وثأائق وجود  عأد. فالحظ  كعينأات،  مشأأأأأأأأأأأأأأروعأا  44 المجلس وأخأه - 127
 المشاريع  لهه  المستهدفة المنجزات إنجاز رصد عد. إلى إشارة  يكون  قد مما

  تنفيه  لضأأمان  المشأأاريع مسأأتو   على  المسأأتهدفة  المنجزات إنجاز رصأأد المهم من  أن  المجلس وير   - 128
  2023-2020 للفترة االستراتيجية الخطة

  المشاريع  مستوى   على  المستهدفة  المنجزات  رصد  المتحدة  األمم  موئل  يعزز  بأن  المجلس  ويوصي - 129
 الرصد. عن وشاملة واضحة بوثائق يحتفظ وأن واإلبالغ واإلدارة للتألطيط المتماملة األداة في

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 130
 

 بالمشاريع   المتصلة   المخاطر   إدارة   في   القصور   
مبأادئ موئأل األمم المتحأدة التوجيهيأة المتعلقأة بتنفيأه اإلدارة المركزيأة للمخأاطر  من    16تنص الفقرة   - 131

على أن يورد في نموذج خطأة معأالجأة المخأاطر ومواجهتهأا بيأان  لمأا يقأابأل كأل خطر محأدد من ضأأأأأأأأأأأأأأوابإل  
رئيسأأأأأأأأية قائمة كفيلة بالتخ يف منه  وفي حالة المشأأأأأأأأاريع، سأأأأأأأأيسأأأأأأأأتمر إرفاق نموذج خطة معالجة المخاطر  

اجهتها بوثائق فراد  المشأأأأأاريع في نظا. المحاسأأأأأبة واالسأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأة بالمشأأأأأاريع، كما سأأأأأيسأأأأأتمر  ومو 
تعزيزهأأا وفق الالز.  وسأأأأأأأأأأأأأأجأأل المخأأاطر هو قأأائمأأة الجرد الجأأامعأأة لجميع المخأأاطر والمعلومأأات عنهأأا التي  

 تحتفظ بها المنظمة 

  تمديدا   طلب  مشأأأروعا 30  وعددها تكعينا الملخوذة  المشأأأاريع من  مشأأأروعا 26 أن  المجلس  والحظ - 132
  األقل على  مرات ثالث  مشاريع 8  ُمددت  لها، الممدد  26 الأأأأأأأأأأأأأأأ   المشاريع  ومن  تنفيهها   أثناء  األقل على واحدا
 شهرا  37 هو تمديد أطول وكان شهرا، 15  المشاريع تمديد مدة متوسإل وبلغ مرات   سبع واحد مشروع وُمدد

 تعدّ  لم أو  للمخاطر  تحليال  تجر لم  لها الممدد 26  الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   المشأأأأأأاريع من 9 أن كهل  المجلس  والحظ - 133
 مبادئ  تقتضأأأأأأأأأأي الهي  المخاطر  سأأأأأأأأأأجل  تقديم من  تتمكن لم ولهل ، لمواجهتها  خططا أو  للمخاطر  معالجات
 تقديميه  للمخاطر المركزية اإلدارة  بتنفيه المتعلقة التوجيهية المتحدة األمم موئل

  المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع   لتنفيأأه  اإلجمأأاليأأة  التكلفأأة  من  يزيأأد  قأأد  المخأأاطر  إدارة  في  القصأأأأأأأأأأأأأأور  أن  المجلس  وير   - 134
 المتحدة  األمم موئل بسمعة يضر قد مما  النواتج، تحقيق على سلبي أثر له  يكون  وقد
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  بتنفيذ  المتعلقة  التوجيهية  المباد  مع  تمشاااااايا  المتحدة   األمم موئل  يقوم  بأن  المجلس ويوصااااااي - 135
  المألاااطر  معااالجااة  خطااة  نموذج  اساااااااااتممااال  طريق  عن  المألاااطر  إدارة  بتعزيز  للمألاااطر   المركزيااة  اإلدارة

  المتماملة  األداة في  هذه  المشااااااااريع وثائق  وتحميل  بالمشااااااااريع   المتصااااااالة  المألاطر  وساااااااجل  ومواجهتها
 بانتظام. بالمشاريع المتصلة المألاطر رصد ليتسنى واإلبالغ واإلدارة للتألطيط

  اتالتوصي  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 136
 

 التقييم   خطإل   وشفافية   اكتمال   عد.   
 موئل  خطة في ُيدرج  أنه (2018  )نيسان/أبريل  للتقييم المتحدة  األمم موئل دليل من 3 الفرع  في  يرد - 137
  وتتضأأأأأأأأأأأأأمن   والفروع   اإلقليمية المكاتب إنجازها  تتولى  مشأأأأأأأأأأأأأاريع من  تقييُمه  مقّرر هو ما  للتقييم المتحدة األمم

 ذلأأ   من  1  الجأأدول  في  ترد  والتي  للتقييم،  المتحأأدة  األمم  موئأأل  خطأأة  بأأإعأأداد  تتعلق  التي  المرجعيأأة  القأأائمأأة
 المتحدة األمم موئل  برنامج  وأهمية  والمسأأأأأأأأووليات؛  والواجبات  ونوعه؛  التقييم  عنوان  عناصأأأأأأأأر: سأأأأأأأأبعة الدليل،
 والحالة  العمل؛ إلنجاز الزمني والجدول والنطاق؛ والميزانية؛  والموارد الفرع؛ أو اإلقليمي للمكتب بالنسبة

  اإلنترن    شأأأأأأأأبكة  عبر  للتقييم المتحدة األمم موئل  خطة ُتعّمم  التقييم  وحدة  أن أيضأأأأأأأأا الدليل  في  ويرد - 138
 المتحدة  األمم موئل بتقييمات يتعلق فيما والمساءلة الشفافية لضمان (Habnet) الداخلية

 مبلغ  إدراج  عأأد.  فالحظ  اإلدارة،  قأأدمتهأأا  التي  2021  و  2020  لعأأامي  التقييم خطإل  لسالمج  وراجع - 139
 على  التقييم  خطإل ُتحّدث لم ذل ، إلى وباإلضأأأأافة الدليل   في  المطلوب النحو على  التقييم  خطإل في الميزانية
  2018 عا. منه (Habnet) الداخلية اإلنترن  شبكة

 الشأأأبكة على  تحديثها  في  والتلخر الضأأأرورية العناصأأأر  التقييم  خطإل تضأأأمُّن عد.  أن  المجلس وير   - 140
 والمساءلة  الشفافية في سيوثران الداخلية

  الداخلية شبكته  على  ينشرها  وأن  كاملة  تقييم خطط  المتحدة األمم  موئل  يعد    بأن  المجلس ويوصي - 141
 والمساءلة. الشفافية لتعزيز المناسب الوقت في

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 142
 

 المنفذين   الشركاء   إدارة  -   6 

 طرُح تدّخل الجهات المانحة في اختيار الشركاء المنفهين مخاطري إضافية على مستو  اإلنصاف والنزاهة والشفافية   

  المبأادئ   ”تراعيى  يلي:  مأا  على  المتحأدة  لألمم  المأاليأة  والقواعأد  المأالي  النظأا.  من  12-5  البنأد  ينص - 143
  أفضأأأأأأأل على  الحصأأأأأأأول  )أ( المتحدة: األمم  في الشأأأأأأأراء مها.  ممارسأأأأأأأة عند  الواجب النحو على التالية العامة
 الفعلية؛ الدولية  المنافسأأأأأأأأأأأة )ج(  والشأأأأأأأأأأأفافية؛ والنزاهة  اإلنصأأأأأأأأأأأاف )ب( المدفوع؛ الثمن  يشأأأأأأأأأأأتريه أن  يمكن ما
 المتحدة“  األمم مصلحة )د(

 على المنفهين الشأأأأأأأأركاء باختيار المتعلق الموحد التشأأأأأأأأغيل  إجراء  من  3 الفقرة من 3  الخطوة  وتنص - 144
 لكنهأأا  دوالر  200  000  عن  تزيأأد  مبأأالغ  على  تنطوي   التي  العروض  جميع  القأأانوني  المكتأأب  يسأأأأأأأأأأأأأأتعرض  أن
 تنطوي   التي العروض جميع  المنفهين الشأأأأأركاء لفرز المقر  لجنة  تسأأأأأتعرض وأن دوالر، 500 000 تتجاوز ال

 دوالر  500 000  عن  تزيد  مبالغ على
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د  الداخلية الرقابة  بشأأألن العامة األمانة  بيان أن  المجلس  والحظ - 145   وتقييمهم   المنفهين الشأأأركاء  رصأأأد  حدن
 العاشأأأأر  المرحلي  التقرير وفي   2020  عا.  خالل المثارة  الداخلية الرقابة مسأأأأائل ضأأأأمن عليهم الرقابة وفرض
 العا. األمين حّدد  (،A/75/686) المتحدة لألمم العامة األمانة  في  المسأأأأأأأأاءلة  بتعزيز المتعلق  المسأأأأأأأأاءلة  عن

 أنها العملية  هه  من  تبين  التي  الحرجة عشأأأأأر السأأأأأتة  المجاالت  أحد بوصأأأأأفه  المنفهين  الشأأأأأركاء  مجال أيضأأأأأا
 وتشغيلية  استراتيجية مخاطر على  تنطوي 

 الشأأأأأأأأأأأأأأركأأاء  اختيأأار  في  بأأالتأألثير  المأأانحأأة  للجهأأات  يسأأأأأأأأأأأأأأمح  المتحأأدة  األمم  موئأأل  أن  المجلس  والحظ - 146
  شأأر  من اإلعفاء يجوز أنه  المنفهين  بالشأأركاء المتعلقة  سأأياسأأته  في المتحدة األمم موئل ذكر حيث  المنفهين،
  الجهة مع  المبر.  بالمسأأأأأأأأأأأاهمات المتعلق  االتفاق في محددا   المنفه  الشأأأأأأأأأأأري   يكون   عندما التنافسأأأأأأأأأأأي االختيار
 والمالية  البرنامجية الجوانب  من اإلعفاء لتبرير أخر   شرو  تدرج لم أنه غير المانحة 

  ويبلغ   منفهين شأأأأركاء  مع المتحدة األمم موئل وقعها  للتعاون  اتفاقا  40 عدد   ما كعينة  المجلس وأخه - 147
 المنفهين الشأأأأأأأأأأأأركاء اختيار عملية في أثرت المانحة الجهات أن  فالحظ دوالرا،  11 033  043  قيمتها مجموع
  الحاصأأل  المنفه للشأأري   ُمنح  أو مقارنة عنصأأر فيه اختيار دون   التعاون  اتفاقات  ُوقع   حيث حالة،  16 في
  دوالرا، 4 186 766  مجموعه  ما تل  عشأأأأأأأأر  السأأأأأأأأتة  التعاون  اتفاقات  قيمة وبلغ  الدرجات  أعلى  ثاني على
 اإلجمالية  القيمة من المائة في 38  يمثل ما وهو

 للشري  التنافسي االختيار شر  من إعفاء أصدر العربية للدول اإلقليمي المكتب أن المجلس  والحظ - 148
 هها  إلصأأأأدار الرئيسأأأأي والسأأأأبب دوالر   620 000  قيمتها مجموع  يبلغ تعاون  اتفاقات  خمسأأأأة  حالة  في  المنفه
  وُمنح  واحد  بمشأأأأأأأأأأأأأروع تل   الخمسأأأأأأأأأأأأأة  التعاون  اتفاقات جميع وتتعلق  “المانحة  الجهة  شأأأأأأأأأأأأأر ” هو اإلعفاء
  يبلغ  قيمة بمجموع  2021  عا.  في  تل   الخمسأأأأأأة  التعاون   اتفاقات  من ثالثة  وُمنح   المنفه   الشأأأأأأري  نفس إلى

 القانوني  المكتب الستعراض اإلخضاع عتبة وتجاوزت دوالر، 500 000

 التعأاون   اتفأاقأات  ُمنحأ   العربيأة،  للأدول  اإلقليمي  المكتأب  بهأا  قأا.  أخر    اتفأاقأات  حأاالت  ثالث  وفي - 149
 أعلى على الحاصأأأألين  المنفهين  الشأأأأركاء من بدال  الدرجات  أعلى ثاني  على الحاصأأأألين  المنفهين الشأأأأركاء إلى

  وُمنح   واحد  بمشأأأروع الثالث  الحاالت  تل  من حالتان وتعلق  المانحة   الجهة  من تعليمات على  بناء  الدرجات
  250  000 واآلخر  دوالر  150 000  أحأدهمأا  قيمأة  مجموع  ويبلغ  المنفأه،  الشأأأأأأأأأأأأأأريأ   نفس  إلى  فيهمأا  االتفأاقأان
ّدلأأ   دوالر    تأأاريخ   يكن  )لم  دوالرا  443  364  إلى  دوالر  250  000  من  الحقأأا  الثأأاني  التعأأاون   اتفأأاق  قيمأأة  وعأأُ
  لجنة  السأتعراض  اإلخضأاع  عتبة تجاوز  قد  التعاون  اتفاقيي قيمة مجموع  يكون   وبهل ، مسأجال(  التعديل  توقيع
 المنفهين  الشركاء فرز

  للأأدول  اإلقليمي  المكتأأب  بهأأا  قأأا.  التي  أعال   المأأهكورة  التعأأاون   اتفأأاقأأات  حأأاالت  في  المجلس  والحظ - 150
 اخُتزلأ   دوالر،  200  000  تتجأاوز  ال  أقأل  بقيمأة  اتفأاقأات  إلى  التعأاون   اتفأاقأات  تقسأأأأأأأأأأأأأأيم  ظأل  في  أنأه  العربيأة

 الشأأوون  مكتب أو  المنفهين الشأأركاء  فرز لجنة  أنجزتها التي  المنفهين الشأأركاء اختيار  لعروض  االسأأتعراضأأات
 اجُتنب   أو المتحدة األمم موئل مقر في  القانونية

  مخأأاطر  على  تنطوي   أنهأأا  المحأأدد  المجأأاالت  أحأأد  هي  المنفأأهين  الشأأأأأأأأأأأأأأركأأاء  إدارة  أن  المجلس  وير   - 151
  وينبغي   العا.  األمين  عليها شأأأأأدد التي المسأأأأأاءلة  تعزيز إلى  الهادفة  الجهود  تركيز  محور  دائما  وتكون  شأأأأأديدة

  الجهات من طلبات لمجرد  اسأأأأأأأأتنادها من بدال  المنفهين الشأأأأأأأأركاء  قدرات إلى  التعاون  اتفاقات منح  يسأأأأأأأأتند أن
 للخطر  المتحدة األمم موئل سمعة  تعريض احتمال على ينطوي  فهل  مناسب،  مبرر دون  المانحة

https://undocs.org/ar/A/75/686
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 فرز  ولجنة  القانوني المكتب  من  الرقابة لتجنب  العقود تقسأأيم  إشأأارة  من أيضأأا القلق  المجلس ويسأأاور - 152
  ومخاطر التشأأأأأغيلية  المخاطر من  يزيد قد مما الشأأأأأركاء، هوالء  عقود  إدارة  في  ضأأأأأع    إلى  المنفهين الشأأأأأركاء
 به  توصي أو المنفه الشري  المانحة الجهة فيها تحدد التي الحاالت في سيما وال االحتيال،

  المنفذين  بالشاااااركاء  المتعلقة  ساااااياساااااته  المتحدة األمم  موئل يساااااتعرز  بأن  المجلس ويوصاااااي - 153
  المحددة العامة  للمباد   اختيارهم  عمليات  امتثال  لمفالة  الشاركاء  هؤالء  الختيار  الموحدة  التشاةيل  وإجراءات

  وأن  الفعلي؛  والتنافس  والشااافافية  والنزاهة  اإلنصااااف وهي  المتحدة  لةمم  المالية  والقواعد  المالي  النظام في
  الظروف  بالتفصااااااايل  تفسااااااارد وأن  والمالية  البرنامجية  المبررات  منها  بمبررات  إعفاء  كل يفشااااااافع أن  يفرز

 .له الموجبة االستثنائية

  المثال  سبيل  على  ذلل  في  بما الالزمة   اإلجراءات  المتحدة األمم  موئل  يتألذ  بأن  المجلس  ويوصي - 154
  هؤالء  الختيار  الموحدة  التشااااةيل  وإجراءات  المنفذين  بالشااااركاء  المتعلقة  سااااياسااااته  اسااااتعراز  الحصاااار ال

 العقود. تقسيم لتجنب الشركاء

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 155
 

 المنفهين   بالشركاء   تتعلق   بيانات   قاعدة   وجود   عد.   
 المحاسأبة  نظا. في سأُيحتفظ أنه  المنفهين،  بالشأركاء المتعلقة  سأياسأته  في المتحدة،  األمم موئل يهكر - 156

 والهين  السأأليم النحو على ُفرزوا  الهين  المنفهين الشأأركاء  عن بيانات  بقاعدة  بالمشأأاريع  الخاصأأة  واالسأأتحقاقات
 التقنيأة  والمجأاالت الجغرافيأة المنأاطق  من  متنوعأة  مجموعأة  في  سأأأأأأأأأأأأأأابقأا نأاجحأة  تعأاون  اتفأاقأات  معهم  أبرمأ 
 المنفهين  الشركاء اختيار عملية  تسريع في المساعدة هو هه  البيانات قاعدة  من والغرض

 المدفوع،  الثمن يشأأأتريه أن يمكن ما أفضأأأل على  والحصأأأول  المنافسأأأة  من  األقصأأأى القدر ولضأأأمان - 157
  المنفهين  للشأأأأأأأأأأأركاء األدنى العدد  يكون  أن  المنفهين  شأأأأأأأأأأأركاءال الختيار  الموحدة التشأأأأأأأأأأأغيل  إجراءات تشأأأأأأأأأأأتر 
  500  000  تتجأأاوز  وال  دوالر  5  000  على  تزيأأد  مبأأالغ  على  تنطوي   التي  العروض  في  المطلوبين  المحتملين

  تزيأأأأد   مبأأأأالغ  على  تنطوي   التي  العروض  في  لهم  األدنى  العأأأأدد  يكون   بينمأأأأا  مرشأأأأأأأأأأأأأأحين،  ثالثأأأأة  هو  دوالر
 مرشحين  خمسة هو دوالر 500 000 عن

  الوحيدة اإللكترونية  المتحدة  األمم  موئل  وحدة  وهي  المنفهين،  الشركاء  إدارة  وحدة  إلى  المجلس  ودخل - 158
 الشأأركاء اختيار عملية  تسأأريع في  المسأأاعدة  منها  المتوخى  البيانات قاعدة أن  فالحظ  المنفهين، الشأأركاء  إلدارة

 ُتنشل  لم  المنفهين

المجلس بلن كل منطقة أو شأأأأأعبة تحتفظ بقائمة للشأأأأأركاء المنفهين المرشأأأأأحين، وأن اختيار وُأبل غ   - 159
الشأأأأأأأركاء المنفهين المحتملين يعتمد على الخبرة الفردية لمديري المشأأأأأأأاريع وليس على قاعدة بيانات لموئل 

ع مجموعة المتحدة عن الشأأأأأأأأأأأأأأركاء المنفهين تكون جيدة اإلعداد  وتحافظ كل منطقة على عالقات م األمم
 محددة من الشركاء المنفهين 

 شأأأأريكا  منها 19 تضأأأأمُّن  فالحظ  المنفهين، الشأأأأركاء  قدرات  تقييم أداة  من  نسأأأأخة 30  المجلس  وراجع - 160
 العدد  المنفهين الشأأأأأركاء اختيار عروض تسأأأأأتوف ولم  عروض  لتقديم  دعوة  لكل يسأأأأأتجيب  فقإل محتمال واحدا
 المنفهين  الشركاء الختيار الموحدة التشغيل إجراءات في المطلوب  المحتملين  المنفهين الشركاء  من األدنى



A/77/5/Add.9  

 

37/156 22-08549 

 

  المنفهين  الشأأأأأأأأأأركاء اختيار قاعدة توسأأأأأأأأأأيع  مسأأأأأأأأأأوولية يتحمل المتحدة األمم موئل  أن  المجلس وير   - 161
 جيدة بيانات قاعدة توفُّر وعد. الشأركاء   هوالء اختيار عملية في  المنافسأة  من  قدر  أقصأى وضأمان  المحتملين
  مديري   بحأث إمكأانيأة  من  يحأدُّ   برمتأه المتحأدة األمم لموئل ومتأاحة  المنفأهين  بالشأأأأأأأأأأأأأأركاء متعلقأة والتعهأد  اإلعداد
 أنسب  محتملين  شركاء عن  المشاريع

د  المتحدة األمم  موئل  يفنشااااا   بأن  المجلس  ويوصاااااي - 162   المنفذين  الشاااااركاء عن  بيانات  قاعدة  ويتعه 
  المنفذين   الشااااركاء  اختيار  عملية  لتيسااااير برمته  المتحدة األمم  لموئل  تفتاح  السااااليم  النحو على  المفروزين

 المنفذين. الشركاء عن البيانات تبادل لتعزيز أوموجا نظام في المنفذين الشركاء إدارة بوحدة يربطها وأن

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 163
 

ر   عد.      الشأأأأأأأركاء   قدرات   تقييم  أداة  تضأأأأأأأمُّن   وعد.  المحتملين   المنفهين   الشأأأأأأأركاء  باختيار  متعلقة  توجيهات   توفُّ
 بهم   الموصى   لقبول   دنيا   درجة   المنفهين 

 يقيّ م أن على المنفهين الشأركاء الختيار الموحدة التشأغيل  إجراءات  من 3  الفقرة  من  2  الخطوة  تنص - 164
.  الموظ    بأالمعأايير   المقأارنأة  أسأأأأأأأأأأأأأأأاس  على  ويرّتبهأا  وردت  التي  العروض  جميع  العروض  تقأديم لطلأب  المقأدّ 
 المنفهين  الشركاء قدرات تقييم أداة  في سلفا المحددة

  اسأأأأأأأتخدا. دون   منفهين لشأأأأأأأركاء ُمنح  منها 11 أن  فالحظ كعينة،  للتعاون  اتفاقا 41  المجلس وأخه - 165
 المنفهين  الشركاء قدرات  تقييم أداة 

مجموعة من الوثائق المتعلقة باختيار الشأأأأأأأأأأأركاء المنفهين، بما فيها قوائم مرجعية،   30وراجع المجلس  - 166
وأداة تقييم قدرات الشأأأأأأأأأأأأأركاء المنفهين، وجداول منح الدرجات ألغراض هه  األداة، فالحظ أن الدرجات الممنوحة  

  شأأريكا من   27(  وحصأأل ما مجموعه 18)الدرجة القصأأو  هي   18للشأأركاء المحتملين تراوح  من صأأفر إلى 
الشركاء    أما 18إلى    12الشركاء المنفهين الممنوحين اتفاقا أو الموصى بمنحهم اتفاقا على درجات تراوح  من 

  المنفهون الثالثة المتبقون، فكان  أداة تقييم قدراتهم وجداول درجاتهم فارغة، ولم تتضمن سو  األسماء 

  الثين انضأأأأأأما.ي شأأأأأأري  محتمل واحد فقإل إلى حالة من الحاالت الث   19والحظ المجلس كهل  في   - 167
ه اتفاق التعاون، ومن تل  الحاالت   حصأأأأأأأأأأأة منح الدرجات في أداة تقييم قدرات الشأأأأأأأأأأأركاء المنفهين ثم منحي

 حالة الشركاء المنفهين الثالثة المهكورين أعال  الهين كان  جداول درجاتهم فارغة 

  المناسأأبين   المحتملين  المنفهين الشأأركاء اختيار كي ية بشأألن محدد شأأر   وجود عد.  المجلس  والحظ - 168
  أساسها على تقبل التي الدنيا  الدرجة يحدد  الموحدة التشغيل  إجراءات  في  واضح  شر   وجود عد.  كهل   والحظ
 للشركاء  المستعر ض الفريق توصيات المنفهين الشركاء فرز ولجنة الموقعة الجهة

  للمشأأأأأاريع  الشأأأأأركاء أنسأأأأأب الختيار هامة أداة   المنفهين  الشأأأأأركاء  قدرات  تقييم أداة   أن  المجلس وير   - 169
 الشركاء الختيار الالزمة  الدنيا  الدرجة إلى  بوضوح  اإلشارة  وينبغي الالزمة،  للقدرات  المفتقرين الشركاء وتحديد

 بها  يقو. التي  االسأأأتعراض  عمليات  في  موهلين  غير شأأأركاء  مشأأأاركة شأأألن فمن  بهم   الموصأأأى أو  المحتملين
 المالية والقواعد  المالي  للنظا.  يمتثل ال ما وهو المنافسأأأأأة، مسأأأأأتو   يضأأأأأع  أن للشأأأأأركاء  المسأأأأأتعر ض الفريق
 للخطر  المشاريع  تنفيه يعرض منخفضة  تقييم درجات على حاصلين شركاء اختيار أن  كما المتحدة  لألمم
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  الشااااركاء  الختيار  الموحدة  التشااااةيل  إجراءات  المتحدة األمم  موئل  يحساااان  بأن  المجلس ويوصااااي - 170
  لقبول دنياا  درجاة وتحادياد المحتملين المنفاذين  الشاااااااااركااء  الختياار  توجيهاات  وضاااااااااع  طريق  عن  المنفاذين
 منفذين. شركاء يصبحوا بأن الموصى

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 171
 

 عنهم   التقارير   وتقديم   وتقييمهم   المنفهين   الشركاء   رصد   في   القصور   
  توثيق   المشأأأأأأأأاريع  مديري  من  ُيطلب  المنفهين، بالشأأأأأأأأركاء المتعلقة المتحدة األمم  موئل  سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة في - 172

  تقييم  أن أيضأأأأا  السأأأأياسأأأأة  في  ويرد التوقي    وحسأأأأن  شأأأأامل نحو على  التقييم  وتقارير والسأأأأردية المالية  التقارير
  العمل ل قاء المدفوع المال مقابل جيدة  قيمة  على  حصأأأأل قد المتحدة األمم موئل كان إذا مما  للتلكد مهم األداء

  التقييم  هها إنجاز  وينبغي عملها،  التنفيه  عن  المسأوولة  الكيانات  إنجاز  عند األداء  تقييم  اإللزامي  ومن المنجز 
 لإلنجاز  محددال  الزمني  اإلطار  ضأمن  األنشأطة هه   إدارة ويجب العمل  انتهاء  عند المناسأب  الوق  في  سأنويا
 التعاون  اتفاق في

 المأائأة(  في  52)  منهأا  15  أن فالحظ  كعينأة،  المغلقأة  التعأاون   اتفأاقأات  من  اتفأاقأا  29  المجلس  وأخأه - 173
  نيسأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل  25 حتى بها  تتعلق  األداء  تقييم عن  تقارير أو سأأأأأأأأأأأأأأردية  أو مالية  تقارير  أي  قدم   قد  تكن لم

  بينمأا   المأائأة(، في  45)  التعأاون   اتفأاقأات  من 13  عأدد   بمأا  يتعلق  فيمأا قأدمأ  قأد  أداء  تقييمأات  وكأانأ   2022
 منها  بسبعة يتعلق فيما  مرضيا المنفه  الشري  أداء كان إذا ما  بوضوح ُيهكر لم

 عناصأأأر من  ها.  عنصأأأر  عليهم الرقابة  وفرض  وتقييمهم  المنفهين الشأأأركاء  رصأأأد  أن  المجلس وير   - 174
  والجهات  األعضأأاء الدول إلى المتحدة األمم موئل أداء عن  التقارير  لتقديم  أسأأاسأأا ويوفر المشأأاريع، إدارة  دورة

  الصأأأأألة  ذات  والتقارير  االسأأأأأتمارات جميع  توثيق  وينبغي  المصأأأأألحة   أصأأأأأحاب  من وغيرهم والشأأأأأركاء المانحة
 ييمهم وتق ورصدهم اختيارهم عملية لتيسير المنفهين الشركاء إدارة وحدة في  وتحميلها جيدا  توثيقا

  وااتماله  المنفذين  الشاااركاء عمل  توقيت  حسااان  المتحدة األمم  موئل  يرصاااد  بأن  المجلس ويوصاااي - 175
  تقييم  عناصر  ضمن  المهمة  هذه  يدرج  وأن  عنه   التقارير  وتقديم  ورصده  األداء  تقييم  ذلل في  بما  ونوعيته 

 المشاريع. مديري  أداء

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 176
 

 االستراتيجية   إدارة  -   7 

 المانحة   الجهات   قاعدة   تنويع   هدف   تحقيق   عد.   
  (HSP/EB.2022/2/Add.2)  الموارد  لحشأأأأأأأد المتحدة األمم موئل السأأأأأأأتراتيجية  الرئيسأأأأأأأي  الهدف - 177
  إطار في المعتمدة  األنشأأأأأأأأأأطة  لتنفيه به  التنبو  يمكن الهي  األجل  والطويل  المرن  الكافي التمويل ضأأأأأأأأأأمان” هو

  “االستراتيجية الخطة

وتحدد االسأأتراتيجية تدابير رئيسأأية لتحقيق سأأتة أهداف رئيسأأية أحدها تنويع قاعدة الجهات المانحة   - 178
لموئل األمم المتحدة، وتتمثل التدابير االسأأأأتراتيجية األسأأأأاسأأأأية المحددة لتحقيق هها الهدف في زيادة التعامل  

الشأأأأركات لتلمين اسأأأأتثمارات أكبر في البرامج الحضأأأأرية، ومع الموسأأأأسأأأأات واألفراد ذوي األرصأأأأدة  مع قطاع 
 المالية الضخمة 
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والحظ المجلس أن موئل األمم المتحدة لم يحدد أهدافا سأأنوية لإليرادات حسأأب نوع الجهة المانحة وإن  - 179
  في استراتيجيته لحشد الموارد   2023- 2020كان قد حدد أهدافا لإليرادات حسب نوع الجهة المانحة للفترة 

 المأأانحأأة  الجهأأات  قأأاعأأدة  تنويع  بهأأدف  يتعلق  فيمأأا  تحققأأ   التي  اإلنجأأازات  أن  كأأهلأأ   المجلس  والحظ - 180
  الخأا  القطأاع  من المسأأأأأأأأأأأأأأاهمأات  بلغأ   ،2021  بعأا.  يتعلق ف يمأا  مرضأأأأأأأأأأأأأأيأة   تكن  لم  المتحأدة  األمم  لموئأل
  2020  عأأا.  في  الخأأا   القطأأاع  من  المتلقأأاة  المسأأأأأأأأأأأأأأأاهمأأات  من  فقإل  المأأائأأة  في  21  أي  دوالر،  مليون  0,8
 الموارد  في  الخأأا   القطأأاع  مسأأأأأأأأأأأأأأأأاهمأأة  أن  كمأأا   2021  عأأا.  في  اإليرادات  مجموع  من  المأأائأأة  في 0,4 و

 التفاصيل  من مزيدا الثاني الفصل من 7 الجدول  ويقد.  السابقتين  السنتين في منعدمة كان  األساسية
 

 الثانيمن الفصل  7الجدول 
 اإليرادات وجهة حسب الألاص القطاع من المساهمات

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

 اإليرادات الفعلية التي ساهم بها القطاع الخا   اإليرادات المحشودة الفعلية 
 2021 2020 2021 2020 الفئات

 0 0 15,9 15,4 الميزانية العادية     
 0 0 2,9 4,9 المخصص الغرضصندوق الموسسة غير 

 0,6 1,19 37,4 43,9 صندوق الموسسة المخصص الغرض
 0,2 2,66 147,2 107,7 التعاون التقني

 0,8 3,85 203,4 171,9 المجموع 
 
 المتحدة  األمم موئل من المقدمة البيانات :المصدر 
  

 برنامج في المانحة الجهات أنواع  لمختل  سأأأأأأأأأأأأنة  كل تحدد األموال جمع  أهداف  بلن  اإلدارة وأجاب  - 181
  بدرجة  يركزان  السأنوية والميزانية  السأنوي   العمل  برنامج أن ير    المجلس  لكن السأنوية، والميزانية السأنوي  العمل
  السأأأأأأأنوية األهداف يعكسأأأأأأأا أن  يمكن وال  المحشأأأأأأأودة، األموال ذل   في  بما  الموارد، من  االحتياجات  على أكبر

 االستراتيجية  في المحدد النحو على المانحة الجهات أنواع مختل  من الموارد لحشد الحقيقية

 فعلى  المأانحأة   الجهأات  قأاعأدة  تنويع  هأدف  لتحقيق  جهودا  المتحأدة  األمم  موئأل  ببأهل  المجلس  ويقر - 182
ّغل  ،2022  الثاني/يناير كانون  في الخا   القطاع  مع  للعمل اسأأأتراتيجية  ُأطلق  المثال، سأأأبيل   خاصأأأية  وشأأأُ

  المسأأأأأأأأأاهمات حشأأأأأأأأأد  ألغراض كاملة وظائفها  تودي وهي المتحدة األمم لموئل الشأأأأأأأأأبكي الموقع  على  “التبرع”
 المتبرعين  من  كبيرة بمجموعة واالستعانة الفردية

 ألن المانحة  الجهة نوع  حسأأأأب  واضأأأأحة  سأأأأنوية تمويل  خطة  وجود  عد. من القلق  المجلس ويسأأأأاور - 183
  الجهات قاعدة  لتنويع األهداف  محددة عمل  خطة  وضأع يكفل وال الموارد حشأد اسأتراتيجية مع  يتماشأى ال ذل 

 المتحدة  األمم لموئل االستراتيجية األهداف تحقيق في بدور   سيوثر ما وهو المانحة،

  الجهة نوع  حساااب  الموارد  لحشاااد واضاااحا  هدفا  المتحدة  األمم  موئل يضاااع  بأن  المجلس ويوصاااي - 184
ع حتى  المانحة ع ثم    ومن معقولة   عمل خطةف   عليه  بناء توضااااااَ   المتحدة األمم  موئل  تمويل  مصااااااادر تفوسااااااَّ
 المتحدة. األمم لسياسات امتثاال
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 األداء   لقياس   الداخلي   والنظا.   األداء   قياس   خطة   وضع   من   االنتهاء   في   التلخر   
 سأأأأيجري  أنه  2023-2020  للفترة المتحدة األمم لموئل االسأأأأتراتيجية  الخطة  من  208 الفقرة  في  يرد - 186
 إعداد ذل  وسأأأأأيشأأأأأمل  وأدائها  االسأأأأأتراتيجية  الخطة  لتنفيه  المنهجي  التتبع لتسأأأأأهيل األداء  لقياس  خطة وضأأأأأع

 من 206  الفقرة في  ويرد االسأأأتراتيجية   والنواتج  النتائج مسأأأتو   على األداء بموشأأأرات تتعلق  بيانات  صأأأحائ 
  المشأأأأأأأأأأأروع مسأأأأأأأأأأأتو   على  هدفةت المسأأأأأأأأأأأ   المنجزات إنجاز  حيث  من  العمل  برنامج  تنفيه رصأأأأأأأأأأأد أن  الخطة  تل 

  أوموجا لنظا. 2التوسأعة    وحدة  خالل  من سأنوي   ربع  أسأاس على عنه  التقارير وسأُتقد. باسأتمرار  به  سأُيضأطلع
 األداء  لقياس الداخلي المتحدة األمم موئل ونظا.

 موشر  كل  لقياس  محددة  منهجية  توفير  هو  األداء  قياس  خطة  وضع من  الغرض أن  المجلس  والحظ - 187
. حتى النتائج إطار موشرات من  االستراتيجية  الخطة  تنفيه في المحرز التقد.  عن متسقة  تقارير ُتقدن

 موئل نظا. لتطوير المسأأأأأأأأأأأأبق  الشأأأأأأأأأأأأر  هو األداء قياس  خطة وضأأأأأأأأأأأأع  أن أيضأأأأأأأأأأأأا  المجلس  والحظ - 188
 األداء  لقياس الداخلي المتحدة األمم

 األداء،  قياس  خطة وضأأع من  انُتهي قد يكن لم ،2021 األول/ديسأأمبر  كانون  31  فحتى ذل ،  ومع - 189
 األداء  لقياس الداخلي المتحدة األمم موئل نظا. تطوير في التلخر إلى أد  مما

 تواُتر منها األسأأأأباب من لعدد تلخر قد األداء قياس  خطة وضأأأأع من  االنتهاء أن  اإلدارة  وأوضأأأأح  - 190
 االستراتيجي  التخطيإل فرع في الموظفين

  حاسأأأأأأم   دور    األداء لقياس  الداخلي والنظا. األداء  قياس  خطة  وضأأأأأأع  من لالنتهاء  أن  المجلس وير   - 191
  2023-2020 للفترة المتحدة األمم لموئل االستراتيجية الخطة  تنفيه ضمان في

  الداخلي  والنظام  األداء  قياس خطة  وضاااااع من  المتحدة األمم  موئل  ينتهي  بأن  المجلس يوصااااايو  - 192
 .2023-2020 االستراتيجية الألطة تنفيذ لضمان المناسب الوقت في األداء لقياس

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 193
 

 العمل   برنامج   تنفيه   رصد   في   القصور   
يتضأأأأمن اإلطار المنطقي للميزنة القائمة على النتائج خمسأأأأة  (،  A/54/456وفقا لتقرير األمين العا. )  - 194

عناصأأأأأأأأأر رئيسأأأأأأأأأية وهي: األهداف؛ واإلنجازات المتوقعة؛ وموشأأأأأأأأأرات األداء؛ والنواتج )المنجزات المسأأأأأأأأأتهدفة(؛ 
  وامل الخارجية  ونواتج المنظمة )منجزاتها المستهدفة( هي المنتجات أو الخدمات التي تقدمها والع 

 للميزانيأة  البرنأامجيأة والجوانأب  البرامج  تخطيإل  تحكم  التي  والقواعأد  األنظمأة  من 4-105  البنأد  وينص - 195
  المدرجة النهائية  النواتج جميع تسأأأأأأأهم”  يلي: ما على  (ST/SGB/2018/3)  التقييم وأسأأأأأأأاليب  التنفيه ورصأأأأأأأد

  “االستراتيجي اإلطار في محدد فرعي لبرنامج هدف إنجاز في بوضوح المقترحة البرنامجية الميزانية في

 الميزانيأأأة  وثيقأأأة  في  عنهأأأا  المبلغ  تنفيأأأه   وحأأأالأأأة  2021  لعأأأا.  المقرر  العمأأأل  برنأأأامج  المجلس  وراجع - 196
  االسأتراتيجية  دارةاإل تطبيقات مجموعة من الملخوذة  2021 لعا.  البرنامجي العمل  رصأد  وبيانات ،2023 لعا.
 العمل: برنامج رصد في التالية القصور أوجه المجلس والحظ  2022  نيسان/أبريل 18 في

https://undocs.org/ar/A/54/456
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2018/3
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 المقررة الثمان  النتائج من ثالث  ُترصأأأد لم -  بشأأألنها  حواإلفصأأأا  النتائج رصأأأد في  قصأأأور )أ( 
 ؛2023 لعا. الميزانية وثيقة في  عنها  ُيبلغ ولم 2021 لعا.

  حالة  في  المجلس  يتمكن لم -  المسأتهدفة  والمنجزات الداعمة الوثائق  بين الربإل في  قصأور )ب( 
 المتحدة، األمم موئل قدمها التي الشأبكية  المواقع روابإل من انطالقا يحدد، أن من مسأتهدفا منجزا 94 من 14
 نواتج؛  بمثابة التي الوثائق  هي ما

  حأالأة  كأانأ   حيأث  مكتملأة،  غير  األداء  نتأائج  إحأد   كأانأ   -  البيأانأات  تحأديأث  في  تألخر )ج( 
 مكتملة، غير واحدة  فرعية فئة وكان  ،32  البالغ  المسأتهدف األداء مقابل  12 األداء مسأتو   بلغ   قد  تنفيهها
  21 البالغ المستهدف األداء مقابل 9 األداء مستو   بلغ  قد تنفيهها حالة كان  حيث

  المسأأأأأأتنير   وللتخطيإل  النتائج على القائمة لإلدارة  األسأأأأأأاسأأأأأأية الركائز  من  الرصأأأأأأد  أن  المجلس وير   - 197
 على القائمة  للميزنة  األسأاس يرسأي أنه كما األداء  وتحسأين  والتقييم  والمسأاءلة اإلدارية  القرارات واتخاذ  والتعلم
 العمل  برنامج  تنفيه  حالة  عن  البيانات  دقة عد.ُ   يوثر وقد األداء   وتقييم  الموارد تخصأأأأأأأأأأأأأأيص حيث من  النتائج
  وربما   الفرعية  برامجه  تنفيه  لحالة  الدقيق الرصأأأأد  في  سأأأألبيا   تلثيرا   الرصأأأأد إنجاز عن األدلة  تحديث في والتلخرُ 
 السنوات  الرباعية استراتيجيته حتى

  المتوقع  األداء  مقاييس  إلى  بوضااااااوح  اإلشااااااارة  المتحدة  األمم موئل  يكفل  بأن  المجلس ويوصااااااي - 198
 العمل. أداء بانتظام يستعرز وأن السليم  النحو على وتبريرها بدقة وتسجيلها المستهدفة والمنجزات

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 199
 

 تمنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -   8 

 Open UN-Habitatعد. اكتمال اإلفصاح عن المعلومات وعد. دقته في منصة    

 المتحأأأأأدة،  األمم  في  واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت  المعلومأأأأأات  تكنولوجيأأأأأا  عن  تقرير   في  العأأأأأا.،  األمين  يأأأأأهكر - 200
 ( 46 الفقرة ،A/69/517) “المساءلة  وتعزيز الشفافية تحسين لالستراتيجية الرئيسية األهداف من” أن

 واالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت  المعلومأات  لتكنولوجيأا  المتحأدة  األمم  موئأل  اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة  من  2-3-4  الفرع  وينص - 201
  المبأادرة  معأايير  اعتمأاد  في  الرائأدة  الوكأاالت  إحأد   يشأأأأأأأأأأأأأأكأل  فتئ  مأا  بأدور   الموئأل  أن  على  (2017-2021)

  Open UN-Habitat منصأأأأأأأة باسأأأأأأأتخدا.  مشأأأأأأأاريعه عن المعلومات  وينشأأأأأأأر المعونة  في للشأأأأأأأفافية الدولية
(open.unhabitat.org ) 

 للدعوة  مخصأأأأأأصأأأأأأا شأأأأأأبكيا موقعا  بوصأأأأأأفها  ،Habitat-UN Open (3 ) منصأأأأأأة أن  المجلس  والحظ - 202
 الخارجية  األوسا  إلى المانحة والجهات  المشاريع عن معلومات توفر العامة،

 واإلبالغ  واإلدارة  للتخطيإل  المتكأأأاملأأأة  األداة   من  مشأأأأأأأأأأأأأأروعأأأا  20  من  مكونأأأة  عينأأأة  المجلس  وانتقى - 203
  Open UN-Habitat منصة في مدرجا المشاريع هه  من أي يكن لم أنه ووجد أوموجا نظا. في

 __________ 

 (3) https://open.unhabitat.org/  

https://undocs.org/ar/A/69/517
https://open.unhabitat.org/
https://open.unhabitat.org/
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 فقد   2019  عا. منه  الدخل  توزيع تحديث يتم لم أنه إلى وأشأأار الشأأبكي الموقع  المجلس واسأأتعرض - 204
 بأأدال  دوالر  مليون   44,3  بلغ  أنأأه  على  دقيق  غير  بشأأأأأأأأأأأأأأكأأل  2020  لعأأا.  الأأدخأأل  إجمأأالي  عن  اإلفصأأأأأأأأأأأأأأأاح  تم
 دوالر   مليون  193,7 من

  الشأأأأأأأأأأأأفافية لمتطلبات وفقا  ُأنشأأأأأأأأأأأأئ   بوابة هي  Open UN-Habitat  منصأأأأأأأأأأأأة  أن  المجلس وير   - 205
دها  عد.  وسأأأأأأأأأأأأأأيودي المتحأدة  األمم في  والمسأأأأأأأأأأأأأأاءلة   المتحأدة  األمم موئل  يبأهلهأا التي الجهود  تقويض إلى  تعهأُّ
 المعلومات لتكنولوجيا المتحدة األمم موئل اسأأأأأأأأتراتيجية هدف بعدُ  يتحقق ولم ومسأأأأأأأأاءلته  شأأأأأأأأفافيته لتحسأأأأأأأأين

 الرقمية والتطبيقات  المنصأأأأأأأأأات إلى  الوصأأأأأأأأأول انيةإمك ضأأأأأأأأأمان  في  المتمثل  (2021-2017)  واالتصأأأأأأأأأاالت
 فعاليتها  وضمان المنظمة في المدعومة

بل الشاابكي  موقعه  المتحدة  األمم موئل  يتعهد  بأن  المجلس ويوصااي - 206   المعلومات   تحديث  منها  بسااف
 أعماله. إنجاز تيسير ومواصلة والمساءلة الشفافية لتحسين منتظم  أساس على الموقع فعالية يرصد وأن

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 207
 

 عد. تحديث الخطة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

 على  2023-2020  للفترة  المتحأأأأدة  األمم  لموئأأأأل  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأة  الخطأأأأة  من  178  الفقرة  تنص - 208
 مجرد من  أكثر على سأأينطوي  االسأأتراتيجية  الخطة مع  يتماشأأى  بما الموئل وعمليات ُنظم  وتكييف  تصأأميم أن

 تسأأأأأأأأأأأأأأاعأد  بحيأث المعلومأات ُنظم  تنظيم  إعأادة ذلأ   ويتطلأب العأامأة  والظروف العمأل لمسأأأأأأأأأأأأأأارات  ترتيأب  إعأادة
 الوحدات  أو المشاريع دعم مجرد من بدال بسالسة، العمل على الوظائ   المتعددة العمليات  

 واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأاالت  المعلومأأأات  اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأة  اعتمأأأد  المتحأأأدة  األمم  موئأأأل  أن  إلى  المجلس  وأشأأأأأأأأأأأأأأأأار - 209
   2023-2020 للفترة  المتحدة األمم لموئل االستراتيجية  للخطة وفقا  التحديث  من مزيد  دون   (2017-2021)

  المحاسأأأأأبة نظا. أن إلى واالتصأأأأأاالت المعلومات لتكنولوجيا الحالية  االسأأأأأتراتيجية  تشأأأأأير المثال، سأأأأأبيل فعلى
 أداء  وطرق  المعلومات  ومسأأارات المعارف  إدارة  لدعم  األسأأاسأأي النظا. هو  بالمشأأاريع  الخاصأأة  اقاتواالسأأتحق
  واإلدارة  للتخطيإل المتكاملة األداة  نشأأأأر  تم ذل ،  ومع  الحالية  االسأأأأتراتيجية في المتحدة األمم موئل  في العمل

 كأانون   في  جزئيأا  تشأأأأأأأأأأأأأأغيلهأا  وبأدأ  المتحأدة،  األمم  موئأل  فيهأا  بمأا  العأامأة،  األمأانأة  وكأاالت  جميع  في  واإلبالغ
 العا.  األمين  التزا.  دعم  بهدف ،2021  نيسأأأان/أبريل في  كامل بشأأأكل تعمل وأصأأأبح  2020 األول/ديسأأأمبر

 النتائج  على القائمة اإلدارة ثقافة تعميم في وجهود 

 الجديدة االسأأأأأأأأتراتيجية  الخطة اسأأأأأأأأتكمال في تلخير إلى  تودي  قد عوامل عدة أن اإلدارة  وأوضأأأأأأأأح  - 210
  وجهدا وقتا تتطلب التي الرقمية البيانات تحويل عملية  تنفيه ذل   في  بما واالتصأأأأأأأاالت، المعلومات لتكنولوجيا
 بشرية   وموارد

  االسأأأأتراتيجية  الخطة  لتحقيق مهمة واالتصأأأأاالت المعلومات تكنولوجيا  اسأأأأتراتيجية  أن  المجلس وير   - 211
 والمعارف  المعلومات منصات تطوير ومواصلة اإلدارة، في القرارات اتخاذ عمليات  وتعزيز الشاملة،

  المعلوماات  لتمنولوجياا  اساااااااااتراتيجيتاه  بتحادياث المتحادة األمم موئال  يقوم باأن  المجلس  ويوصاااااااااي - 212
 .2023-2020 للفترة االستراتيجية للألطة وفقا واالتصاالت

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 213
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 إدارة الممتلمات والمنشآت والمعدات  -   9 

 تخصيص الحواسيب المحمولة/الحواسيب الشخصية لألفراد من غير الموظفين   

 األمم لموئل واالتصأأأأأأأأأأأأاالت المعلومات لتكنولوجيا  التشأأأأأأأأأأأأغيلية التوجيهية المبادئ  من 9  الفرع  ينص - 214
  لكل عمل  محطة توفير  يتعين  أنه  على  (2021  قب/أغسأأأأأأأأأطس  24 في  الصأأأأأأأأأادر ،2,0 )اإلصأأأأأأأأأدار المتحدة
 داخلي  ومتدرب موظ 

المسأأأأتخدمة في المبادئ التوجيهية التشأأأأغيلية    “ موظ  ” وأجر  المجلس مقابالت مع اإلدارة وأكد أن كلمة  - 215
  تشير إلى الحواسيب المحمولة والحواسيب الشخصية   “ محطة عمل ” تشير إلى الموظفين فقإل وأن كلمة  

 المتحأدة األمم موئأل لأد  كأان ،2021  األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  كأانون   31  حتى  أنأه  إلى  المجلس وأشأأأأأأأأأأأأأأار - 216
  الشأأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأأية  المحمولة/الحواسأأأأأأأأأأأيب الحواسأأأأأأأأأأأيب من 1 557 مع محليا داخليا  متدربا  51 و موظفين 308
 إيجابية(  دفترية قيمة لديها  التي تل  سو   ذل  يشمل )وال

  المحمولة/الحواسأأأأيب  الحواسأأأأيب  عدد باسأأأأتخدا. الموظفين إلى العمل  محطات نسأأأأبة المجلس  وحلل - 217
  ،5,06 كان   النسبة أن  ووجد  ،2021 عا. نهاية  بحلول  النافع عمرها نهاية تبلغ لم التي (1  557)  الشخصية

  حواسأأأأأأأأأأأأأأيأب  5  من  أكثر  لأديأه  يكون   أن  داخلي  موظ /متأدرب  لكأل  يمكن  كأان  المتوسأأأأأأأأأأأأأأإل  في  أنأه  يعني  ممأا
 عليه  موزعة شخصية محمولة/حواسيب

  شأأأأأأأراء تم فقد الموظفين، إلى العمل  محطات نسأأأأأأأبة  ارتفاع من الرغم على أنه إلى  المجلس  وأشأأأأأأأار - 218
 التوالي  على ،2021 و 2020 عامي في الشخصية المحمولة/الحواسيب الحواسيب من 406 و 175

  أنها  على تسأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأليا المرقمة المتحدة األمم معدات  تسأأأأأأأأأأأجيل  رسأأأأأأأأأأأميا  يمكن ال أنه  اإلدارة وذكرت - 219
  معظم  وكان العامة  األمانة مرتبات كشأأأوف في المدرجين المتحدة األمم  موظفي  من ليسأأأوا  ألفراد  مخصأأأصأأأة
  المتحأأدة  األمم  برنأأامج  مع  مبرمأأة  بعقود  يعملون   القطريأأة  والمكأأاتأأب  المنأأاطق  في  المتحأأدة  األمم  موئأأل  موظفي
 كان   وبالتالي، لهم  المعدات  تخصأأأيص  باإلمكان  يكن ولم  المشأأأاريع  لخدمات المتحدة األمم ومكتب  اإلنمائي
 عنهم  نيابة المعدات على  المعنيون  المشرفون  يوقّ ع  أن هي المتبعة الممارسة

وير  المجلس أن من الضأأأأأأأأروري أن يوضأأأأأأأأح موئل األمم المتحدة بقدر أكبر قواعد التخصأأأأأأأأيص، نظرا   - 220
إلى تخصأأأأأأأأيص حواسأأأأأأأأيب لألفراد من غير الموظفين  وعالوة على ذل ، فإن ارتفاع نسأأأأأأأأبة محطات  لوجود حاجة  

  العمل إلى الموظفين ال يتسق مع مبادئ الكفاءة والفعالية التي يتطلبها النظا. المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة 

  الحواساايب  تألصاايص  ومعايير  قواعد أابر  بقدر  المتحدة  األمم موئل يوضااد  بأن  المجلس ويوصااي - 221
  الحواسااااااايب  من  والتألصااااااايصاااااااات  المشاااااااتريات تحساااااااين  أجل من الشاااااااألصاااااااية  المحمولة/الحواسااااااايب
 الصلة. ذات التشةيلية التماليف وخفض ممكن حد أقصى إلى الشألصية المحمولة/الحواسيب

 التوصية  هه  المتحدة األمم موئل وقب ل - 222

 
 إفصاحات اإلدارة -جيم   

 على المدفوعة والمبالغ الشأأأأأأأأطب، بعمليات يتعلق  فيما التالية  اإلفصأأأأأأأأاحات المتحدة األمم موئل قد. - 223
 المفترض  والغش الغش وحاالت الهبة، سبيل
 



 A/77/5/Add.9 

 

22-08549 44/156 

 

 شطب األموال النقدية والمبالغ المستحقة القبض والممتلمات  -   1 

طبأ  ،7-106  المأاليأة  للقأاعأدة وفقأا  بألنأه  المجلسي   المتحأدة األمم  موئأل  أبلغ - 224  مسأأأأأأأأأأأأأأبقأة مأدفوعأات شأأأأأأأأأأأأأأُ
  2021 عا. في دوالرا 117 767 اإلجمالية  قيمتها بلغ  ومعدات ومنشآت وممتلكات

 
 المبالغ المدفوعة على سبيل الهبة  -   2 

  2021 عا. في الهبة سبيل على  مبالغ أي يقد. لم المتحدة األمم موئل أن اإلدارة أكدت - 225
 

 المفترز حاالت الةش والةش   -   3 

 للبيأانأات لمراجعأاتأه المجلس يخطإل  الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات،  لمراجعأة  الأدوليأة  المعأايير  من  240  للمعيأار  وفقأا   - 226
  األخطأاء  فيهأا  بمأا والمخأالفأات،  الجوهريأة  األخطأاء كشأأأأأأأأأأأأأأ   معقولأة بأدرجأة  يتوقع  أن  لأه  يتيح تخطيطأا المأاليأة

  األخطأاء  جميع  لتحأأديأد  الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات مراجعأأة  على  االعتمأأاد  ينبغي  ال  ولكن  الغش   عن النأأاجمأأة  والمخأأالفأأات
 األول  المقا. في اإلدارة عاتق على تقع عنه والكش  الغش منع عن فالمسوولية المخالفات  أو

  مخاطر  تقييم  عن الرقابية مسأأووليتها بشأألن اإلدارة من المجلُس  يسأأتفسأأر الحسأأابات،  مراجعة  وخالل - 227
  مخاطر أي ذل   في  بما  لها، والتصأأأأأأأأأأأأدي  الغش  مخاطر لتحديد المطبقة  اإلجراءات وبشأأأأأأأأأأأألن  الجوهري   الغش
 علم  اإلدارة لد  كان إذا  عما أيضأأأأأا  المجلس  ويسأأأأأتفسأأأأأر إليها   انتباهها  ُوّجه  أو  بتحديدها  اإلدارة قام  معّينة
  خدمات مكتب  من الواردة  االستفسارات ذل   ويشمل حدوثها؛  في مشتبه  أو  مزعومة  أو  فعلية  غش  حاالت بلي

م التي  اإلضأأأأأأافية  االختصأأأأأأاصأأأأأأات وتشأأأأأأمل  الداخلية  الرقابة   حاالت  إدراج  للحسأأأأأأابات  الخارجية  المراجعة تنظّ 
 تقريرها  في إليها اإلشارة الواجب المسائل قائمة في المفترض والغش الغش

  مفترض ، أخطر موئل األمم المتحدة المجلسي بعد. وجود حاالت غش أو غش  2021وبالنسبة لعا.  - 228

 
 شكر وتقدير -دال   

  التنفيأهيأة   المأديرة  من  موظفو   لقيهمأا  اللأهين  والمسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة  للتعأاون   تقأدير   عن  يعرب  أن  المجلس  يود - 229
 البرنامج  وموظفي البشرية للمستوطنات المتحدة األمم  لبرنامج

 
 برموديس  خورخي )توقيع(

 شيلي لجمهورية العا. المالي المراقب

 الحسابات  مراجعي مجلس رئيس

 
 كاي  هو )توقيع(

 الشعبية الصين  جمهورية في  العا. الحسابات مراجع

 الحسابات( مراجعي )كبير

 
 شيلر كاي  )توقيع(

 األلماني االتحادي المحاسبة ديوان رئيس

 2022تموز/يوليه   21
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 المرفق

 2020كانون األول/ديسمبر    31حالة تنفيذ التوصيات حتى السنة المالية المنتهية في   

 الرقم

سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
          
1 2015 A/71/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 54 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
 المتحدة بما يلي:

)أ( تحأأأديأأأد المخأأأاطر التي قأأأد توثر على 
تنفيه المشأأاريع قبل مرحلة التنفيه للحد من  

المرجوة  قثار التلخير السأأأأأأألبية على الفوائد 
للمجتمعات المعنية؛ )ب( التخطيإل لعملية  
التوظيف وإدارتهأا فيمأا يتعلق بأالخبراء في 
المكتأأأب الميأأأداني لكفأأأالأأأة توفر الموظفين  
في الوقأ  المنأاسأأأأأأأأأأأأأأب وبأالعأدد الكأافي من  

 أجل تحسين أداء المشاريع 

ُوضأع مشأروع جديد لدليل إدارة مخاطر المشأاريع  
إدارة المخاطر،  يوفر مبادئ توجيهية بشلن كي ية  

بمأا في ذلأ  المخأاطر المتعلقأة بعمليأة التوظيف  
وبتخلُّ  الشأأأأأأأأأأأأأأركأأأاء المنفأأأهين عن التنفيأأأه  ومن 
معنيأأأأأأة   لجنأأأأأأة  الأأأأأأدليأأأأأأل  على  توافق  أن  المتوقع 

 باإلشراف على المخاطر والمساءلة 

بما أن الوثائق الداعمأة لم ُتقأدن.، فإن  
هأه  التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة ُتعتبر بأالتأالي أنهأا 

 التنفيه تزال قيد  ال

 X 

  
2 2016 A/72/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 13 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
 المتحدة بما يلي:

التوعيأأأأأأة   مجأأأأأأال  في  تأأأأأأدريأأأأأأب  إجراء  )أ( 
بأاإلدارة المركزيأة للمخأاطر لتمكين موظفي  

اكتسأأأأأأأأأأأأأأاب المهأارات  المكأاتأب القطريأة من 
والمعأأارف الالزمأأة لتنفيأأه اإلدارة المركزيأأة  
للمخاطر بشأأأأأكل فعال؛ )ب( إعداد سأأأأأجل  
للمخأاطر وفقأا لمبأادئ موئأل األمم المتحأدة  
المركزيأأأأأأة   بأأأأأأاإلدارة  المتعلقأأأأأأة  التوجيهيأأأأأأة 
للمخاطر ووضأأأأأأأأأع موجز بجميع المخاطر  
الهامة واسأأأأأأأتراتيجيات التصأأأأأأأدي للتخ يف  

 المشاريع  من حدة المخاطر في تنفيه

ُوضأع مشأروع جديد لدليل إدارة مخاطر المشأاريع  
يوفر مبادئ توجيهية بشلن كي ية إدارة المخاطر،  
بمأا في ذلأ  المخأاطر المتعلقأة بعمليأة التوظيف  
وبتخلُّ  الشأأركاء المنفهين عن التنفيه  وسأأُتعطى  
األولويأأة في األشأأأأأأأأأأأأأأهر المقبلأأة إلعأأداد سأأأأأأأأأأأأأأجأأل 

 المخاطر 

لى رد اإلدارة، بعأأد التقييم وبأأالنظر إ
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

3 2016 A/72/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 23 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
 المتحدة بما يلي:

)أ( بلورة اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأات للتقليأل إلى أدنى 
حد من تكاليف الخدمات االسأأتشأأارية وفقا 

- 2014لألهأأأداف االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأة للفترة  
تأأأكأأأأأأأالأأأيأأأف  2019 تأأأقأأألأأأيأأأأأأأل  إدراج  )ب(  ؛ 

اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة اعتمأأد موئأأل األمم المتحأأدة خطأأة  
، ال تشأأأأأأأأأأأأأأير إلى أن  2023-2020جأديأدة للفترة 

أي تخ يضأأات في تكاليف الخدمات االسأأتشأأارية 
هي هأأدف حأأالي  ويالحظ موئأأل األمم المتحأأدة  
أن الخبراء االسأأأتشأأأاريين عنصأأأر قيم في نموذج 
التخطيإل للقوة العأاملأة لأديأه وأنهم يقأدمون الأدعم 

اسأأأأأأأأأأتنادا إلى الخطة االسأأأأأأأأأأتراتيجية 
- 2020لموئأل األمم المتحأدة للفترة  

 ، ُتعتبير هه  التوصية منفنهة 2023

X    

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
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 الرقم

سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
الخدمات االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأارية إلى أدنى حد في           

إطار عمليات متابعة النتائج وتقديم تقارير 
 بشلنها دوريا 

تأأأأدابير   األجأأأأل خالل  القصأأأأأأأأأأأأأأيرة  لالحتيأأأأاجأأأأات 
 قش  المالي للموئل الت

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

 74 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يعزز موئأل األمم  
المتحدة رصأأأأأأأأأأأأد تنفيه المشأأأأأأأأأأأأاريع الممولة  
بموجأأب اتفأأاقأأات مشأأأأأأأأأأأأأأروطأأة لضأأأأأأأأأأأأأأمأأان 
تحصأأأأأأأأيل إيرادات بعد اسأأأأأأأأتيفاء الشأأأأأأأرو   
البيأأأأأأانأأأأأأات   في  االلتزامأأأأأأات  مبلغ  وخفض 

 المالية 

سأأأأأأأأأأأأأأيرصأأأأأأأأأأأأأأأأأد موئأأأل األمم المتحأأأدة االلتزامأأأات  
المشأأأأروطة على أسأأأأاس نصأأأأ  سأأأأنوي بالتعاون 

الخأأأدمأأأات   المتعلقأأأة  مع الزمالء المعنيين بتقأأأديم 
بأأأالميزانيأأأة والخأأأدمأأأات المأأأاليأأأة في مكتأأأب األمم  
المتحدة في نيروبي، وذل  لتعزيز رصأأد مشأأاريع  

لة من اتفاقات مشروطة   التنفيه الممون

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 15 الفقرة

المجلس بأأأألن يقو. موئأأأأل األمم   يوصأأأأأأأأأأأأأي 
المتحدة بمأأأأأأأأأأأأأأأأا يلي: )أ( ضمان تنفيه برامج 
الأأأأأأأهيأن   الأمأوظأفأيأن  لأجأمأيأع  الأقأأأأأأأدرات  لأبأنأأأأأأأاء 
يضأأأأأأطلعون بمسأأأأأأووليات فيما يتعلق بتعبئة  

ي واإلقليمي؛ الموارد على الصأأأأأعيدين القطر 
متعلقأأأأأأة   توجيهيأأأأأأة  مبأأأأأأادئ  )ب( وضأأأأأأأأأأأأأع 
بأأالسأأأأأأأأأأأأأيأأاسأأأأأأأأأأأأأأأات وتعميمهأأا على المكأأاتأأب  
المطلوب   النحو  على  والقطريأأأأأأة  اإلقليميأأأأأأة 
بموجب إطار النتائج لالسأتراتيجية المتصألة  
  بالعالقات مع الجهات المانحة واإليرادات 

، أجر  موئل  2019في كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر  
تعبئة الموارد مع جميع  األمم المتحدة تدريبا على  

وقأأأأأأأد  الأمأأقأأر   ومأوظأفأأي  اإلقألأأيأأمأأيأأيأأن  الأمأأوظأفأأيأأن 
ُوضأأأأأأأأأأأأأأعأأ  بأأالفعأأل الصأأأأأأأأأأأأأأيغأأة النهأأائيأأة للمبأأادئ  
التوجيهية المتعلقة بالسأأياسأأات للتعريف بالجهات  
األمم   موئأأأأأأل  تعميمهأأأأأأا  وير   المأأأأأأانحأأأأأأة وجر  
 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق   األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
التوجيهيأأأأأة دا  المبأأأأأادئ  مثأأأأأل  عمأأأأأة، 

المتعلقأأة بأأالسأأأأأأأأأأأأأأيأأاسأأأأأأأأأأأأأأأات للتعريف  
بأأالجهأأات المأأانحأأة  ومن ثّم، ُتعتبر 

 هه  التوصية منفنهة 

X    

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

 19 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأألن يكفأأل موئأأل األمم  
قيا. الفريق االسأأأتشأأأاري للمشأأأاريع  المتحدة  

باسأأأأأتعراض الجوانب الفنية والمالية لوثائق 
المشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع والموافقأأأأة عليهأأأأا قبأأأأل توقيع 
اتفاقات التمويل، على النحو المطلوب في 
سأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأة موئأل األمم المتحأدة المتعلقأة  

 باإلدارة القائمة على المشاريع 

يكفل موئل األمم المتحدة وسأأأأأأأأيسأأأأأأأأتمر في كفالة  
ض الجوانأأأأب الفنيأأأأة والمأأأأاليأأأأة لوثأأأأائق  اسأأأأأأأأأأأأأأتعرا

المشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع والموافقأأأة عليهأأأا من جأأأانأأأب لجنأأأة  
اسأأأأأأتعراض المشأأأأأأاريع )التي كان  سأأأأأأابقا الفريق  
االسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأاري للمشأأأأأأأأأأأأاريع( قبل توقيع اتفاقات  
التمويل، على النحو الهي تقتضأيه سأياسأة اإلدارة  
القائمة على المشأأأأأأأأأأأأاريع الخاصأأأأأأأأأأأأة بموئل األمم  

محل حلأأأأأأأ   التي  المبأأأأأأأادئ المتحأأأأأأأدة،  اآلن  هأأأأأأأا 
التوجيهية للجنة اسأأأأأأأأتعراض المشأأأأأأأأاريع  وسأأأأأأأأيتم 
الأمأتأعألأقأأأأأأأة   والأمأتأطألأبأأأأأأأات  الأتأوجأيأهأأأأأأأات  وضأأأأأأأأأأأأأأع 

 باالستثناءات وإبالغ الموظفين بها 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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التوصأيات  
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 األحداث  
          
7 2017 A/73/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 22 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأألن يكفأأل موئأأل األمم  
المتحأدة إعأداد الوثأائق كلمأا كأان هنأاك نقل  
فأقأأأأأأأدان  خأطأر  مأن  لألأتأقألأيأأأأأأأل  لأألصأأأأأأأأأأأأأأول 

 األصول 

هنأاك نظأا. إلدارة األصأأأأأأأأأأأأأأول يأدير  مكتأب األمم  
نيروبي  وير  موئأأل األمم المتحأأدة  المتحأأدة في  

 أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق   األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
اجتمأأأأأاع   مثأأأأأل محضأأأأأأأأأأأأأأر  داعمأأأأأة، 
المجلس المحلي لحصأأأأأر الممتلكات  
ثّم،  الممتلكأأأأأات  ومن  إدارة  ودليأأأأأل 

 ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    

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

 32 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
 المتحدة بما يلي:

أ( ضأأأأمان أن يتم صأأأأرف األموال للشأأأأركاء )
المحأأأأدد بحيأأأأث يمكن  في الوقأأأأ   المنفأأأأهين 
إنجأأاز األنشأأأأأأأأأأأأأطأأة المقررة في الفترة المقررة؛ 

وضأأأأأأأأأأأأأع عمليأأأة مبنيأأأة على دراسأأأأأأأأأأأأأأأة )ب(  
المخاطر تتعلق باإلجراء السريع للدفع للبلدان 
التي تشأأأأأأأأأهد حاالت طوارئ أو ذات األولوية 
العأأأاليأأأة، على النحو الأأأهي اقترحأأأه المكتأأأب  

 القطري في الجمهورية العربية السورية  

وفقا للتحسأأأأأينات المشأأأأأار إليها أعال  في اسأأأأأتخدا.  
بالمسأأأاهمات، تحسأأأن   النقد في االتفاقات المتعلقة  

القدرة على تنفيه شأأأرو  وأحكا. الدفع المنصأأأو   
،  2020عليهأأأا في اتفأأأاقأأأات التعأأأاون  وفي عأأأا.  

وتيرة  تسأأأأأأأأأأأأأريع  من  المتحأأأأأأدة  األمم  موئأأأأأأل  تمكن 
(  19- االسأأأأأأأأأأأأأتجأابأة لمرض فيروس كورونأا )كوفيأد 

 وغير  من حاالت االستجابة للطوارئ اإلنسانية  

ة، بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدار 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 39 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يكفأأأل موئأأأل األمم  
المتحدة قيا. المكتبين القطريين في كولومبيا 

خأارجيأة والبرازيأل بمأا يلي: )أ( إيجأاد مواقع  
أكثر أمنأأا لتخزين نسأأأأأأأأأأأأأخهمأأا االحتيأأاطيأأة،  
بحيث يمكن للموظفين الوصأأأأأول إليها أثناء  
فترات الكوارث؛ )ب( وضع خطإل الستعادة  
القدرة على العمل بعد الكوارث واسأأأأأأأأأتمرارية  

 تصريف األعمال  

نقأل موئأل األمم المتحأدة جميع البيأانأات الحيويأة 
عا.  إلى التخزين السحابي خالل الربع األول من

، في إطار االسأأأأأأأأتراتيجية التنظيمية لألمم  2020
المتحأدة، بأدعم من قسأأأأأأأأأأأأأأم تكنولوجيأا المعلومأات  
واالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت التأأابع لمكتأأب األمم المتحأأدة في 

إتاحة   نيروبي  وقد ثب  أن هها عامل رئيسي في
  19-مواصلة العمليات خالل جائحة كوفيد

وفر موئل األمم المتحدة روابإل على 
توفر مخزنأأأأا   SharePointتطبيق  

للبيانات الرئيسأأأية مما أتاح مواصأأألة 
  19-العمليأات خالل جأائحأة كوفيأد

 ومن ثّم، ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    

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

 44 الفقرة

المتحأأأأدة   المجلُس موئأأأألي األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
بإنشأأأأأأاء هياكل إدارية ووضأأأأأأع سأأأأأأياسأأأأأأات  
وإجراءات إداريأأأة لترتيأأأب المراكز الجأأأديأأأد  
اليوميأأأأة   اإلدارة  بشأأأأأأأأأأأأأأأأأألن  التوجيأأأأه  لتوفير 

اإلق المكتأأأأأأب  في  المراكز  ليمي  لعمليأأأأأأات 
 ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

اتخأه موئأل األمم المتحأدة إجراءات لتعزيز هيكأل  
إدارة المشأأأأأأاريع والبرامج من خالل وجود موظ   

في بنمأا سأأأأأأأأأأأأأأيتي منأه   4-إلدارة البرامج برتبأة ف
  وير  موئأل األمم المتحأدة أن  2019أيأار/مأايو  

 هه  التوصية منفهة ويطلب إغالقها 

مو  المتحأأأأأدة وثأأأأأائق  قأأأأأد.  األمم  ئأأأأأل 
اجتمأأأأأاع   مثأأأأأل محضأأأأأأأأأأأأأأر  داعمأأأأأة، 
المجلس المحلي لحصأأأأأر الممتلكات  
ثّم،  الممتلكأأأأأات  ومن  إدارة  ودليأأأأأل 

 ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    

11 2017 A/73/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 51 الفقرة

يوصي المجلس بلن يقو. المكتب اإلقليمي  
ألمريكأأا الالتينيأأة ومنطقأأة البحر الكأأاريبي  

أحا  موئل األمم المتحدة علما بتوصأأأأية مراجعة  
الحسأأأأأأأأأأأأأابات وقد. مخططا تنظيميا  ويقود جميع  
األفرقأة اإلقليميأة اآلن موظفون مسأأأأأأأأأأأأأأوولون عن 

اسأأأتعرض المجلس المخطإل التنظيمي 
الالتينيأأأأأأة   اإلقليمي ألمريكأأأأأأا  للمكتأأأأأأب 
أن   والحظ  الكأأأأأأاريبي  البحر  ومنطقأأأأأأة 

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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 الحالة بعد التحقق 
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 قيد التنفيه 

التوصأيات  
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هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
بوضأأأأأأأأأأأأأأع خطأة عمأل لكفأالأة اضأأأأأأأأأأأأأأطالع            

 الموظفين باألنشطة األساسية 
األنشأأأأأأأأطة األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية، بدعم من أفراد من غير 
الموظفين حسأأأأأأأأأأأأأأأأب الحأأاجأأة  وير  موئأأل األمم  
 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

فريق الموارد القانونية والبشأأأأأأأأأأرية التابع 
يأقأود   يأزال  ال  الأعأمألأيأأأأأأأات  دعأم  لأفأريأق 
مأأأأأأأا   وهأو  الأمأوظأفأيأن،  غأيأر  مأن  أفأراد 
في   الواردة  المتطلبأأأأأات  مع  يتعأأأأأارض 

اإلداري    5- 3الأأأأأأفأأأأأأقأأأأأأرة   األمأأأأأأر  مأأأأأأن 
ST/AI/2013/4  المتعلق بأأأأالخبراء  ،

االستشاريين وفراد  المتعاقدين المورخ 
   2013كأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر    19

وبأأالتأأالي، ُتعتبر هأأه  التوصأأأأأأأأأأأأأيأأة أنهأأا 
 تزال قيد التنفيه   ال 

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

 55 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحأدة بأاالمتثأال لألمر اإلداري بشأأأأأأأأأأأأأألن 
الخبراء االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريين وفراد  المتعاقدين  

(ST/AI/2013/4  .من خالل اسأأأأأأأأأتخدا )
قأأائمأأة المرشأأأأأأأأأأأأأأحين المقبولين في اختيأأار  
الخبراء االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريين وفراد  المتعاقدين  
لضأأأأأأأأأمان اختيار الخبراء االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاريين 
 وفراد  المتعاقدين ذوي الكفاءة والخبرة 

ال تسأأأأأمح وحدة الخدمات االسأأأأأتشأأأأأارية في نظا. 
إنسأأأأبيرا إال باختيار خبراء اسأأأأتشأأأأاريين من قائمة 

ين المقبولين  وير  موئل األمم المتحدة  المرشأأأأأأأح
 أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق   األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
داعمة، مثل تسأأأأأأأجيل مجموعة قوائم  
الخبراء   من  المقبولين  المرشأأأأأأأأأأأأأأحين 
االسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأاريين وتوجيهات موجزة 
لنظا. اختيار الخبراء االسأأأتشأأأاريين  

 هة ومن ثّم، ُتعتبر هه  التوصية منفن 

X    

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

 59 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
 المتحدة بما يلي:

)أ( التقيد بسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة اإلدارة القائمة على 
خالل   من  اإلبالغ  يخص  فيمأأأأأأا  النتأأأأأأائج 

لأأألطأأر   تأأحأألأأيأأالت  فأي  إدراج  الأأمأأنأأطأأقأأيأأأأأأأة 
تقأاريرهأا المرحليأة؛ )ب( إعأداد خطإل عمأل 
سأأأأنوية ألنشأأأأطتها بما يتماشأأأأى مع برنامج 

 العمل المعتمد لفترة السنتين 

للتخطيإل واإلدارة  المتكأأأأأاملأأأأأة  األداة  نشأأأأأأأأأأأأأأر  مع 
واإلبالغ في نظأأأا. أوموجأأأا على نطأأأاق األمأأأانأأأة  
وقيأأأأأأد  اآلن  قأأأأأأائمأأأأأأة  هي  والتي  موخرا  العأأأأأأامأأأأأأة 

المشأأأاريع تقاريرها وفقا االسأأأتخدا.، سأأأتقد. جميع  
إلطأأأأار منطقي معتمأأأأد مأأأأدمج في األداة  وتقو. 
لجنة اسأتعراض المشأاريع برصأد مشأاريع معتمدة  
مختأأأارة قيأأأد التنفيأأأه )مشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع معقأأأدة وعأأأاليأأأة 
للتعلم(   عأأأأأاليأأأأأة  فر   على  المخأأأأأاطر وتنطوي 
وتكفأأأأأل مواءمأأأأأة جميع   تقأأأأأارير عنهأأأأأا،  وبتقأأأأأديم 

م   المبادئ  المشأأأأأأأاريع مع برنامج العمل  وقد ُقدّ 
التوجيهية للجنة اسأأأأأأأأأأتعراض المشأأأأأأأأأأاريع  ويعتبر 
 موئل األمم المتحدة أن هه  التوصية قد ُنفّ هت 

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق   األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
التوجيهيأأأأأة  المبأأأأأادئ  مثأأأأأل  داعمأأأأأة، 
للجنة استعراض المشاريع  ومن ثّم، 

 ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    

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

 21 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحأأأدة بأأأإجراء تحليأأأل كأأأامأأأل للوضأأأأأأأأأأأأأأع  
الحالي للمبالغ المسأأأأأأأأأأأأأألنمة إلى الشأأأأأأأأأأأأأأركاء  

سأأأُيجري موئل األمم المتحدة تحليال كامال للسأأأجل  
المتصأأأأأأأأأأأأأأأأل بأأأالم نيح، بمأأأا في ذلأأأ  الحأأأاالت التي  
الحظهأأأا المجلس، وذلأأأ  ُبديأأأة تحأأأديأأأد الوضأأأأأأأأأأأأأع  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
االتفأأأأأاقأأأأأات             والواردة عن طريق  المنفأأأأأهين 

  المشأأأروطة، وحسأأأب االقتضأأأاء، أن يطلب
رد الموارد التي ُوفّ رت لهم، وأن يصأأأأأأأأأأأأحح 

 سجالت المعامالت المحاسبية 

الحالي للمبالغ المسأأأأأأأأأأأألنمة إلى الشأأأأأأأأأأأأركاء المنفهين  
والواردة عن طريق االتفاقات المشأروطة  وسأُيجر   

وقعة،  أيضأا اسأتعراض  لمسأللة امتثال االتفاقات الم 
وسُيطلب، حسب االقتضاء، رد الموارد التي ُوفّ رت  
القيود   االتفأأأأأاقأأأأأات، وسأأأأأأأأأأأأأُتعأأأأأاليج  تلأأأأأ   إطأأأأأار  في 

 المحاسبية المصحنحة المتعلقة بالمعامالت  
15 2018 A/74/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 22 الفقرة

يوصي المجلُس موئلي األمم المتحدة بتقييم 
انطبأأاق أحكأأا. اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمأأة على 

 حسابات السل  

موئل األمم المتحدة بصأأأأأأأأدد اسأأأأأأأأتكمال اسأأأأأأأأتعراض 
المنفهين وسأينفه  كامل التفاقات التعاون مع الشأركاء  

جميع عمليأأأات الشأأأأأأأأأأأأأطأأأب الواجبأأأة التطبيق  ومن 
حزيران/يونيأأأه    30المقرر االنتهأأأاء من ذلأأأ  بحلول  

   وال تزال هه  التوصية قيد التنفيه  2021

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 23 الفقرة

المتحأأأأدة   المجلُس موئأأأألي األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
بتحسأأأين اإلشأأأراف على المشأأأاريع والرقابة 
الداخلية عليها في السأأأأياسأأأأة العامة لموئل  
األمم المتحدة الخاصأأأة بالشأأأركاء المنفهين  

ح لم تجر في من أجأأل منع سأأأأأأأأأأأأأأريأأان م ني 
 إطارها معامالت محاسبية لفترة طويلة 

سأأأأأأأيقو. موئل األمم المتحدة بتحسأأأأأأأين اإلشأأأأأأأراف  
على المشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع والرقأأأابأأأة الأأأداخليأأأة عليهأأأا في 
السأأأأأأياسأأأأأأة العامة لموئل األمم المتحدة الخاصأأأأأأة  
بالشأأأأأركاء المنفهين من أجل منع سأأأأأريان م نيح لم  
  تجر في إطارها معامالت محاسأأبية لفترة طويلة 
وسأأأأأأأيسأأأأأأأتحدث الموئل قلية إبالغ تمّكن من تنبيه 
مديري المشأأأأأأاريع بانتظا. إلى الشأأأأأأركاء المنفهين  

 غير النشطين 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 42 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأي المجلس بلن يضأأأأأأأأأأأع موئل األمم  
المتحدة إطارا ومنهجية السأأأأأأأأترداد التكاليف 
العأأأأأامأأأأأة   الجمعيأأأأأة  لقرار  بأأأأأالكأأأأأامأأأأأل وفقأأأأأا 

يكونأان قأابلين للتطبيق في جميع    226/ 67
الوحأأدات التأأابعأأة للكيأأان وبأألن يوافي مراكز  

 ومكاتبه بمعلومات بشلن هها التطبيق  

سأأأأأأأأأأيعيد موئل األمم المتحدة التلكيد على جوانب  
لضأأمان أن تمول    67/226قرار الجمعية العامة  

جميع المشأأأأأأأاريع تكاليفها المباشأأأأأأأرة تمويال كامال  
ولضأأأأأأأأمان أال تدعم الميزانية األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية لموئل  

 األمم المتحدة أنشطة المشاريع 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
  فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه

 X   

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

 53 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحدة بإدراج وثائق مفصأألة لكل مشأأروع  
في نظا. المحاسأبة واالسأتحقاقات الخاصة  
بالمشأأأأأأأأأأأأأأاريع من أجل دعم تنفيأهها والتقأد.  

 المحرز فيه 

واألداة المتكاملة للتخطيإل واإلدارة واإلبالغ، التي  
،  2021بأدأ تنفيأههأا في كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  

هي أداة شأأأأأأاملة إلدارة المشأأأأأأاريع من بدايتها إلى  
نهايتها تشأأأأأأأأأمل وحدات متعددة من وحدات نظا. 
ر هه  األداة إعمال رصأأأأأأأأأأأأد  أوموجا  وسأأأأأأأأأأأأتيسأأأأأأأأأأأأّ 

ئأأأل األمم  المشأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع واإلبالغ عنهأأأا  وير  مو 
 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

للتخطيإل   المتكأأأأأأاملأأأأأأة  األداة  حلأأأأأأ  
نأأأأأأظأأأأأأأا.  مأأأأأأحأأأأأأأل  واإلبأأأأأأالغ  واإلدارة 
المحاسأأأأأبة واالسأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأة 
بأالمشأأأأأأأأأأأأأأاريع ونشأأأأأأأأأأأأأأرهأا موئأل األمم  
البرامج   حيأأأأأأاة  دورة  المتحأأأأأأدة إلدارة 
والمشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع  ومن ثم، ُتعتبر هأأأه  

 تجاوزتها األحداث  التوصية توصية  

   X 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/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/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
          

19 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 54 الفقرة

المتحأأأأدة   المجلُس موئأأأألي األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
بتحسأأأأأأأأأين الضأأأأأأأأأوابإل المتعلقة بالمعلومات  

من    36المسأأأأأأأأأأأأأأتكملأأة، المحأأددة في الفقرة  
 المشاريع سياسة اإلدارة القائمة على 

اسأأأأأأأأأأأتعيض عن سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة اإلدارة القائمة على 
المشأأأأأأأأاريع بالمبادئ التوجيهية للجنة اسأأأأأأأأتعراض  
المشأأاريع، وُوضأأع  ضأأوابإل محسأأنة تخضأأع لها  
الموافقة على المشأأأأأأأأأأأأأأاريع وإدارتها  ووفرت األداة  
المتكأأأاملأأأة للتخطيإل واإلدارة واإلبالغ ضأأأأأأأأأأأأأأوابإل 
إضأأأأأأأأأأافية متعلقة بالمسأأأأأأأأأأاءلة  وير  موئل األمم  

 متحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها ال

قليأة ” تضأأأأأأأأأأأأأمن الفرع الخأا  بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
من    “ اسأأأأأأأأأأأتعراض البرامج والمشأأأأأأأأأأأاريع 

المبأادئ التوجيهيأة للجنأة اسأأأأأأأأأأأأأتعراض 
المشأاريع تحديثا لسأياسأة اإلدارة القائمة  
على المشأأأأأأأأأأأأأأاريع، وال توجأأد متطلبأأات 
ممأاثلأة في المبأادئ التوجيهيأة الجأديأدة   

التوصأأأأية توصأأأأية     ومن ثم، ُتعتبر هه  
 تجاوزتها األحداث  

   X 

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

 62 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأألن يأأدرج موئأأل األمم  
المتحدة في نظا. المحاسأأبة واالسأأتحقاقات  
الخاصأأأأأأأأة بالمشأأأأأأأأاريع تقييمات منتصأأأأأأأأ   

تقييمات نهاية المشروع بالنسبة المدة و/أو  
 لجميع مشاريعه 

عأأأأأا.   المتحأأأأأدة  2016في  األمم  ، أطلق موئأأأأأل 
نظاما على شبكة اإلنترن  لتتبُّع توصيات التقييم  
جر  دمجه مع نظا. المحاسأأأأأأأأبة واالسأأأأأأأأتحقاقات  
الخاصأأأأة بالمشأأأأاريع  باإلضأأأأافة إلى ذل ، أطلق  

نسأأأأأأأأأأأأأخة ثانية من النظا.    2019الموئل في عا.  
حدة تقييم  وقد حسأأأأن  الوحدة مسأأأأار  تضأأأأمن  و 

العمأأأل المتعلق بتخطيإل التقييم وتنفيأأأه  واإلبالغ  
عنه  وتتيح الوحدة للمسأأأأأتخدمين تحميل تقييمات  
موئأأأأل األمم المتحأأأأدة المقررة والمنجزة، بمأأأأا في 
ذل  تقييمات منتصأأأ  المدة والتقييمات النهائية،  
قوائم  في  وترتيبهأأأأأأأا  تعأأأأأأأديلهأأأأأأأا  من  تمّكن  كمأأأأأأأا 

ا  وير  موئل األمم المتحدة أن التوصأأية وغربلته
 قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

نظأأأأأأأا.   في  للتقييم  وحأأأأأأأدة  ُأدرجأأأأأأأ  
المحاسأأأأأبة واالسأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأة 
بالمشأاريع، وهي تتضأمن بعضأا من 
الموئأأأأأل لم  أن  بيأأأأأد  التقييم،  تقأأأأأارير 
يقأد. وثأائق داعمأة كأافيأة توكأد إدراج 
التقييم   جميع التقييمأأأأات في وحأأأأدة 
ويوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلُس الموئأأألي بأأأإدراج  
الأمأتأكأأأأأأأامألأأأأأأأة   األداة  فأي  الأتأقأيأيأمأأأأأأأات 
للتخطيإل واإلدارة واإلبالغ  ومن ثّم، 

 ُتعتبر هه  التوصية قيد التنفيه 

 X   

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

 63 الفقرة

موئأأأل األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو.  
المتحدة بتحسين الضوابإل المتعلقة بتقارير 

من سأأأياسأأة    19التقييم، المحددة في الفقرة  
 اإلدارة القائمة على المشاريع 

عأأأأأا.   المتحأأأأأدة  2016في  األمم  ، أطلق موئأأأأأل 
نظاما على شبكة اإلنترن  لتتبُّع توصيات التقييم  
جر  دمجه مع نظا. المحاسأأأأأأأأبة واالسأأأأأأأأتحقاقات  

ريع  باإلضأأأأافة إلى ذل ، أطلق  الخاصأأأأة بالمشأأأأا
نسأأأأأأأأأأأأأخة ثانية من النظا.    2019الموئل في عا.  

تضأأأأمن  وحدة تقييم  وقد حسأأأأن  الوحدة مسأأأأار  
العمأأأل المتعلق بتخطيإل التقييم وتنفيأأأه  واإلبالغ  
عنه  وتتيح الوحدة للمسأأأأأتخدمين تحميل تقييمات  
موئأأأأل األمم المتحأأأأدة المقررة والمنجزة، بمأأأأا في 

  المدة والتقييمات النهائية،  ذل  تقييمات منتصأأأ
قوائم  في  وترتيبهأأأأأأأا  تعأأأأأأأديلهأأأأأأأا  من  تمّكن  كمأأأأأأأا 

لم يقأأد. موئأأل األمم المتحأأدة وثأأائق 
داعمأأة كأأافيأأة للتحقق ممأأا إذا كأأانأ   
جميع المشأأأأأأأأاريع ذات الصأأأأأأأألة التي 

ه ت أ. ال  ومن ينبغي تقييمهأأا قأد ُنفأأّ 
 ثّم، ُتعتبر هه  التوصية قيد التنفيه 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
وغربلتها  وير  موئل األمم المتحدة أن التوصأأية           

 قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 
22 2018 A/74/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 67 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
أدلتأأأه الأأأداخليأأأة، مثأأأل   المتحأأأدة بتحأأأديأأأث 
سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة اإلدارة القائمة على المشأأأأأأأأأاريع  
بأنأظأأأأأأأا.   الأمأتأعألقأأأأأأأة  الأتأوجأيأهأيأأأأأأأة  والأمأبأأأأأأأادئ 
المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقات الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة  
بأالمشأأأأأأأأأأأأأأأاريع ودليأل هأها النظأا.، من أجأل  
تحديد واضأأأأأأأأأأأح لنظا. أوموجا وتوسأأأأأأأأأأأعاته 

قأد. الأدعم لمختل   بأاعتبأارهأا النظأا. الأهي ي
 المها. التي يضطلع بها الكيان 

لم يعد موئل األمم المتحدة يسأأأأأأأأأأتخد. سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة  
اإلدارة القائمة على المشأأأأأأأأأاريع، التي اسأأأأأأأأأتعيض 
التوجيهيأأأة للجنأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض   عنهأأأا بأأأالمبأأأادئ 
المشأأأأأاريع وسأأأأأياسأأأأأة اإلدارة القائمة على النتائج، 
وُوضأأأأع  ضأأأأوابإل محسأأأأنة تخضأأأأع لها الموافقة  

المشأأأأأأأأأأأأأأأأأأ المبأأأأادئ  على  اريع وإدارتهأأأأا  ولم تعأأأأد 
التوجيهية المتعلقة بنظا. المحاسبة واالستحقاقات  
الخاصأأأأأأأأأأأة بالمشأأأأأأأأأأأاريع ودليل هها النظا. ُمهمنين  
إلدارة المشأأأأأأأأأأأأأاريع، إذ اسأأأأأأأأأأأأأتعيض عنهما باألداة 
وهأي  واإلبأالغ،  واإلدارة  لألأتأخأطأيأإل  الأمأتأكأأأأأأأامألأأأأأأأة 
التوسأأأأأأأأأأأأأأعأة المتعلقأة بأإدارة المشأأأأأأأأأأأأأأاريع في نظأا. 

ل نظا. أوموجا حاليا النظا. الوحيد  أوموجا  ويشك
الهي يتيح تسأأأأأأأأأجيل قيود المشأأأأأأأأأاريع والمعلومات  
المالية ذات الصأأأأأأأأأأأألة  وير  موئل األمم المتحدة  

 أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

للتخطيإل   المتكأأأأأأاملأأأأأأة  األداة  حلأأأأأأ  
نأأأأأأظأأأأأأأا.  مأأأأأأحأأأأأأأل  واإلبأأأأأأالغ  واإلدارة 
المحاسأأأأأبة واالسأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأة 
بأالمشأأأأأأأأأأأأأأاريع ونشأأأأأأأأأأأأأأرهأا موئأل األمم  
الأبأرامأج  إدارة  أجأأأأأأأل  مأن  الأمأتأحأأأأأأأدة 
والمشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع  ومن ثم، ُتعتبر هأأأه  
 التوصية توصية  تجاوزتها األحداث  

   X 

23 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 77 الفقرة

األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل  
المتحدة بإجراء اسأأأأأأأأتعراض للمصأأأأأأأأروفات  
المتعلقة بالمشأأاريع التي يقودها أو يدعمها 

 الخبراء االستشاريون 

حأأدد مكتأأب األمم المتحأأدة في نيروبي مسأأأأأأأأأأأأأأأللأة  
تكاليف سأفر الخبراء االسأتشأاريين المصأنفة خطل  
تحأأأ  فئأأأة تكأأأاليف الموظفين وأحأأأالهأأأا إلى مقر  

قر األمم    وشأأأأرع م2018األمم المتحدة في عا.  
المتحأدة في إدخأال تحسأأأأأأأأأأأأأأين على نظأا. أوموجأا  
وتم تصأأأأأأأأأأويب هه  المسأأأأأأأأأأللة: فقد جرت مطابقة  

أيلول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر    1جميع الرحالت الجأأديأأدة بعأأد  
 مع الفئة الصحيحة من المصروفات   2019

وسأأأأيسأأأأتعرض موئل األمم المتحدة نفقات السأأأأفر  
لتحديد أي مصأاريف غير صأحيحة في فئة سأفر  

ل عليهأأا وفقأأا لأأهلأأ   الموظفين/األفرا دخأأ  د، وسأأأأأأأأأأأأأأيأأُ
تصأأأأأويبات يدوية ُبدية االسأأأأأتجابة بصأأأأأورة كاملة  

 لتوصية مراجعي الحسابات 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 78 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بلن يطلأب موئل األمم  
المتحأأدة، في إطأار االسأأأأأأأأأأأأأأتعراض، إعأادة 

سأأأأأأيسأأأأأأتعرض موئل األمم المتحدة نفقات السأأأأأأفر  
لتحديد أي مصأاريف غير صأحيحة في فئة سأفر  
ل عليهأأا وفقأأا لأأهلأأ    دخأأ  الموظفين/األفراد، وسأأأأأأأأأأأأأأيأأُ

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 التنفيه فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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 لتوصية مراجعي الحسابات 
25 2018 A/74/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 79 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحأدة بتعزيز التأدابير الراميأة إلى تحأديأد 
المصأأأأأأأأأأأأأروفات وإعادة تصأأأأأأأأأأأأأنيفها وتحديد  

 بوضوح نطاق وتواتر عمليات المراقبة 

على غرار التوصأأأية السأأأابقة، سأأأيسأأأتعرض موئل  
األمم المتحدة نفقات السأفر لتحديد أي مصأاريف 
غير صأأأأأأأأحيحة في فئة سأأأأأأأأفر الموظفين/األفراد،  
وسأأأأُيدخ ل عليها وفقا لهل  تصأأأأويبات يدوية ُبدية  
االسأأأأأأأأأأأتجابة بصأأأأأأأأأأأورة كاملة لتوصأأأأأأأأأأأية مراجعي  

 الحسابات 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 إن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه ف

 X   

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

 87 الفقرة

يوصي المجلس بلن يقو. المكتب اإلقليمي  
ألمريكأأا الالتينيأأة ومنطقأأة البحر الكأأاريبي  
بمواءمة إعداد خطإل السأأأأأأأأأأأأأفر الفصأأأأأأأأأأأأألية  
لمركز مكسأأأأأأأأأأيكو مع األحكا. المحددة في 

  2017دليل إجراءات دورة المشأأأأأاريع لعا. 
 لضمان منح اإلذن المالئم بالسفر 

قأأأا. المكتأأأب اإلقليمي ألمريكأأأا الالتينيأأأة ومنطقأأة  
البحر الكأاريبي بتحأديأث دليأل إجراءات السأأأأأأأأأأأأأأفر  
لضمان الموافقة على السفر في الوق  المناسب   

ية بانتظا. وتجري وُتعيّد خطإل السأأأأأأأأأأأأأأفر الفصأأأأأأأأأأأأأأل
الموافقة عليها في الوق  المناسأأأأب  وعالوة على 
ذلأأأ ، تطبق دائرة اإلدارة والتنظيم واالمتثأأأال في 
مقر الموئل باسأأأتمرار قاعدة تقديم طلبات السأأأفر  

يومأأا،   21يقأأل عن   قبأأل تأأاريخ السأأأأأأأأأأأأأأفر بمأأا ال
الالتينيأأأأأأأة  ألمريكأأأأأأأا  اإلقليمي  المكتأأأأأأأب  ويمتثأأأأأأأل 

  المتطلبأات  ويعتبر ومنطقأة البحر الكأاريبي لهأه
 موئل األمم المتحدة أن هه  التوصية قد ُنفّ هت 

القأأأأائمأأأأة   قأأأأد. موئأأأأل األمم المتحأأأأدة 
المرجعية للسأأفر التي أعدها المكتب  
اإلقليمي ألمريكأأأا الالتينيأأأة ومنطقأأأة  
إلى   واسأأأأأأأأأأأأأأتنأأأأأأادا  الكأأأأأأاريبي   البحر 
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأير  الأأأأأأأداعأمأأأأأأأة،  الأوثأأأأأأأائأق 

 التوصية منفنهة 

X    

27 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 107 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأي المجلس بلن يوضأأأأأأأأأأأأع على كل  
مسأأأأأأأأأأتو  من المسأأأأأأأأأأتويات اإلدارية لموئل  
األمم المتحدة فهرس مخاطر شأأأأأامل، وفقا 
للمبأأادئ التوجيهيأأة لتنفيأأه اإلدارة المركزيأأة  

 للمخاطر التي وضعتها المنظمة 

نظرا للصأأأأأأأأأأأأأأعوبات المالية التي واجهتها الوكالة،  
التنظيميأأأة   الوحأأأأدة  القأأأأدرات المتوافرة في  كأأأأانأأأأ  
المسوولة عن اإلدارة المركزية للمخاطر محدودة  
ومع ذل ، فإن اإلدارة المركزية للمخاطر ووضأأأع 
سأأأأأأأأأأأأأأجأل للمخأاطر يشأأأأأأأأأأأأأأكالن أولويأة للوكأالأة في 

 األشهر المقبلة 

اإلدارة، بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد  
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 108 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحأأأدة بتيسأأأأأأأأأأأأأأير إعأأأداد كأأأل مكتأأأب من  
الأمأتأعلقأأأأأأأة   لألأوثأأأأأأأائأق  اإلقألأيأمأيأأأأأأأة  مأكأأأأأأأاتأبأأأأأأأه 
بأأالمخأأاطر والتحقق منهأأا، ممأأا يتيح رؤيأأة 
أشأأأأأأأأمل للصأأأأأأأأعوبات وعوامل الخطر التي  
بل الكفيلة بالحد  توثر على المناطق والسأأأأأأأأأُ

 من المخاطر المحلية 

نظرا للصأأأأأأأأأأأأأأعوبات المالية التي واجهتها الوكالة،  
التنظيميأأأة   الوحأأأأدة  القأأأأدرات المتوافرة في  كأأأأانأأأأ  

دة  المسوولة عن اإلدارة المركزية للمخاطر محدو 
ومع ذل ، فإن اإلدارة المركزية للمخاطر ووضأأأع 
سأأأأأأأأأأأأأأجأل للمخأاطر يشأأأأأأأأأأأأأأكالن أولويأة للوكأالأة في 

 األشهر المقبلة 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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29 2018 A/74/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 127 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحدة بتحسأأأين رصأأأد اإلجازات السأأأنوية  
جميع   ُتطلأأأأأأب  أن  لضأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأان  للموظفين 
اإلجأأازات ويوافق عليهأأا المشأأأأأأأأأأأأأأرفون قبأأل 

 أخهها 

رصأأأأأأأأأأأأأأأأد دوري   بأأدأ موئأأل األمم المتحأأدة بأأإجراء
لضأأأأمان تقديم الموظفين لطلبات الحصأأأأول على 
إجازة سأأأأأنوية وموافقة المديرين عليها قبل شأأأأأروع  
الموظفين في أخهها  ويعمل موئل األمم المتحدة  
المتحأأأأدة في نيروبي  كأأأأل من مكتأأأأب األمم  مع 
والمقر على ضأأأأأأأأأأأأأأمأأان توافر أدوات إبالغ فعأأالأة  

 تمّكن من رصد الموافقات على اإلجازات 

التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، بعأأد  
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 128 الفقرة

المجلس بأأأألن يقو. موئأأأأل األمم   يوصأأأأأأأأأأأأأي 
المتحدة باسأأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأأات دورية في الوق   

اإلجازات لتحديد الديابات  المناسأأأأأأأأأب لنظا. 
والقيا.، عند االقتضأاء، بخصأم مبالغ مقابلة 

 لها من المرتبات الشهرية للموظفين  

يعمأأأل موئأأأل األمم المتحأأأدة مع كأأأل من مكتأأأب  
األمم المتحأدة في نيروبي والمقر على ضأأأأأأأأأأأأأأمأان  
توافر أدوات إبالغ فعأأالأأة تمّكن من العثور على 

اإلجازات السأأأأأنوية  أي حاالت يحدث فيها تجاوز  
 أو اإلجازات المرضية وتقتضي استرداد أموال 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 132 الفقرة

تضأأأأأأأأأأع إدارة موئل  يوصأأأأأأأأأأي المجلس بلن  
األمم المتحدة قلية مناسأأأأأأبة لكفالة تنسأأأأأأيق  
أفضأأأأأل بين الكيان ومكتب خدمات الرقابة  
الداخلية من أجل اإلبالغ الكامل والشأأأامل  

 عن حاالت الغش والغش المفترض 

وضأأأأأأأأأأأأأع موئل األمم المتحدة قلية لكفالة تنسأأأأأأأأأأأأأيق 
أفضأأأأأأأأأأأأل من أجل اإلبالغ الكامل والشأأأأأأأأأأأأامل عن 

والغش المفترض  وير  موئأل األمم  حأاالت الغش  
 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها  

بمأا أنأه تم تقأديم وثأائق داعمأة، مثأل 
نسأأأأأأأأأخة من المبادئ التوجيهية، فإن 

 هه  التوصية تعتبر منفنهة  

X    

32 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 19 الفقرة

يوصأأأأأأأأأي المجلس بلن يضأأأأأأأأأع موئل األمم  
المتحأدة ضأأأأأأأأأأأأأأوابإل كأافيأة لالتفأاقأات القأابلة  
لإلنفاذ قانونا لكي ُتحسأأب التبرعات بشأأكل  
صأأأأحيح خالل السأأأأنة نفسأأأأها التي تصأأأأبح 

 فيها هه  االتفاقات ملزمة 

لأأأد  موئأأأل األمم المتحأأأدة ومكتأأأب األمم  توجأأأ د 
المتحدة في نيروبي ضأأأأأأوابإل تهدف إلى ضأأأأأأمان  
تسأجيل االتفاقات المتعلقة بالمسأاهمات في السنة  
المالية التي تصأبح فيها قابلة لإلنفاذ قانونا  ومع  
ذل ، سأأأيتم إعادة النظر في هه  الضأأأوابإل  وفي 
إطأار اإلجراء التشأأأأأأأأأأأأأأغيلي الموحأد المعأدنل لأدائرة 
الميزانيأة واإلدارة المأاليأة في مكتأب األمم المتحأدة  
في نيروبي، سأأأأأأأأأأأأأأيُأدريج إجراء في هها الصأأأأأأأأأأأأأأدد   
وبأاإلضأأأأأأأأأأأأأأأافأة إلى ذلأ ، يتواصأأأأأأأأأأأأأأأل موئأل األمم  
المتحأأدة حأأاليأأا بأأانتظأأا. مع موظفي إدارة البرامج  
ومع أفرقأة المشأأأأأأأأأأأأأأاريع لتقأديم تألكيأدات بألنأه جر   
الموقعأأأأة حتى  م نيح في جميع االتفأأأأاقأأأأات  توفيُر 
نهأايأة فترة معينأة والموافقأُة عليهأا من ق بأل مكتأب  
قأأأأأد   اإليرادات  وبأأأأألن  المتحأأأأأدة في نيروبي  األمم 

ل  في الفترة الصحيحة   ُسجّ 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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


 

 

 
A

/7
7

/5
/A

d
d

.9
 

2
2

-0
8

5
4

9
 

5
4

/1
5

6
 

 الرقم

سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
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33 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 55 الفقرة

المكتبأأأأان   المجلس بأأأألن يمتثأأأأل  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
القطريان في سأأأأأأأأأأأأري النكا وأفغانسأأأأأأأأأأأأتان، 
بأأأالتعأأأاون مع المكتأأأب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأأأأأيأأأا 
والمحيإل الهادئ، لسأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأة الشأأأأأأأأأأأأركاء  
التعأأأأأأأاون   اتفأأأأأأأاقأأأأأأأات  بتمأأأأأأأديأأأأأأأد  المنفأأأأأأأهين 
والتعأديالت المتعلقأة بهأا، قبأل تأاريخ انتهأاء  
صأأأأأأأأأأأأالحيتها، مما يودي إلى تفادي وجود 

 فترات غير مشمولة باالتفاق 

المكتأأأأأأب   اتخأأأأأأه  اإلقليمي،  المكتأأأأأأب  من  بأأأأأأدعم 
القطري في سأأأأأأأأأأري النكا جميع التدابير الالزمة،  
بما في ذل  إنشأأأأأأأأأأأأأأاء صأأأأأأأأأأأأأأحيفة تتبُّع طوال فترة 

إجراءات  سأأأأأأأريان اتفاق التعاون، لضأأأأأأأمان اتخاذ  
في الوق  المناسأب تفاديا للتمديدات المتلخرة في 
المسأأأتقبل  واتخه المكتب القطري تدابير لضأأأمان 

في المائة لسأأأأأأياسأأأأأأة اتفاق    100االمتثال بنسأأأأأأبة  
 التعاون في جميع اتفاقات التعاون المقبلة 

وضأأأأأأأأأأأأأأمانا  لتمديد االتفاقات المبرمة مع المجتمع  
انتهأأأأأ قبأأأأأل  المنأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأب  الوقأأأأأ   اء  المحلي في 

صأأأأأأأأأالحيتها، اسأأأأأأأأأُتحدث  أداة تتبُّع تتعلق بجميع  
ل فيها  المشأأأأأأاريع الجارية في أفغانسأأأأأأتان، وُتسأأأأأأجّ 
وحأدة إدارة العقود على الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد القطري بأدقأة 
جميع المعلومأأات ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأأأة، بمأأأا في ذلأأ  
تواريخ بأأأدء وانتهأأأاء فراد  العقود، والمأأأدفوعأأأات  
المصأأأروفة إلى المسأأأتفيدين النهائيين، وتفاصأأأيل 
الحسأأأأأابات المصأأأأأرفية، وغيرها، كما تحتفظ فيها 
بتلأأ  المعلومأأات  وير  موئأأل األمم المتحأأدة أن  

 التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

بأأأالنظر إلى رد اإلدارة، إلى جأأأانأأأب 
الوثأأائق الأأداعمأأة التي قأأدمهأأا موئأأل 
األمم المتحأدة )مثأل صأأأأأأأأأأأأأأحيفأة تتبُّع 
اتفاق التعاون(، فإن هه  التوصأأأأأأأأأأية  

 لتالي منفنهة ُتعتبر با

X    

34 2019 A/75/5/Add.9  ،
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المكتبأأأأان   يكفأأأأل  المجلس بأأأألن  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
القطريأأأان في جمهوريأأأة الو الأأأديمقراطيأأأة  
الشأأأأأأأأأأأأأعبية وكمبوديا، بالتعاون مع المكتب  

الهادئ، صأأأأأرف اإلقليمي آلسأأأأأيا والمحيإل  
األموال ودفع األقسأأأأأأأأأا  في الوق  المحدد  

 للشركاء المنفهين وفقا لالتفاقات 

يقو. المكتب القطري في كمبوديا، بالتشأأأأأأأأاور مع  
المكتب اإلقليمي آلسأأأأأيا والمحيإل الهادئ، بإبالغ 
الشأأأأأأأركاء المنفهين بضأأأأأأأرورة تقديم تقرير مراجعة  

المناسأأأأأأأب  الحسأأأأأأأابات والتقرير المالي في الوق   
حتى يتسأأأأأنى تجهيز المدفوعات اسأأأأأتنادا للجدول  
الزمني المتفق عليأأأه  وقأأأد أعأأأد المكتأأأب القطري  
جأأدول التتبُّع، الأأهي يتتّبع األنشأأأأأأأأأأأأأأطأأة من وقأأ   
الأأأدفع الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأأة  توقيع االتفأأأاق مرورا بتواريخ 

 وصوال إلى إغالق االتفاقات، وقا. بإتاحته 

اطيأة  وأعأد المكتأب القطري لجمهوريأة الو الأديمقر 
 الشعبية جدوال مماثال للتتبُّع وقا. بإتاحته 

وفي غضأأأأأأأأأأأأأأون ذلأأ ، يتعهأأد موظ  الشأأأأأأأأأأأأأأوون 
اإلداريأأة والمأأاليأأة في المكتأأب القطري لجمهوريأأة  
الو الأأأديمقراطيأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأعبيأأأة جأأأدوال لتتبُّع اتفأأأاق  

بالنظر إلى رد اإلدارة، إضأأأأأأأأافة إلى  
مأأة التي قأأدمهأأا موئأأل الوثأأائق الأأداع

األمم المتحأدة )مثأل صأأأأأأأأأأأأأأحيفأة تتبُّع 
ع،   الأأأأأتأأأأأتأأأأأبأأأأأُّ وجأأأأأأأدول  األقسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ، 
والمأدفوعأات(، فأإن هأه  التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة  

  ُتعتبر منفنهة 

X    

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
التعاون بالنسأأأبة لجميع هه  االتفاقات يهدف إلى            

رصأأأأد حالتها فيما يتعلق بالمدفوعات، ويتواصأأأأل 
ّد الوثائق المطلوبة قبل  مع الشأأأأركاء المنفهين وُيع 
الموعأأد المقرر بوقأأ  كأأاف، لكي يكفأأل المكتأأب  
اإلقليمي آلسأأأأيا والمحيإل الهادئ صأأأأرف األموال  
في الوق  المناسأأأأأأأأأب  وير  موئل األمم المتحدة  

 أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 
35 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 57 الفقرة

تكفأأأأل   المجلس بأأأألن  المكأأأأاتأأأأب  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
القطريأأة في أفغأأانسأأأأأأأأأأأأأأتأأان وجمهوريأأة الو 
الديمقراطية الشأأأعبية والفلبين، بالتعاون مع  
المكتب اإلقليمي آلسأأأأأأأيا والمحيإل الهادئ،  
رصأأأأأأأأأأأأأأأد الوفأاء بأالمواعيأد النهأائيأة لتحقيق  
المنجزات المسأأأأأأأأأأأأأأتهأأدفأأة، إلى جأأانأأب دفع 
األقسأأأأأأأأأأأأأأأأا  في الوقأأ  المحأأدد، من أجأأل  
  تحسأأأأأأأأأأأين تنفيه المشأأأأأأأأأأأاريع مع الشأأأأأأأأأأأركاء

 المنفهين، كما هو مخطإل 

بالنسأأأأأأأبة للفلبين، ُأجري  تعديالت بالتنسأأأأأأأيق مع  
الحكومة، وُوضأأأأأأأأأع  اسأأأأأأأأأتراتيجيات إلنجاز بناء 
الجأأأأدول الزمني للمشأأأأأأأأأأأأأأروع    المأأأألو  ضأأأأأأأأأأأأأأمن 
وُوضأأأع  أداة رصأأأد أسأأأبوعية لمقارنة اإلنجازات  

 الفعلية بالنواتج المتوقعة 

الديمقراطية الشأأأأعبية،  وفيما يتعلق بجمهورية الو 
يتعهأد المكتأب القطري جأدوال لتتبُّع اتفأاق التعأاون  
بالنسأأبة لجميع هه  االتفاقات، بهدف رصأأد حالة  
األقسأأأأأأأأأأأأأأأأأا ، التي ُتصأأأأأأأأأأأأأأريف بنأأأاء على إنجأأأاز  

 المنجزات المستهدفة 

وفيما يتعلق بلفغانسأأأتان، ترد المدفوعات المصأأأروفة 
أداة   لفراد  المسأأأأأأأأأأأأأتفيأدين النهأائيين تنعكس بأدقأة في 

التتبُّع، وُيجري قسأأأأأأأأم الم نيح وقسأأأأأأأأم الشأأأأأأأأوون المالية 
 حاليا استعراضا للتقارير المرتبطة بها  

وير  موئل األمم المتحدة أن التوصأأأأأأية قد ُنفّ هت  
 ويطلب إغالقها 

من  مكونأأأأأأأة  عينأأأأأأأة  المجلس  انتقى 
مشأأأاريع من المكتب اإلقليمي آلسأأأيا  
والمحيإل الهأادئ في األداة المتكأاملأة  

والحظ  لألأتأخأطأيأإل   واإلبأالغ،  واإلدارة 
أن المشأأأأأأأأأأاريع التي تنفهها جمهورية 
الو الديمقراطية الشأأأعبية لم تقد. أي 
معلومأأأات بشأأأأأأأأأأأأأأأأألن الرصأأأأأأأأأأأأأأأأأد وأن  
معلومات الرصأأأأأأأأأأأد للمشأأأأأأأأأأأاريع التي 
نفأأهتهأأا أفغأأانسأأأأأأأأأأأأأأتأأان والفلبين لم يتم  
تحديثها إال بحلول نهاية قذار/مارس  

  بيأد أن أيأا من المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع  2022
لم يقأأد. وثأأائق   التي ُأخأأهت كعينأأات

داعمة ألغراض الرصأأأأأأأأأأأأد  ومن ثّم،  
 ُتعتبر هه  التوصية قيد التنفيه 

 X   

36 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
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يوصأي المجلس بلن يتخه المكتب القطري  
في سأأأأأأأري النكا والمكتب اإلقليمي آلسأأأأأأأيا 
والمحيإل الهادئ تدابير للموافقة السأأأأأأأأأأأأليمة  
على المدفوعات المسددة للشركاء المنفهين  
وفقأأأا للشأأأأأأأأأأأأأأرو  اإللزاميأأأة لالتفأأأاق، والتي  
ينبغي تلّقيهأأا قبأأل تقأأديم طلبأأات الأأدفع أو  

 عند تقديمها 

سأأأأأأأأأأأأأيرصأأأأأأأأأأأأأد موئل األمم المتحدة المدفوعات وفقا  
والقواعد ألحكا. وشأأأأأأأرو  االتفاقات والنظا. المالي  

المأأاليأأة لألمم المتحأأدة، وال سأأأأأأأأأأأأأيمأأا مبأأدأ اإلنجأأاز  
 الخا  بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا.  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
          

37 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
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يوصأي المجلس بلن يتخه المكتب القطري  
آلسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأا  اإلقليمي  والمكتأأأأأأب  الفلبين  في 
األمم   موئأأأأأأل  مقر  مع  الهأأأأأأادئ،  والمحيإل 
المتحدة، التدابير الالزمة لضأأأأمان مراجعة  

ت التي تبر. الحد األقصأأأأأأأأى لمبالغ االتفاقا
مع المجتمع المحلي وتحأديأدهأا بوضأأأأأأأأأأأأأأوح  

 في ص  رسمي 

سأأأأأأيضأأأأأأفي موئل األمم المتحدة الطابع الرسأأأأأأمي  
على الحد المالي األقصأأأأأأأأأأأى لالتفاقات التي تُبري. 

 مع المجتمعات المحلية 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

38 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
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يوصأأأأأي المجلس بلن يكفل المكتب القطري  
في الفلبين، مع المكتأأب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأأأأيأأا 
والمحيإل الهأأادئ، الوفأأاء بأأالمواعيأأد النهأأائيأأة  
للمنجزات المسأأأتهدفة، وسأأأداد األقسأأأا  التي 

ل الزمنيأأة من أجأأل  ُتصأأأأأأأأأأأأأرف وفق الجأأداو 
تحسأين تنفيه المشأاريع التي تُنشأل من خالل 

 االتفاقات المبرمة مع المجتمع المحلي  

وضأأأأأأأأأأأأأأع مكتأأب موئأأل األمم المتحأأدة في الفلبين  
جأأدولي تتبُّع يهأأدف إلى رصأأأأأأأأأأأأأأأد الجأأدول الزمني  
المتعلق بلقسا  المدفوعات التي ُتصرف لضمان 

للمنجزات المسأأأأأأأأأأأأأأتهدفة،  الوفاء بالمواعيد النهائية  
على النحو المرفق  وير  موئأأأل األمم المتحأأأدة  

  أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

قد. موئل األمم المتحدة جدول رصد  
األموال المتعلقأة بأالعقود المبرمأة مع 
تُأعأتأبأر   ثأّم،  ومأن  الأمأحألأي   الأمأجأتأمأع 

  هه  التوصية منفنهة 

X    

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

 88 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يصأأأأأأأأأأأأأأدر المكتب  
القطري ألفغأأانسأأأأأأأأأأأأأأتأأان والمكتأأب اإلقليمي  
آلسأأأيا والمحيإل الهادئ وثيقة رسأأأمية توفر 
مبأادئ توجيهيأة لألفراد الأهين تتعأاقأد معهم  

دة، من  كيأأأانأأأات غير تأأأابعأأأة لألمم المتحأأأ
أجل كفالة سأأأأأأأأأأأأالمة عملية التوظيف التي  

 تقو. بها هه  الكيانات 

أضأأأأأأأأأأأأأأفى موئأأأل األمم المتحأأأدة بأأأالفعأأأل الطأأأابع  
الرسأأأأأأأأأأأأأأمي على هأأها اإلجراء الأأهي ُيتنبع حأأاليأأا   
ووضأأأأأأأع المكتب القطري ألفغانسأأأأأأأتان، بدعم من  
الهأأأأأأادئ،   والمحيإل  آلسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأا  المكتأأأأأأب اإلقليمي 

بإدارة الموظفين  إجراءات تشأأأأأأأأأغيل موحدة متعلقة  
التعأأاقأأديين من خالل كيأأانأأات غير تأأابعأأة لألمم  
أفغأأأأانسأأأأأأأأأأأأأأتأأأأان  وير  موئأأأأل األمم   المتحأأأأدة في 
 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

وفر موئأأأأل األمم المتحأأأأدة إجراءات  
تشأأأأأغيل موحدة  ومن ثّم، ُتعتبر هه  

 التوصية منفنهة 

X    

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

 108 الفقرة

يوصأأأي المجلس بلن يقو. المكتب القطري  
ألفغأانسأأأأأأأأأأأأأأتأان والمكتأب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأأأأأيأا 
والمحيإل الهادئ برصأأأأد الكيان غير التابع  
بعمليأأأأأة   قيأأأأأامأأأأأه  لكفأأأأأالأأأأأة  المتحأأأأأدة،  لألمم 

 التوظيف على النحو السليم 

وضأأأأأأأأأع المكتب القطري ألفغانسأأأأأأأأأتان، بدعم من  
المكتب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأيا والمحيإل الهادئ، قائمة 
مرجعيأة في إطأار إجراءات التشأأأأأأأأأأأأأأغيأل الموحأدة،  
لرصأأأأأأأأأأأأد عملية توظيف الموظفين التعاقديين من  
خالل كيأأانأأات غير تأأابعأأة لألمم المتحأأدة  وير   
هت   موئأأأل األمم المتحأأأدة أن التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قأأأد ُنفأأأّ 

 ها ويطلب إغالق

قأأأأأائمأأأأأة  المتحأأأأأدة  األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
مرجعية في إطار إجراءات التشأأغيل  
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  الأمأوحأأأأأأأدة  

 التوصية منفنهة 

X    

41 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 119 الفقرة

يوصي المجلس بلن يكفل المكتب القطري  
للفلبين والمكتب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأيا والمحيإل  
الهادئ، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة  
الوقأأأأأأ    في  االمتثأأأأأأال  تحقيق  اإلنمأأأأأأائي، 

أنشأأأأأأأأأأل المكتب القطري للفلبين نظا. رصأأأأأأأأأأد قائم 
على برنامج إكسأأأأأأأأل لتتبُّع المنجزات المسأأأأأأأأتهدفة  
الخأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة بفراد  المتعأأاقأأدين ومأأا يقأأابلهأأا من  
مدفوعات  وقد اسأأتحدث البرنامج اإلنمائي أيضأأا 

الوثأأأأائق  األمم المتحأأأأدة  قأأأأد. موئأأأأل 
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  الأأأأأأأداعأمأأأأأأأة  

 التوصية منفنهة 

X    

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

سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
المناسأب بخصأو  الخدمات التي يقدمها            

المتعأأاقأأدون األفراد فيمأأا يتعلق بأأالمنجزات  
زمنية المستهدفة المتفق عليها وفق جداول  

 بموجب العقود 

رسأأأأأأأأأأأأأأائأل تأهكيريأة ُيصأأأأأأأأأأأأأأدرهأا النظأا. بأالمنجزات  
المسأأأأأأأأأأأتهدفة التي سأأأأأأأأأأأيحين موعدها قريبا  وير   

هت    موئأأأل األمم المتحأأأدة أن التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قأأأد ُنفأأأّ 
 ويطلب إغالقها 

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

 150 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأألن يكفأأل موئأأل األمم  
المتحدة أن يجري حسأاب العمل اإلضأافي  
كأإجأازة تعويضأأأأأأأأأأأأأأيأة وأجر إضأأأأأأأأأأأأأأافي وفقأا  
اإلعأأأأأأأأأأأأأالمأأأأأأأأأأأأي   لأأأأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأم 

UNON/IC/2015/07    والأأأتأأأعأأألأأأيأأأمأأأأأأأات
السأأأأأأأأارية األخر ، واالمتثال لجدول العمل  
 الرسمي الهي يضعه مركز عمل نيروبي 

دائرة عمأأأل موئأأأل األمم المتحأأأدة مع الزمالء في  
الميزانيأأة واإلدارة المأأاليأأة في مكتأأب األمم المتحأأدة  
الحأأأأاالت المبّلغ عنهأأأأا   لتصأأأأأأأأأأأأأويأأأأب  في نيروبي 
وينتظر مكتب األمم المتحدة في نيروبي صأأأأأأأأأأدور 
األمر اإلداري المحدنث عن المقر بشأأأأألن سأأأأأاعات 
العمل والعمل اإلضأافي واإلجازات التعويضأية قبل  

ا تعهد المكتب  تغيير التعميم اإلعالمي الحالي  كم 
،  2021بأاسأأأأأأأأأأأأأتعراض التعميم اإلعالمي في عأا.  

لتبسأأيإل إجراءات تقديم الطلبات وعمليات الحسأأاب  
بالتشأأاور مع عمالئه، في حال لم يكن من المقرر  
صأأأأأأدور اي أمر إداري، نظرا إلى أن نشأأأأأأر األمر  

 المقترح قد ُأرجئ عدة مرات  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 التوصية ُتعتبر قيد التنفيه فإن هه  

 X   

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

 151 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحدة باسأأأأأأأأأأأأتعراض وتصأأأأأأأأأأأأحيح حاالت  
الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات الخأاطئأة فيمأا يتعلق بأاإلجأازة  

العمأل اإلضأأأأأأأأأأأأأأافي التعويضأأأأأأأأأأأأأأيأة، وأجور  
المحسأأأأأأأأأأوبة وفق جداول غير صأأأأأأأأأأحيحة،  
 واألجور التي تتجاوز المعدالت المقررة 

عمأأأل موئأأأل األمم المتحأأأدة مع الزمالء في دائرة 
الميزانيأأة واإلدارة المأأاليأأة في مكتأأب األمم المتحأأدة  
الحأأأأاالت المبّلغ عنهأأأأا   لتصأأأأأأأأأأأأأويأأأأب  في نيروبي 

 ُأجري   وسيقد. الموئل أدلة على التصويبات التي  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 152 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأألن ينظم موئأأل األمم  
المتحأأدة وقأأ  اسأأأأأأأأأأأأأأتراحأأة الغأأداء في أيأأا. 
الجمعة بغرض ضأأأأأأأأأأأمان حسأأأأأأأأأأأاب العمل  

 اإلضافي على النحو الصحيح 

في الوق  الحاضر، ال يرد وق  استراحة الغداء في  
التعميم اإلعالمي المتعلق بمكتأب األمم المتحأدة في  
نيروبي  وسأأيكون من الضأأروري تنقيح هها التعميم  
وينتظر هها التنقيح صأأأأأأأدور أمر إداري محدنث عن 

المتحدة بشأأأأأأأأأألن سأأأأأأأأأأاعات العمل والعمل  مقر األمم  
 اإلضافي واإلجازات التعويضية  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 153 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأي المجلس بلن يسأأأأأأأأأأأأتعرض موئل  
األمم المتحدة كمية العمل اإلضأأأأأأأأأأأافي في 
الشأأأأأأأأأأأأأأهر، مع التركيز على الكميأات التي  

سأأاعة،   40تتجاوز الحد المسأأموح به وهو 
موافقأأأأأة   الحصأأأأأأأأأأأأأأول على  يشأأأأأأأأأأأأأأتر   وأن 

نفس التعليقات المقدمة ردا على التوصية الواردة في  
من الفصأأأأأأأأأأأأأل الثأاني من تقرير المجلس    150الفقرة  

A/75/5/Add.9   في هها الجدول(    42)رقم 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/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/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
اسأأأأأأأأأأأأأتثنائية في كل مرة يجري فيها تجاوز           

 هها الحد األقصى 
46 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 164 الفقرة

المكتأأأأأب   يبأأأأأأهل  بأأأأأألن  المجلس  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأأأأأيأا والمحيإل الهأادئ جهودا  
إلجراء طلبات اإلجازات السأأأنوية والموافقة  
عليها في الوق  المناسأأب من خالل نظا. 
الموافقأأأأأة لإلجأأأأأازة  ُتمنح  أوموجأأأأأا، بحيأأأأأث 

 السنوية قبل استخدامها 

قأأا. المكتأأب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأأأأأيأأا والمحيإل الهأأادئ  
بوضأأأأأأأأأع وتنفيه جدول لمراقبة اإلجازات والسأأأأأأأأأفر  
والسأأأأأأأأأفر في بعثات يتضأأأأأأأأأمن تاريخ بدء اإلجازة  
وتأأاريخ الموافقأأة عليهأأا في نظأأا. أوموجأأا  وير   
هت   موئأأأل األمم المتحأأأدة أن التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قأأأد ُنفأأأّ 

 ويطلب إغالقها 

الوثأأأأائق  األمم المتحأأأأدة  قأأأأد. موئأأأأل 
هأأأأأأأه  الأأأأأأأدا  تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  عأمأأأأأأأة  

 التوصية منفنهة 

X    

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

 165 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأي المجلس بلن يقو. المكتب اإلقليمي 
آلسيا والمحيإل الهادئ بتحسين عملية الرصد 
في نظا. أوموجا، وإجراء اسأأتعراضأأات دورية  
في الوقأ  المنأاسأأأأأأأأأأأأأأب لإلجأازات السأأأأأأأأأأأأأنويأة  
للموظفين، وذل  لتجنب طلب إجازة سأأأأأأأأأنوية  

 والموافقة عليها بعد استخدامها  

قأأا. المكتأأب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأأأأأيأأا والمحيإل الهأأادئ  
بوضأأأأأأأأع وتنفيه نظا. لرصأأأأأأأأد اإلجازات ُيعينن فيه 
لكأل موظ  مراقأب  لإلجأازات  ويتحمأل الموظ   
المسأأأأأأأأأأأأأأوولية الكاملة عن تقديم األدلة إلى مراقب  
اإلجأأازات الخأأا  بأأه على أن إجأأازتأأه قأأد جرت  
الموافقأأأة عليهأأأا في نظأأأا. أوموجأأأا قبأأأل أخأأأههأأأا  

اقأأب اإلجأأازات أن يطلأأب من الموظ   ويحق لمر 
إثبأات حصأأأأأأأأأأأأأأولأه على الموافقأة على إجأازتأه في 
أخأأأأههأأأأا  وير  موئأأأأل األمم   نظأأأأا. أوموجأأأأا قبأأأأل 
 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

الوثأأأأائق  األمم المتحأأأأدة  قأأأأد. موئأأأأل 
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  الأأأأأأأداعأمأأأأأأأة  

 التوصية منفنهة 

X    

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

 175 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يحأدد موئأل األمم  
المتحدة تفويضأأأأات السأأأألطة للموظفين من  
خالل البوابة اإللكترونية لتفويض السلطة،  
الأأأعأأأأأأأا.   األمأأأيأأأن  بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنشأأأأأأأأأأأأأأأأأرة  عأأأمأأأال  

ST/SGB/2019/2 وأن يقو. بتسأأأأأأأأأأأوية ،
أي اختالف ُيلحظ في األدوار المسأندة في 

 نظا. أوموجا 

أنجز موئل األمم المتحدة اسأأأأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأأأأا لجميع  
التفويضأأأأأأأأأأأأات السأأأأأأأأأأأأارية وكفل إصأأأأأأأأأأأأدار أدوارها 
الصحيحة في نظا. أوموجا وأن األدوار المتصلة  
بجميع التفويضأأأأأأأأأات غير السأأأأأأأأأارية قد ُألغي  أو  
انته  صأأأأأالحيتها، حسأأأأأب االقتضأأأأأاء  وسأأأأأيقد. 
موئأل األمم المتحأدة األدلأة الالزمأة لطلأب إغالق 

 لحسابات توصية مراجعة ا

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 183 الفقرة

ل موئأل األمم   يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن ُيعأدّ 
المتحدة األدوار التي تنطوي على تضارب 
دليأأأأأل عمأأأأأل موظفي   مع  يتمشأأأأأأأأأأأأأأى  بمأأأأأا 
االتصأأأأأأأأأال األمني ودليل األدوار في نظا. 
  أوموجا، وذل  امتثاال للفصأأأأأأأأل الصأأأأأأأأحيح

 بين الواجبات 

أجر  موئل األمم المتحدة اسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأا شأأأأأأأأامال  
لتضأأأأأأأأأأأأأأأارب األدوار التي يعود تأاريخهأأا إلى بأدء 

، وحأّل جميع  2015تنفيأه نظأا. أوموجأا في عأا.  
الحأاالت المنطوية على تضأأأأأأأأأأأأأأارب األدوار  كما  
يقو. فريق تكنولوجيأأا المعلومأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت  
بانتظا. باسأأأتعراض أدوار المسأأأتخدمين في نظا. 

ولأة دون تضأأأأأأأأأأأأأأارب األدوار وتعزيز  أوموجأا للحيل
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل بين الواجبأأأات وفقأأأا للتقرير الأأأهي يتم 

الوثأأأأائق  األمم المتحأأأأدة  قأأأأد. موئأأأأل 
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  الأأأأأأأداعأمأأأأأأأة  

 التوصية منفنهة 

X    

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/2
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
توليأأد  فصأأأأأأأأأأأأأأليأأا  وير  موئأأل األمم المتحأأدة أن            

 التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 
50 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 184 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحدة بإجراء استعراضات دورية لألدوار  
فأأي   يأأرد  مأأأأأأأا  وفأأق  أومأأوجأأأأأأأا  نأأظأأأأأأأا.  فأأي 
بتكنولوجيأأأأأأا  المتعلقأأأأأأة  التقنيأأأأأأة  اإلجراءات 

لوصأأأأأول  المعلومات واالتصأأأأأاالت لمراقبة ا
إلى ُنظم األمأأأانأأأة العأأأامأأأة لألمم المتحأأأدة،  

 حسب االقتضاء 

ُيجري موئل األمم المتحدة حاليا اسأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأات 
شأأأأأأأأاملة ومنتظمة ألدوار المسأأأأأأأأتخدمين في نظا. 

من أجل الحيلولة دون تضأأأأأأأأأارب األدوار    أوموجا
وتعزيز الفصأأأأل بين الواجبات  وير  موئل األمم  
 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

الوثأأأأائق  األمم المتحأأأأدة  قأأأأد. موئأأأأل 
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  الأأأأأأأداعأمأأأأأأأة  

 التوصية منفنهة 

X    

51 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 195 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحأأأدة بتحأأأديأأأث المعلومأأأات الواردة في 
المعأأأأدات وفقأأأأا   أوموجأأأأا عن  تقرير نظأأأأا. 
لدليل االسأأأأأأأتعراض العا. إلدارة الممتلكات  

ديأأأد مع تحأأأ،  SC119في نظأأأا. أوموجأأأا  
 الموقع و/أو المستخد. المسوول لكل بند  

سأأأأأأأأأأأأأأيواصأأأأأأأأأأأأأأل موئأل األمم المتحأدة إثراء بيأانأات 
ل  من النظا. القديم   األصأأأأول األصأأأألية التي ُحوّ 

 إلى نظا. أوموجا 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 196 الفقرة

الموظ    يكون  بأأأأأألن  المجلس  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
المكل  بالمسوولية عن المعدات التشغيلية  

 موظفا في موئل األمم المتحدة  

سأأأأأأأأأأأأأأيكفأأأل موئأأأل األمم المتحأأأدة أن يكون أمنأأأاء  
 األصول من موظفي الموئل 

التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، بعأأد  
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 207 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يتخأأأه مقر موئأأأل  
األمم المتحدة تدابير لرصأأأأأأأأأأأأأد التسأأأأأأأأأأأأأجيل  

أصأأأأأأأأأأأأأناف الممتلكات  السأأأأأأأأأأأأأليم لرسأأأأأأأأأأأأأملة  
والمنشأأأأأأأأأأأأأآت والمعدات والتصأأأأأأأأأأأأأرف فيها،  
اعتبارا من الوق  الهي يسأأأأأأأأأتلم فيه الكياُن  
األصأأأأأأأأأأأأأأول ووفقأأأا للمعلومأأأات المبينأأأة في 
مأهكرة التسأأأأأأأأأأأأأأليم المقأابلأة أو عنأد الموافقأة  

 على التصرف فيها 

سأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأتحدث موئل األمم المتحدة قلية لرصأأأأأأأأأأد 
الممتلكات  التسأأأأأأأجيل السأأأأأأأليم لرسأأأأأأأملة أصأأأأأأأناف  

والمنشأأأأآت والمعدات والتصأأأأرف فيها، اعتبارا من  
الوق  الهي يسأأأأأأأأأأأتلم فيه الكياُن األصأأأأأأأأأأأول ووفقا 
للمعلومات المبينة في مهكرة التسأأأأأأأأليم المقابلة أو  

 عند الموافقة على التصرف فيها 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

  208 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن ينظر موئأل األمم  
المتحأدة في اسأأأأأأأأأأأأأأتهالك أصأأأأأأأأأأأأأأولأه عنأدمأا 
تصأأأأأأأأأأأأبح جاهزة لالسأأأأأأأأأأأأتخدا.، عمال بمبدأ  
المتحأأأأأدة   األمم  دليأأأأأل  الوارد في  اإلنجأأأأأاز 

الأأدوليأأة    التوجيهي للمعأأايير المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأة
اإلنجأأأأأاز   مبأأأأأدأ  بشأأأأأأأأأأأأأأأأأألن  العأأأأأا.  للقطأأأأأاع 

سأأأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأأأتحدث موئل األمم المتحدة قلية للنظر في  
اسأأأتهالك أصأأأوله عندما تصأأأبح جاهزة لالسأأأتخدا.،  
عمال بمبأأدأ اإلنجأأاز الوارد في دليأأل األمم المتحأأدة 

للمعايير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العا.  التوجيهي 
من    17من المعيار   71بشأأأأأألن مبدأ اإلنجاز والفقرة 

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا.  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/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/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
من المعأأأايير    17من المعيأأأار    71 والفقرة          

 المحاسبية الدولية للقطاع العا. 
55 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 215 الفقرة

يوصأأأأأأأأي المجلس بلن ينسأأأأأأأأق موئل األمم  
المتحدة مع المقر بشأأأألن اإلنهاء التدريجي  
التكلفأأأأأة القيأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة ومواءمأأأأة   لمنهجيأأأأأة 
المعأأأأأأأايير   متطلبأأأأأأأات  مع  المحأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأة 
يم المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأة الأأدوليأأة للقطأأاع العأأا. لتقي
 أصول الممتلكات والمنشآت والمعدات 

سأأأأأأأأينسأأأأأأأأق موئل األمم المتحدة مع المقر بشأأأأأأأألن  
اإلنهأأأاء التأأأدريجي لمنهجيأأأة التكلفأأأة القيأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأأة  
ومواءمأأأأة المحأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأة مع متطلبأأأأات المعأأأأايير  
المحاسأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العا. لتقييم أصأأأأأأأأأأول 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

اإلدارة، بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد  
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

56 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 226 الفقرة

يوصأأأأأأأأي المجلس بلن ينسأأأأأأأأق موئل األمم  
اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض   المقر إلجراء  مع  المتحأأأأأأدة 
منتظم للقيم المتبقية لألصأأأأأأأأأأول بوجه عا. 
وألصأأأأوله المسأأأأتهلكة بالكامل التي ال تزال 
قيد االسأأأأأأأتخدا.، وعلى وجه الخصأأأأأأأو ،  
أن يحأأدد على النحو المنأأاسأأأأأأأأأأأأأأأب عمرهأأا 
النأافع وقيمهأا المتبقيأة، على النحو المقرر  

المعيأأأأأأأار   إطأأأأأأأار  المعأأأأأأأايير    17في  من 
 المحاسبية الدولية للقطاع العا. 

سأأأأأأأأأأأأأينسأأأأأأأأأأأأأق موئأل األمم المتحأدة مع المقر إلجراء  
اسأأأتعراض منتظم للقيم المتبقية لألصأأأول بوجه عا. 
وألصأأأأأأأأأأأأأولأه المسأأأأأأأأأأأأأتهلكأة بأالكأامأل التي ال تزال قيأد 
االسأأأأأأتخدا.، وعلى وجه الخصأأأأأأو ، تحديد عمرها 
النأافع وقيمهأا المتبقيأة على النحو المنأاسأأأأأأأأأأأأأب، على 

من المعأأأايير    17النحو المقرر في إطأأأار المعيأأأار  
 المحاسبية الدولية للقطاع العا.  

تقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، بعأأد ال
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 237 الفقرة

المكتأأأأأأب   يتولى  بأأأأأألن  المجلس  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
القطري لسأأأأأأأأأأأأأأري النكأأا والمكتأأب اإلقليمي  

الهأأأادئ تقييم وتحأأأديأأأد  آلسأأأأأأأأأأأأأأيأأأا والمحيإل  
التصأأأأأأأأأأأأأأرف في المركبأأات الثالث التي لم  
ص لمشأأأأأأأأأاريع فورية   ر لها أن ُتخصأأأأأأأأأن ُيقرن
إدراج   أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  ينبغي  التقييم،  هأأأأأها  وفي 

 المركبة التي اسُتهلك  بالكامل 

تم بيع المركبأأأات بأأأالمزاد العلني، ويطلأأأب موئأأأل 
 األمم المتحدة إغالق هه  التوصية  

الوثأأأأائق  األمم المتحأأأأدة  قأأأأد. موئأأأأل 
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  الأأأأأأأداعأمأأأأأأأة  

 التوصية منفنهة 

X    

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

 238 الفقرة

ن المكتأب   يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يحسأأأأأأأأأأأأأأّ 
القطري لسأأأأأأأأأأأأأأري النكأأا والمكتأأب اإلقليمي  
آلسأأأأأأأأأأأأأأيأا والمحيإل الهأادئ التأدابير المتخأهة  
لضأأأأأأأأأأأأأمان أن تكون المركبات التي تنتظر 
ني االسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدا. في حأأالأأة جيأأدة  وهأأها يع

الصأأأيانة المناسأأأبة، التي ينبغي أن تشأأأمل  
الأعأأأأأأأامأأأأأأأة   الأروتأيأنأيأأأأأأأة  الأفأحأص  عأمألأيأأأأأأأات 

 للمركبات، والتخزين المالئم 

المركبات المتبقية مطلوبة للمشاريع الجارية وهي 
في حأأالأأة ممتأأازة  وير  موئأأل األمم المتحأأدة أن  

 التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق   األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
داعمة، من قبيل الصأأأأأأور  ومن ثّم،  

 ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    

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

سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
          

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

 247 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يعزز موئأل األمم  
المتحأأأدة رصأأأأأأأأأأأأأأأأد إجراءات الأأأدفع، وذلأأأ  

المأأدفوعأأات بسأأأأأأأأأأأأأأبأأب عأأد. لتجنأأب تعليق  
وجود الوثائق المحددة بوصأأأأأأأأفها شأأأأأأأأروطا  

 مسبقة 

سأيعزز الموئل رصأد إجراءات الدفع، وذل  لتجنب  
تعليق المأأأدفوعأأأات بسأأأأأأأأأأأأأبأأأب عأأأد. وجود الوثأأأائق  
المحددة بوصأأأأفها شأأأأروطا مسأأأأبقة  وسأأأأيسأأأأتعرض 
موئل األمم المتحدة نظا. جهات التنسأأأأأأأيق المعنية  

 الدفع  بالمدفوعات من أجل تحسين نظا. 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

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

 258 الفقرة

يوصأأأي المجلس بلن يقو. المكتب القطري  
والمحيإل  للفلبين والمكتب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأيا 

الهادئ بإضأأأأأأأأأأأأفاء الطابع الرسأأأأأأأأأأأأمي على 
اسأأأأتخدا. أماكن العمل التي توفرها منظمة  

  األغهية والزراعة لألمم المتحدة 

سأأأأأأأأأأأأأأيقو. موئأل األمم المتحأدة بأإضأأأأأأأأأأأأأأفأاء الطأابع  
الرسأمي على اسأتخدا. الحيز المكتبي الهي توفر  
منظمأأة األغأأهيأأة والزراعأأة لألمم المتحأأدة  وفيمأأا 

بأأأاسأأأأأأأأأأأأأأتئجأأأار الموئأأأل ألمأأأاكن العمأأأل من  يتعلق  
منظمأأأأة األغأأأأهيأأأأة والزراعأأأأة لألمم المتحأأأأدة، في 
أعقأاب تألكيأدات قأدمهأا ممثأل المنظمأة لشأأأأأأأأأأأأأأوون 

التأأأألكيأأأد  2021تموز/يوليأأأأه    14اإلدارة في   ، تم 
من خالل محأأادثأأة هأأات يأأة على أن المنظمأأة لن  
الموئأأأأل رسأأأأأأأأأأأأأأومأأأأا على  بعأأأأد اآلن على  تفرض 

رسأأأأأأو. الواردة في اسأأأأأأتخدا. أماكن العمل تفوق ال
اتفاق اإليجار األصأأأأألي  وسأأأأأيتم الحصأأأأأول على 

 تلكيد خطي بهها الشلن 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

61 2019 A/75/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 267 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يحسأأأأأأأأأأأأأأن المكتأب  
القطري للفلبين والمكتب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأأأأيا 
الهأأأأأادئ عمليأأأأأة رصأأأأأأأأأأأأأأأأأأد عقود  والمحيإل 
اإليجأأأأار، بأأأأالشأأأأأأأأأأأأأأراكأأأأة مع برنأأأأامج األمم  
إنفأأأأاذ هأأأأه   المتحأأأأدة اإلنمأأأأائي، من أجأأأأل 
الأوقأأأأأأأ    وفأي  سأأأأأأأأأأأأأألأيأم  نأحأو  عألأى  الأعأقأود 
المناسأب، مع تجنب أي أوجه عد. اتسأاق  

 فيما يتعلق باستخدا. المرافق 

عقأأأأد اإليجأأأأار    2020قذار/مأأأأارس    31ُوقّ ع في  
من   الممتأأأأأأدة  الفترة  يغطي  الأأأأأأهي    31الجأأأأأأديأأأأأأد 

إلى   األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31قذار/مأأأأأأارس  كأأأأأأانون 
  وير  موئل األمم المتحدة أن التوصأأأأأأأأية 2020
 ُنفّ هت ويطلب إغالقها قد 

الوثأأأأائق  األمم المتحأأأأدة  قأأأأد. موئأأأأل 
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  الأأأأأأأداعأمأأأأأأأة  

 التوصية منفنهة 

X    

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

 281 الفقرة

المكتأأأأأب   يكفأأأأأل  بأأأأألن  المجلس  يوصأأأأأأأأأأأأأأي 
والمحيإل الهادئ االمتثال  اإلقليمي آلسأأأأأأأأأيا 

في الوق  المناسأأأأأب لمتطلبات السأأأأأفر في 
مها. رسمية، وال سيما إصدار الموافقة في 
الوق  المناسأأأأأأأأأأب قبل بدء السأأأأأأأأأأفر وتقديم  
تقارير عن مصأأأأأأأروفات السأأأأأأأفر بعد إتما.  
السأأأأأأأأأأأأأفر المهكور، بما في ذل  تسأأأأأأأأأأأأأجيل  

 االستثناءات من تل  المتطلبات 

أوضأأأأأأأأح موئل األمم المتحدة أن تبريرات السأأأأأأأفر  
يومأا    16التي ُتقأأدن. قبأأل بأأدء السأأأأأأأأأأأأأأفر بأألقأأل من  

ُتوثنق بشأأأأأأأأأأأأكل منهجي وتلقائي في نظا. أوموجا   
وألسأأأأأأباب تشأأأأأأغيلية، ال يمكن دائما الوفاء بقاعدة 

يوما ألن الموظفين، في بعض الحاالت،    16الأأأأأ  
يتلّقون الدعوة من شأأأأركاء حكوميين في غضأأأأون  

لة قصأأيرة، أو يضأأطرون إلى حضأأور أنشأأطة  مه
طأأارئأأة  وفي هأأه  الحأأاالت، ُتوثنق المبررات في 

والأوثأأأأأأأائأق  اإلدارة  رد  إلأى  بأأأأأأأالأنأظأر 
مة ، فإن هه  التوصأأأأأية الداعمة المقدن
 ُتعتبر منفنهة 

X    

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

سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
نظأا. أوموجأا  وقأد قأا. المكتأب اإلقليمي آلسأأأأأأأأأأأأأأيأا           

والمحيإل الهادئ بوضع وتنفيه نظا. لرصد السفر  
ُيعينن فيأه لكأل موظ  مراقأب  للسأأأأأأأأأأأأأأفر  ويتحمأل 
الموظ  المسأأأأوولية الكاملة عن تقديم األدلة إلى  

ب السأأأأأأأأأأأأأأفر على أن طلب سأأأأأأأأأأأأأأفر  قد جرت  مراق
أوموجأأأأا قبأأأأل قيأأأأامأأأأه  الموافقأأأأة عليأأأأه في نظأأأأا. 
. للموافقة   بالسأأأأأأأأفر، وأن تقرير مصأأأأأأأأروفاته قد ُقدّ 

يوما من    14عليه في غضأأأأأأأأأأأأأون فترة ال تتجاوز  
عودته إلى مركز العمل  ويحق لمراقب اإلجازات  
والسأأأأأأأفر أن يطلب من الموظ  إثبات حصأأأأأأأوله 

تأه في نظأا. أوموجأا قبأل على الموافقأة على إجأاز 
أخأههأا  وقأد تم تحأديأث هأها النظأا. واإلعالن عنأه  
مرة أخر  لجميع موظفي المكتب اإلقليمي آلسأيا  

في   الهأأأأأادئ     2021تموز/يوليأأأأأه    21والمحيإل 
وير  موئل األمم المتحدة أن التوصأأأأأأية قد ُنفّ هت  

 ويطلب إغالقها 
63 2019 A/75/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 292 الفقرة

يعقأأأأد موئأأأأل األمم   المجلس بأأأألن  يوصأأأأأأأأأأأأأي 
المتحأدة اجتمأاعأات اللجنأة المعنيأة بتكنولوجيأا  
المعلومأأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت دوريأأأا من أجأأأل  
تحقيق األهداف والمقاصأأأد المحددة في نشأأأرة 

الأأأأأأأعأأأأأأأا.     ST/SGB/2003/17األمأأأأأأأيأأأأأأأن 
 واختصاصات اللجنة  

يالحظ موئأأأل األمم المتحأأأدة بقلق أنأأأه لم يتمكن 
من معالجة توصأأأأأأأأأأيات المجلس بفعالية بسأأأأأأأأأأبب 
تلبيأأأأأة  األولويأأأأأات في  المأأأأأاليأأأأأة وتحأأأأأديأأأأأد  القيود 

   19-الضأأأأأرورات التشأأأأأغيلية خالل جائحة كوفيد
وقد وضأأأأع  المديرة التنفيهية ذل  األمر كلولوية  

   وهأأه  التوصية قيد التنفيه 2021لعا. 

وبأأالنظر إلى رد اإلدارة،   بعأأد التقييم
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

64 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 24 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
الأمأفأتأوحأأأأأأأة   الأبأنأود  بأتصأأأأأأأأأأأأأأ أيأأأأأأأة  الأمأتأحأأأأأأأدة 

المغلقأأأأة  وااللتزامأأأأات المفتوحأأأأة في   الم نيح 
من الناحية التشأأأأأأأأأأأأأأغيلية وأن يكفل إغالقها 
المأأالي في الوقأأ  المنأأاسأأأأأأأأأأأأأأأب، من أجأأل  
تعزيز الفعالية المالية للمنظمة وتحسأأأأأأأأأأأأأين 

 دقة البيانات المالية 

سأأأأأيسأأأأأتعرض موئل األمم المتحدة جميع التحويالت 
التي ُترسأأأأأأأأأأل إلى الشأأأأأأأأأأركاء المنفهين، والحسأأأأأأأأأأابات  

المتعلقة بجميع الم نيح التي انته   المسأأأأأأأأأأأأتحقة الدفع  
والم نيح المغلقة    2020كانون األول/ديسأمبر    31في  

من الناحية التشأأأأغيلية، وسأأأأيتخه اإلجراءات الالزمة   
وسأأأأأأتوضأأأأأأع أيضأأأأأأا تدابير رصأأأأأأد منتظمة لضأأأأأأمان 
الموافقة في الوق  المناسأأأأأأأب على السأأأأأأأل  المقدمة  
إلى الشأأأأأركاء المنفهين، وإغالق/تصأأأأأ ية الحسأأأأأابات 

سأأأتحقة الدفع في الوق  المناسأأأب، وإغالق الم نيح  الم 
 في الوق  المناسب  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/17
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
          

65 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 29 الفقرة

ل موئأأل األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأألن   يعأأأدّ 
من  المقتطعأأأأأأة  الخصأأأأأأأأأأأأأو.  مبلغ  المتحأأأأأأدة 

دوالرا   64  637,69كشأوف المرتبات البالغ  
عن طريق تسأأأأأأجيله مقابل الم نيح الممنوحة،  
وبلن يرصأأأد بانتظا. حالة تنفيه الم نيح للتلكد 
من عأأد. اقتطأأاع أي خصأأأأأأأأأأأأأو. أخر  من 

 كشوف المرتبات في الم نيح المغلقة  

سأأأأأأأأأأأأأيكفل موئل األمم المتحدة معالجة التعديالت  
الموصأأأأأأأأأأأأأأى بهأأا فيمأأا يتعلق بتكأأاليف كشأأأأأأأأأأأأأأوف  
المرتبات للمنحتين، وسأأيضأأع قلية رصأأد لضأأمان 
اقتطأأأاع أي تكأأأاليف أخر  من كشأأأأأأأأأأأأأأوف   عأأأد. 

 المرتبات في الم نيح المغلقة 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

66 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 34 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن ينفأأأه موئأأأل األمم  
المتحدة إجراءات التشأأأأأأأأأغيل الموحدة تنفيها 
صأأأأأأأأأأأأأأأارمأأا فيمأأا يتعلق بأأإدارة حسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات  

 المصروفات النثرية 

حسابات النقدية  سيضع الموئل قليات لضمان إجراء  
في نهاية كل عا.  وسأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأتعرض الموئل أيضأأأأأأأأأا 
حسأأأأأأأأأأأأأابات النقأدية غير المسأأأأأأأأأأأأأددة للموظفين الهين  
اسأأأأتقالوا وسأأأأيتخه اإلجراءات المناسأأأأبة  وباإلضأأأأافة  
إلى ذلأأ ، سأأأأأأأأأأأأأيتم اسأأأأأأأأأأأأأتعراض وتحأأديأأث إجراءات  
التشأغيل الموحدة للمصأروفات النثرية لتشأمل أحكاما  

طنيأة ودوالر الواليات لفتح يوميأات النقأدية بالعملأة الو 
المتحأأأأدة على حأأأأد سأأأأأأأأأأأأأواء، كمأأأأا هو مطلوب في  

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

67 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 41 الفقرة

يوصأأأأأأأي المجلس بلن يرصأأأأأأأد موئل األمم  
المتحدة عن كثب تنفيه ميزانية المشأأأأأأأأأاريع  
وأن يتحكم فيه وأن ُيجري تسويات منتظمة  
لضأأأأأأأأأأأأأأمأان أال تتجأاوز نفقأات المشأأأأأأأأأأأأأأاريع  

لمخصأأأصأأأات  المتكبدة أو التزاماتها حدود ا
المعتمأأأدة  ويوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يتيح  
على  الحصأأأأأأأأأأأأأأول  المتحأأأأأأدة  األمم  موئأأأأأأل 

 الرخص المناسبة قبل أي نقل لألموال 

مأا فتئ موظفو إدارة البرامج في الموئأل يرصأأأأأأأأأأأأأدون  
ميزانيأات مشأأأأأأأأأأأأأاريعهم بانتظأا. وفقأا للقواعد واألنظمأة 
المأاليأة  وعالوة على ذلأ ، ال تتم الموافقأة على أي  

ألموال الميزانية التي تتجاوز المبالغ النقدية  صأأأأأأأرف 
أجأأأأأل   من  وذلأأأأأ   المأأأأأانحأأأأأة،  الجهأأأأأات  من  الواردة 
التخ يف من أي تجأأأاوزات في النقأأأديأأأة فيمأأأا يتعلق  
ل طلب للحصأأأأأأأأأأول على اإلذن إلى   بالم نيح  وُيرسأأأأأأأأأأي
الجهأأأات المأأأانحأأأة وفقأأأا لشأأأأأأأأأأأأأرو  اتفأأأاق التعأأأاون   

ستشارات  وباإلضافة إلى ذل ، تعمّ م دائرة اإلدارة واال 
واالمتثأأال بأأانتظأأا. تقريرا عن حأأالأأة أداء الم نيح يبرز 
أي مسأأأأأأائل رئيسأأأأأأية تتعلق بالمخصأأأأأأصأأأأأأات مقابل 
ل   المصأأأأأأأأأأأأأروفأأأأات تتطلأأأأب اتخأأأأاذ إجراءات من ق بأأأأي
البرامج  ويتم أيضا على أساس شهري إطالع مدير 
المكتأأب اإلقليمي ألفريقيأأا على تقرير عن النفقأأات  

هت  وير  موئأل األمم المتحأدة أن ال  توصأأأأأأأأأأأأأيأة قأد ُنفأّ 
 ويطلب إغالقها  

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق   األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
داعمأأة بمأأا في ذلأأ  التقرير المتعلق  
هأأأأأه   ُتعتبر  ثّم،  الم نيح  ومن  بأأأأألداء 

 التوصية منفنهة 

X    

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
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مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات
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التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
          

68 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 48 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأألن يبأأهل موئأأل األمم  
المتحأأأدة مزيأأأدا من الجهود في التفأأأاوض  
مع الجهأات المأانحأة وأن يضأأأأأأأأأأأأأأع توقعأات  
رشأأأأأأأيدة بشأأأأأأألن المشأأأأأأأاريع التي ُيحتمل أن  

 تنخر  فيها 

المكتأأأأب   الراميأأأأة إلى  زاد  جهود   اإلقليمي ألفريقيأأأأا 
تعبئأأة الموارد، ممأأا أد  إلى زيأأادة في حأأافظتأأه في  

  وتمكن المكتأأأب اإلقليمي 2021و    2020عأأأامي  
مشأأروعا   13ألفريقيا من جمع األموال لما مجموعه 

مليون دوالر في الفترة   32,32بقيمأة إجمأاليأة قأدرهأا  
الثأأأأأاني/ينأأأأأاير   كأأأأأانون  أيأأأأأار/مأأأأأايو    2020من  إلى 

  ويسأأأأتجيب المكتب اإلقليمي ألفريقيا أيضأأأأا 2021
للقضأأأأأأأايا المسأأأأأأأتجدة، على سأأأأأأأبيل المثال في إطار  

وللنزاع في بوركينأأا    19- التصأأأأأأأأأأأأأأدي لجأأائحأأة كوفيأأد 
البركأأأأاني في جمهوريأأأأة الكونغو  فأأأأاسأأأأأأأأأأأأأو وللثوران 
الأديمقراطيأة، في جملأة أمور  وقأد ُأدر جأ  أنشأأأأأأأأأأأأأطأة 
جمع التبرعات في خطإل عمل موظفي المستوطنات 
البشأأأرية، ويجري كل سأأأتة أشأأأهر اسأأأتعراض منتظم 
ألي مسأأأأأأأاهمات معلقة  ويشأأأأأأأارك المكتب اإلقليمي 
ألفريقيا على نطاق واسأأأأأأأأأأأأع في طريقة جديدة لجمع  
األموال اسأأأأأأتنادا إلى أنشأأأأأأطة االتصأأأأأأال بالمنظمات 
الخيريأة والقطأاع الخأا ، وكأهلأ  من خالل التعأاون 

المك  تأأأب  فيمأأأا بين منظمأأأات األمم المتحأأأدة  وعّين 
سأأأأفيرين للنوايا الحسأأأأنة لتسأأأأليإل الضأأأأوء على أهمية 
ر في أفريقيا  وُتجر  اتصأأاالت منتظمة مع   التحضأأُّ
الدول األعضأأأأأأأأأأأأاء لضأأأأأأأأأأأأمان وفائها بمسأأأأأأأأأأأأاهماتها  
في موئأأأأل األمم المتحأأأأدة  ومأأأأا فتئأأأأ   االختيأأأأاريأأأأة 
المديرة تتواصأأأأأأأأأل مع الجهات المانحة التقليدية على 

نطاق التعاون مستو  المقر لبناء زخم جديد وتوسيع 
على الصأأأأأأأأأأأأأعيد القطري  ويالحيظ كهل  أن المكتب  
اإلقليمي ألفريقيا لم يحدد في الميزانية المخصأأأأصأأأأة 

سأأأأأأأأأأو  المشأأأأأأأأأأاريع التي هي قيد التنفيه    2022لعا.  
لضأأمان أن تعكس ميزانية واقعية  وير  موئل األمم  

 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها  

ة وبعأأد التقييم، بأأالنظر إلى رد اإلدار 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر منفهة 

X    

69 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 53 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن ُيعأأأّد موئأأأل األمم  
المتحدة تقارير مرحلية فصأأأأأأأأألية على نحو 
ما تقتضأأأأأأأأأأأأيه الخطة االسأأأأأأأأأأأأتراتيجية للفترة  

لتوفير معلومأأأأات  2020-2023 ، وذلأأأأأ  

بدأ إعداد التقارير المرحلية الفصأأأألية للربع الثالث  
، في إطار المنشأأأأأأأأأأور الفصأأأأأأأأأألي  2021من عا.  
وسأأأأأيتم توسأأأأأيعها  ،  “Urban Impactالمعنون ” 

في اإلصدارات المقبلة  كما أجرت لجنة الممثلين  
الدائمين لد  موئل األمم المتحدة أول اسأتعراض  

حأأدة رسأأأأأأأأأأأأأأأأالأأة قأأد. موئأأل األمم المت
أن  ير   المجلس  ولكن  إخبأأأأأأاريأأأأأأة، 
الرسأالة اإلخبارية ليسأ  كافية لتحل 
محل التقرير الفصأأأأألي  وتتكرر هه  
التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة مرة أخر  في المراجعأة  

  X  

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
شأأأأأأأأأأأأأاملة ُيسأأأأأأأأأأأأأتنار بها في اتخاذ القرارات            

 والتخطيإل المستقبلي 
مفتوح باب العضأأأأأأوية رفيع المسأأأأأأتو  لمنتصأأأأأأ  

  2023-2020المدة للخطة االستراتيجية للفترة 
لعأأأأأأأا.   ثّم،  2021المرحليأأأأأأأة    ومن 

 ُتعتبر هه  التوصية غير منفنهة 
70 2020 A/76/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 59 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يمتثأل موئأل األمم  
المتحدة امتثاال صأأأأأأأأأارما لسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة موئل  
القأأأأائمأأأة   األمم المتحأأأأدة المتعلقأأأأة بأأأأاإلدارة 
على المشأاريع، وذل  لكفالة أن يسأتعرض 

الجوانب  الفريق االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاري للمشأأأأأأأأأاريع  
الفنية والمالية لوثائق المشأأأأأأاريع وأن يوافق  

 عليها قبل توقيع اتفاقات التمويل 

اسأأأأأأأأأأأتعيض عن سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة اإلدارة القائمة على 
المشأأأأأأأأاريع بالمبادئ التوجيهية للجنة اسأأأأأأأأتعراض  
المشأأأأأأأأأأاريع  ومع ذل ، وضأأأأأأأأأأع البرنامج القطري  
لموئأل األمم المتحأدة في مصأأأأأأأأأأأأأأر قأائمأة مرجعيأة 
لضأأمان االمتثال لتوصأأية مراجعة الحسأأابات من  
أجل كفالة توقيع جميع االتفاقات المقبلة المتعلقة  

بعد اسأأأأأأأأأأتعراض وثيقة المشأأأأأأأأأروع    بالمسأأأأأأأأأأاهمات
بالكامل والموافقة عليها من قبل لجنة اسأأأأتعراض  
المشأأأاريع )التي كان  سأأأابقا الفريق االسأأأتشأأأاري 
المتكأأأأأاملأأأأة   مع األداة  للمشأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع(  وبأأأأأالتوازي 
فأأي  هت  فأأأأأأأّ  نأأُ الأأتأأي  واإلبأأالغ  واإلدارة  لأألأأتأأخأأطأأيأأإل 

، سأأأأأأأيضأأأأأأأمن ذل  االمتثال  2021نيسأأأأأأأان/أبريل  
على نحو مماثل، أدمج  في المائة  و   100بنسأأأبة  

المكتب اإلقليمي ألفريقيا التوصأأأأأأأأأأية، وتخضأأأأأأأأأأع 
جميع المشأأأأأأأأاريع السأأأأأأأأتعراض لجنة اسأأأأأأأأتعراض  
المشأأأأأأأأأأأأأأأاريع قبأل التوقيع على االتفأاقأات  وتنظر  
اللجنأأأة في جميع جوانأأأب المقترح: أي الجوانأأأب  
المأأاليأأة والبرنأأامجيأأة والجوانأأب المتعلقأأة بأأالموارد  

ر  ويعتبر البشأأأأأأأأأأأأأأريأة ومأا يرتبإل بأهلأ  من مخأاط
 موئل األمم المتحدة أن هه  التوصية قد ُنفّ هت 

بأأالنظر إلى رد اإلدارة وبعأأد التقييم، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر منفهة 

X    

71 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 66 الفقرة

المجلس بأأأألن يتخأأأأه موئأأأأل   األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأي 
المتحأأدة مزيأأدا من اإلجراءات االسأأأأأأأأأأأأأتبأأاقيأأأة  
لرصأأأأد صأأأأالحية االتفاقات ُبدية ضأأأأمان أن  
ُتوقنع في الوق  المناسب أي تعديالت متعلقة  
بالتمديد، وذل  امتثاال لسأأأأأأأياسأأأأأأأة موئل األمم  

 المتحدة المتعلقة بالشركاء المنفهين  

وضأأأأأع البرنامج القطري لموئل األمم المتحدة في 
تتبُّع تشأأأمل جميع المشأأأاريع الجارية،  مصأأأر أداة 

بما في ذل  تواريخ انتهاء المشأأأأأأأأأأأاريع؛ ويرسأأأأأأأأأأأل 
الموظفون المسأأأوولون بصأأأورة دورية إلى موظ   
الأمأأعأأنأأيأأيأن(   الأبأأرامأج  )مأوظأفأأي  الأمأأعأأنأأي  الأبأأرامأج 
إخطارا قبل تاريخ انتهاء المشأأأروع  ويعتبر موئل  

 األمم المتحدة أن هه  التوصية قد ُنفّ هت 

المتحدة جدوال لتتبُّع   وفر موئل األمم
القطري   المكتأأأأأأب  من  المشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع 
لمصأر وأدلة على اإلخطارات  ومن 

 ثّم، ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    

72 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
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ن موئل األمم   يوصأأأأأأأي المجلس بلن يحسأأأأأأأّ 
المتحأدة صأأأأأأأأأأأأأأيأاغأة اتفأاقأات التعأاون التي  
تكون نواتجهأأأأا متمأأأأاثلأأأأة رغم تمويلهأأأأا من  

أحا  موئل األمم المتحدة علما بهه  التوصأأأأأأأأأية  
التي تم  التعأأأأأاون  اتفأأأأأاقأأأأأات  أن  الرغم من  وعلى 
تسأأأأأأأأأأأأأليإل الضأأأأأأأأأأأأأوء عليها كان  لمرة واحدة، فإن 
الأأأأأأديمقراطيأأأأأأة   الو  لجمهوريأأأأأأة  القطري  المكتأأأأأأب 

قأأد. موئأأل األمم المتحأأدة رسأأأأأأأأأأأأأأأأالأأة 
ن تأأهكيريأأة ومأأهكرة توجيهيأأة وعينأأة م

ُتعتبر  ثّم،  اتفأأأأاقأأأأات التعأأأأاون  ومن 
 هه  التوصية منفنهة 

X    
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https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9


 

 

 
A

/7
7

/5
/A

d
d

.9
 

2
2

-0
8

5
4

9
 

6
6

/1
5

6
 

 الرقم

سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
الزدواجيأأأأأة            تفأأأأأاديأأأأأا  مختلفأأأأأة، وذلأأأأأ   م نيح 

 الجهود 
الشأأأأأعبية كفل، وهو اآلن يحر  على كفالة، أن  
يكون تصأأأميم اتفاقات التعاون خاصأأأا بكل م ن حة  

أصأأدر رئيس المكتب رسأأالة تهكيرية على حدة  و 
ومهكرة توجيهية بهها الشأأأأأأأأأأألن إلى جميع موظفي  
الأأأأأأديمقراطيأأأأأأة   الو  لجمهوريأأأأأأة  القطري  المكتأأأأأأب 
الشأأأأأأأأأأأأأأعبيأأأة لكفأأأالأأأة االمتثأأأال  وير  موئأأأل األمم  
 المتحدة أن التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

73 2020  A/76/5/Add.9 ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 79 الفقرة

يوصأأأأأي المجلس بلن يواصأأأأأل موئل األمم  
المتحدة إجراء اتصاالت وثيقة مع الجهات  

بنشأأا  على تعبئة المانحة من أجل العمل  
المتوقعأأأة   الموارد الالزمأأأة لتحقيق النتأأأائج 

 المدرجة في الميزانية المقترحة 

، أضأأأأأأأأأأأأأأفى موئأأل األمم المتحأأدة  2020في عأأا.  
الطأابع الرسأأأأأأأأأأأأأأمي على نظأا. جهأات التنسأأأأأأأأأأأأأأيق  
المعنية بالجهات المانحة من أجل تعزيز التعاون  
المأأأأأأانحأأأأأأة  وحتى  الجهأأأأأأات  مع  االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجي 

مشأأأأأأأأأأأأأأاورة رفيعأة   27، ُعقأدت 2021تموز/يوليأه  
المستو  مع اإلدارة العليا والتنفيهية، ومن المقرر  

مشأأأأأاورة أخر   وباإلضأأأأأافة إلى ذل ،    22إجراء  
منصأأأأة   2020ُأنشأأأأئ  في تشأأأأرين األول/أكتوبر  

للموسأأأأأأسأأأأأأات واألعمال الخيرية  وأخيرا، اعُتمدت 
تعبئأة الموارد بوصأأأأأأأأأأأأأأفهأا مجأاال في برنأامج عمأل 

ة المجموعة االسأأتشأأارية المعنية بالجهات  موسأأسأأ
صأأاحبة المصأألحة، وذل  لتمكين أنشأأطة التوعية 
والأدعوة إلى توفير موارد إضأأأأأأأأأأأأأأافيأة مع الجهأات  

 صاحبة المصلحة وشبكاتها 

وير  موئل األمم المتحدة أن التوصأأأأأأية قد ُنفّ هت  
 ويطلب إغالقها 

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق   األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
تأقأأأأأأأار  ذلأأأأأأأ   فأي  بأمأأأأأأأا  يأر  داعأمأأأأأأأة، 

االجتماعات، واختصأأاصأأات منصأأة  
الموسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأات واألعمال الخيرية، 
وجدول أعمال الموئل الخا  بجمع 
هأأأأأأأه   تُأعأتأبأر  ثأّم،  ومأن  الأتأبأرعأأأأأأأات  

 التوصية منفنهة 

X    

74 2020 A/76/5/Add.9  ،
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 84 الفقرة

يقو. موئأأأل األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن  
المتحأدة بتحأديأث دليلأه لإلدارة القأائمأة على 
النتأأائج وفقأأا للخطأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأة للفترة  

ووفقا لسأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأة اإلدارة    2020-2023
 القائمة على النتائج 

أنجزت اإلدارُة العليأأأا دليأأألي اإلدارة القأأأائمأأأة على 
النتأائج ووافقأ  عليأه  وير  موئأل األمم المتحأدة  

 التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها أن هه  

بعأأد اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض الوثأأائق الأأداعمأأة، 
 ُتعتبر هه  التوصية منفهة 

X    

75 2020 A/76/5/Add.9  ،
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 93 الفقرة

المجلس بأأأألن يعزز موئأأأأل األمم   يوصأأأأأأأأأأأأأي 
السأأأأأأأنوية وتنفيهيها،  المتحدة إدارةي خطة العمل  

القأأأأائمأأأأة على  وفقأأأأا لمتطلبأأأأات دليأأأأل اإلدارة 
 النتائج الهي أعد  موئل األمم المتحدة  

أحأأا  المكتأأب اإلقليمي ألفريقيأأا علمأأا بتوصأأأأأأأأأأأأأيأأة  
مراجعة الحسأأأابات في مهكرات مالحظات مراجعة  
الحسأأأأأأأأأأأأابات وعمل على كفالة مواءمة خطة عمله  

مع برنأأامج عمأأل الموئأأل    2021السأأأأأأأأأأأأأنويأأة لعأأا.  
للفترة   االسأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأأة     2023- 2020وخطتأأأأأأه 

المتحأأأأأ األمم  موئأأأأأل  دة وثأأأأأائق  قأأأأأد. 
داعمأأأة، بمأأأا في ذلأأأ  خطأأأة العمأأأل  
السأأأنوية والخطة االسأأأتراتيجية  ومن 

 ثّم، ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
وتوضأأأأأأأأأأأأع خطة العمل السأأأأأأأأأأأأنوية خالل المعتك             

مع كبار الموظفين لشأأأأأأأوون  السأأأأأأأنوي وُيّتفق عليها 
المسأأأتوطنات البشأأأرية الهين يحددون أهدافا محددة  
للمنطقة  ويتولى رصأأأأد خطة العمل السأأأأنوية اآلن  
بصأأأورة مشأأأتركة المكتب اإلقليمي ألفريقيا وشأأأعبة 
البرامج اإلقليميأأأة  وير  موئأأأل األمم المتحأأأدة أن  

 التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها  
76 2020 A/76/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 101 الفقرة

يكرر المجلس التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة السأأأأأأأأأأأأأأابقأة بألن  
األمم المتحأأدة حأأاالت األثر  يتجنأأب موئأأل  

 الرجعي قبل توقيع عقود جديدة 

سأأأأُيجري موئل األمم المتحدة اسأأأأتعراضأأأأا فصأأأأليا 
لجميع العقود القائمة لضأأأأأمان إتما. أي تمديدات  
مطلوبة في الوق  المناسأأأأأأأأأأأأأب لتجنب المزيد من  

 حاالت األثر الرجعي 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 التوصية ُتعتبر قيد التنفيه فإن هه  

 X   

77 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 107 الفقرة

المجلس بأأأألن يودي موئأأأأل األمم   يوصأأأأأأأأأأأأأي 
العقود   إدارة  مجأأأأأأال  في  المتحأأأأأأدة واجبأأأأأأاتأأأأأأه 
لضأأأمان إجراء تقييمات شأأأاملة ألداء البائعين  

 تمديد للعقود السارية  قبل تجهيز أي  

سأأأأأأأُيصأأأأأأأدر موئل األمم المتحدة مهكرة إلى قسأأأأأأأم 
المشأأأأأأأتريات في مكتب األمم المتحدة في نيروبي 
وحأاملي تفويضأأأأأأأأأأأأأأأات السأأأأأأأأأأأأأألطأة التأابعأة للموئأل  
لتهكيرهم بضأأأأأأأأأمان إجراء تقييمات شأأأأأأأأأاملة ألداء  
البائعين قبل تجهيز أي تمديد للعقود  وسأأأأأأأأتجر   

لتجأأأأأأديأأأأأأد   تأأأأأأدريبيأأأأأأة  للموظفين  دورة  المعلومأأأأأأات 
العأأأاملين في مجأأأال إدارة العقود داخأأأل الموئأأأل   
وسأأأأأأيتم تحسأأأأأأين أداة تتّبع تخطيإل الطلب الحالية  
لتشأأأأأأأمل أداء البائعين وتقييمهم  وباإلضأأأأأأأافة إلى  
ذل ، سأأتنفّ ه الوحدات المسأأوولة عمليات الفحص  

 العشوائي بانتظا. 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 توصية ُتعتبر قيد التنفيه فإن هه  ال

 X   

78 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 115 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يعزز موئأل األمم  
المتحدة الرقابة الداخلية المفروضأأأأأأأأأأة على 
أنشأأأأأطة الشأأأأأراء، وذل  بتسأأأأأجيل معلومات  
البائعين وتحديثها بصأأأأأأورة دورية في نظا. 
أوموجأأا، وإعأأداد أوامر الشأأأأأأأأأأأأأأراء والموافقأأة  
عليها في الوق  المناسأب، تفاديا للتعرض  
لمطأأالبأأات ومنأأازعأأات محتملأأة من جأأانأأب  

 عين البائ

أدمج المكتأأب اإلقليمي ألفريقيأأا التوصأأأأأأأأأأأأأيأأة، ويتم 
تسأأأأجيل جميع البائعين قبل أي عملية شأأأأراء، وتتم 
الموافقة على أوامر الشأأأأأأأراء في الوق  المناسأأأأأأأب   
الكفأأأأاءة على مسأأأأأأأأأأأأأتو  العمليأأأأات   وُبديأأأأة تحقيق 
إلدارة   إقليميأأأأأأا  المكتأأأأأأب موظفأأأأأأا  عين  والمراقبأأأأأأة، 

بة الجودة   البرامج لفترة موقتأة لكفأالة االمتثأال ومراق 
وعلى المسأأأأأأأتو  الموسأأأأأأأسأأأأأأأي، ُيطلب من المكتب  
اآلن، شلنه شلن جميع المكاتب اإلقليمية األخر ،  
القيأا. دوريا بتوقُّع باحتيأاجاته في مجأال الشأأأأأأأأأأأأأراء،  

  Teamsالتي يتم تسأأأأأأأجيلها في قناة على تطبيق 
ويسأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأد هأأأها اإلجراء في المراقبأأأة والتخطيإل،  

هأأأأأه    فأأأأأإن  اإلدارة،  إلى رد  بأأأأأالنظر 
 التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

X    
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
المشأأأأأأتريات وأوامر الشأأأأأأراء  وكفالة إنشأأأأأأاء سأأأأأأالل            

 والموافقة عليها في الوق  المناسب  
79 2020 A/76/5/Add.9  ،

الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 121 الفقرة

األمم  يوصأأأأأأأأأأأأأي المجلس بلن ينشأأأأأأأأأأأأأئ موئل 
المتحدة قلية إنهار تهكر الموظفين المسأوولين 
عن تعيين الخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريين والمتعاقدين  

 األفراد بالحدود القصو  لمدد التعيين  

أنشل الموئل تقريرا لرصد شعبة التحول الموسسي  
والمسأأاءلة يشأأير إلى وجود تباين في مدة التعيين  

التقرير وإرسأال القصأو  المقررة  ويتم اسأتعراض  
تنبيهأأأات فرديأأأة إلى المأأأديرين المكلفين بأأأالتعيين  
ذوي الصأأأأأأأأأأأأأألة قبل ثالثة أشأأأأأأأأأأأأأأهر من بلوغ الحد  
الزمني األقصأأأأأأأأأأى إلخطار كل واحد منهم بالمدة  
المحدودة لعقود الخبراء االسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأاريين/فراد  
أن   المتحأأأأأأدة  األمم  موئأأأأأأل  وير   المتعأأأأأأاقأأأأأأدين  

 التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق    قأأأأأد. األمم  موئأأأأأل 
داعمة، بما في ذل  تقرير للرصأأأأأأأأد  
 ومن ثّم، ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    

80 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 131 الفقرة

ويوصأأأأأأأأأأأأي المجلس بلن يعزز موئل األمم  
الخأأدمأأات المبرمأأة مع  المتحأأدة إدارة عقود  

الحأأأأأد من   المتعأأأأأاقأأأأأدين عن طريق  فراد  
تأقأيأيأمأأأأأأأات   يُأجأري  وأن  خأأأأأأأدمأتأهأم،  فأتأرات 
مرحليأة للخبراء االسأأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأأاريين وفراد  
األمر   لمتطلبأأأأأأات  امتثأأأأأأاال  المتعأأأأأأاقأأأأأأدين، 
اإلداري المتعلق بالخبراء االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأاريين  

 وفراد  المتعاقدين 

للمديرين سأأأأأأأأأأأأأُيصأأأأأأأأأأأأأدر موئل األمم المتحدة مهكرة  
المكلفين بالتعيين لتهكيرهم بمدد التعيين القصأأأأأأأأأو   
وبلهمية إجراء تقييمات مرحلية  وباإلضأأأأأأأأأأأأأافة إلى  
ذل ، سُيطلب من المديرين المكلفين بالتعيين تقديم 
اإلدارة   دائأأأرة  مأأأأأأأديأأأر  لأأأمأأأوافأأأقأأأأأأأة  خأأأطأأأي  تأأأبأأأريأأأر 
واالسأتشأارات واالمتثال على التمديدات االسأتثنائية  

والتي يكون حأأأدهأأأا    أشأأأأأأأأأأأأأهر   6التي تتجأأأاوز فترة  
أشأأأأأأأأأأأأأهر وفقا لألوامر اإلدارية ذات    9األقصأأأأأأأأأأأأأى 

الصأأأأألة، وبعد ذل  سأأأأأُيطلب من فراد  المتعاقدين 
إنهاء خدمتهم  وباإلضأأأأأأأأأأأأافة إلى ذل ، سأأأأأأأأأأأأُيجر   
اسأأأتعراض  منتظم وسأأأيصأأأدر تقرير شأأأعبة التحول  
 الموسسي والمساءلة لتنبيه المديرين بمدد التعيين  

إلدارة، بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد ا
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

81 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 132 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحدة، بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة  

فراد  لخدمات المشأأأأأأأأأأأأأأاريع، بتعديل اتفاق  
المتعأأاقأأدين من خالل زيأأادة تحأأديأأد نطأأاق  
االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات بمأا يمتثأل لألمر اإلداري  

 المهكور أعال  

تضأأأأأأأأطلع إدارة الدعم العملياتي بلنشأأأأأأأأطة لتوحيد 
اتفأأأاقأأأات جميع كيأأأانأأأات منظومأأأة األمم المتحأأأدة  
التي تسأأأأأأأأأأأأأأتخأأد. مكتأأب األمم المتحأأدة لخأأدمأأات  

دائرة المشأأأأأأأاريع كمقد. للخدمات  وسأأأأأأأيقو. مدير 
اإلدارة واالسأأأأتشأأأأارات واالمتثال وسأأأألطات مكتب  
األمم المتحدة لخدمات المشأأأأأأأأأأأأأأاريع بتنقيح مهكرة  
التي   للتعليمأأأأأأات واإلرشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأادات  وفقأأأأأأا  التفأأأأأأاهم 

 ستصدرها إدارة الدعم العملياتي 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   
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سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
          

82 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 140 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يتبع موئأأأل األمم  
المتحأدة األمر اإلداري المتعلق بأالتعيينأات 
الموقتة لضأأأأأأأمان التوثيق السأأأأأأأليم لمبررات  
التمديد االسأأأأأأأأأتثنائي للتعيينات الموقتة إلى  

 ا يوم 364ما يتجاوز 

وكفأل موئل األمم المتحأدة وسأأأأأأأأأأأأأأيواصأأأأأأأأأأأأأأل كفأالة  
التوثيق السأأأأأأأأأأأأأأليم لمبررات التمأديأد االسأأأأأأأأأأأأأأتثنأائي  

يومأأأا    364للتعيينأأأات الموقتأأأة إلى مأأأا يتجأأأاوز  
يومأأا دون   364ولن ُتمنح أي تمأأديأأدات تتجأأاوز  

الحصأأأأأأأأأأأأأأول على موافقأأة خطيأأة من مأأدير دائرة 
اإلدارة واالسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارات واالمتثال على التمديدات  
االسأأأأأأأأأأأأأأتثنأأأأائيأأأأة  وير  موئأأأأل األمم المتحأأأأدة أن  

 التوصية قد ُنفّ هت ويطلب إغالقها 

المتحأأأأأدة وثأأأأأائق   األمم  موئأأأأأل  قأأأأأد. 
المبررات  ومن  قبيأأأأأل  من  داعمأأأأأة، 

 ثّم، ُتعتبر هه  التوصية منفنهة 

X    

83 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 147 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يتألكأد موئأل األمم  
التفأأأأأأأاق   المنظمأأأأأأأات  توقيع  من  المتحأأأأأأأدة 
مشأأأأأأأأأأأأأأترك بين المنظمأأأات، ومن إمكأأأانيأأأة 
احتسأأأأأأاب تكلفة اسأأأأأأتحقاقات الموظفين أو  

 قيمتها العادلة بشكل موثوق 

سأأيعمل موئل األمم المتحدة على ضأأمان إضأأفاء  
الطابع الرسأأأمي على االتفاق التنظيمي المطلوب  
قبأأأأأأل   من  الوكأأأأأأاالت وتوقيعأأأأأأه  بين  المشأأأأأأأأأأأأأأترك 

 المنظمتين 

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

84 2020 A/76/5/Add.9  ،
الثأأأأأأاني،  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 154 الفقرة

يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأألن يعين موئأأل األمم  
تكنولوجيأأأأأأأا  لجنأأأأأأأة  أعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء  المتحأأأأأأأدة 
المعلومات واالتصاالت استنادا إلى هيكله  

 التنظيمي الجديد 

عب   ل طلبات الترشأأيح إلى جميع مديري الشأُ سأأُترسأأي
والممثلين اإلقليميين  وبعأد ذلأ ، سأأأأأأأأأأأأأتعين المأديرة  
التنفيأأأهيأأأة أعضأأأأأأأأأأأأأأأأاء لجنأأأة تكنولوجيأأأا المعلومأأأات  

 واالتصاالت وستعلن ذل  في مهكرة عامة  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   
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يوصأأأأأأأأأي المجلس بلن يضأأأأأأأأأع موئل األمم  
المتحدة ضأأأأأأأأأأوابإل شأأأأأأأأأأاملة، مثل تسأأأأأأأأأأوية 
البيانات وتنقيحها بانتظا.، للقضأأأأأأأأأاء على 
عد. اتسأاق السأجالت بين نظا. المحاسأبة  

ظا. واالسأأأأتحقاقات الخاصأأأأة بالمشأأأأاريع ون
 أوموجا 

هه  التوصأأأأأأية تجاوزتها األحداث بسأأأأأأبب إطالق  
المتكأأأأاملأأأأة للتخطيإل واإلدارة واإلبالغ في  األداة 
نظأأأا. أوموجأأا، وهي التوسأأأأأأأأأأأأأأعأأأة المتعلقأأأة بأأإدارة  
  المشأأاريع في نظا. أوموجا  ويشأأكل نظا. أوموجا
حأأاليأأا النظأأا. الوحيأأد الأأهي يتيح تسأأأأأأأأأأأأأأجيأأل قيود 
المشأاريع والمعلومات المالية ذات الصألة، ولهل   
لم تعأأد هنأأاك أيأة حأاجأة لمزامنتأأه مع نظأأا. مواز  
مثل نظا. المحاسأأأأأأأأأبة واالسأأأأأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأأأأة  
بالمشأأأأأأأأأأأاريع  ويمكن اسأأأأأأأأأأأتخدا. النظا. اآلن فقإل  
كمنصأأأأأأأأأأة لتحليل اإلبالغ فيما يتعلق بمصأأأأأأأأأأادر 

ظأا. أوموجأا )حيأث يتم إدخأال البيأانأات بيأانأات ن
إلى النظأأا. مبأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة من نظأأا. أوموجأأا(  وير   
هت   موئأأأل األمم المتحأأأدة أن التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قأأأد ُنفأأأّ 

 ويطلب إغالقها 

للتخطيإل   المتكأأأأأأاملأأأأأأة  األداة  حلأأأأأأ  
نأأأأأأظأأأأأأأا.  مأأأأأأحأأأأأأأل  واإلبأأأأأأالغ  واإلدارة 
المحاسأأأأأبة واالسأأأأأتحقاقات الخاصأأأأأة 
بأالمشأأأأأأأأأأأأأأاريع ونشأأأأأأأأأأأأأأرهأا موئأل األمم  

أ مأن  الأبأرامأج الأمأتأحأأأأأأأدة  إدارة  جأأأأأأأل 
والمشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع  ومن ثم، ُتعتبر هأأأه  
 التوصية توصية  تجاوزتها األحداث  

   X 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.9
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 الرقم

سأأأأأأأأأأنة تقرير  
مأأأأأأأأراجأأأأأأأأعأأأأأأأأة  
 تقييم المجلس رد اإلدارة توصية المجلس التقريرمرجع  الحسابات

 الحالة بعد التحقق 

التوصأأيات  
هة   المنفن

التوصأأأأأيات  
 قيد التنفيه 

التوصأيات  
غأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأر 

هة   المنفن

التوصأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأات  
التي تجأأاوزتهأأأا  

 األحداث  
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يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يعمأل موئأل األمم  
البيأأانأأات المتحأأدة على زيأأادة الوعي بأألمن  

أجهزة   حفظ  لضأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأان  الموظفين  لأأأأأأد  
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

أُعيد تعميم رسأأأأأأأالة إلكترونية عامة وسأأأأأأأُتعمنم مرة 
أخر  على فترات زمنيأة مختلفأة  ويُأدريج التأدريأب  
األمني في قأائمأة الأدورات التأدريبيأة اإللزاميأة التي  

ُنقّ ح   يرصأأأأأأأأأأأأأدها مكتب الموارد البشأأأأأأأأأأأأأرية، وقد 
المبأادئ التوجيهيأة المتعلقأة بإجراءات التشأأأأأأأأأأأأأأغيل  
الموحأدة لتشأأأأأأأأأأأأأأمأل أمن البيأانأات واألجهزة  وير   
هت   موئأأأل األمم المتحأأأدة أن التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة قأأأد ُنفأأأّ 

 ويطلب إغالقها 

بأالنظر إلى أن موئأل األمم المتحأأدة  
قأأأد نّقح مبأأأادئأأأه التوجيهيأأأة المتعلقأأأة  
بإجراءات التشأأأأأغيل الموحدة لتشأأأأأمل 

فأأأأإن هأأأأه  أمن البيأأأأ انأأأأات واألجهزة، 
 التوصية ُتعتبر منفنهة 

X    
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يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بأأألن يقو. موئأأأل األمم  
المتحدة بإنشأأأأأأأأأأأأاء رموز شأأأأأأأأأأأأريطية لجميع  
األصأأأأأأول الخاضأأأأأأعة لسأأأأأأيطرته، من أجل  
جأمأيأع   ب  تأعأقأأأأأأأّ إمأكأأأأأأأانأيأأأأأأأة  عألأى  الأحأفأأأأأأأاا 
األصأأأأأأأأول، وتسأأأأأأأأجيل تواريخ االقتناء التي  

  تمثل بداية العمر النافع لألصول 

سأأأُيجري الموئل لفائدة موظفي المكتب القطري في  
مصأأأأأأأأأأأأأر تأأدريبأأا لتجأأديأأد معلومأأاتهم بشأأأأأأأأأأأأأأألن إدارة  

أي تلّقي وتسأأجيل المعدات المشأأتراة،    - الممتلكات  
بمأا في ذل  توليأد الرموز الشأأأأأأأأأأأأأريطيأة وتسأأأأأأأأأأأأأجيأل  
تواريخ االقتناء  وسأأأأأأأأيقا. أيضأأأأأأأأا تدريب في مجال  
ة  إدارة األصأأول لفائدة جميع جهات التنسأأيق المعني 

بأأاألصأأأأأأأأأأأأأول  ويولأأد نظأأا. أوموجأأا تلقأأائيأأا الرموز  
الشأأأأأأأأأأأأأريطيأة للمعأدات بمجرد تسأأأأأأأأأأأأأجيأل اسأأأأأأأأأأأأأتال.  
البضأائع، ثم ُتطبع الرموز الشأريطية من ق بيل وحدة 
إدارة المشأأأتريات ومكتب األمم المتحدة في نيروبي 
التنسأأأأأأأأأأأأأيق   المتحأأأأأدة وجهأأأأأات  األمم  لمقر موئأأأأأل 

 اإلقليمية للمكاتب اإلقليمية/القطرية  

قييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، بعأأد الت
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   
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يوصأأأأأأأأأأأأأأي المجلس بألن يعزز موئأل األمم  
المتحدة عملية تخطيإل السأأأأأأأأأأفر لضأأأأأأأأأأمان  

التهاكر قبل بدء السأأفر  إتما. حجز وشأأأراء  
 يوما  16الرسمي بما عدد  

في حين من غير الممكن دائما الوفاء بشأأأأأأأر  إتما. 
يوما تقويميا بسأأأأأأأبب ظروف    16خطإل السأأأأأأأفر قبل  

خأارجأة عن سأأأأأأأأأأأأأيطرة الموئأل، من قبيأل التألخر في  
المأأأأأانحأأأأأة  الجهأأأأأات  جأأأأأانأأأأأب  من  الطلبأأأأأات  تقأأأأأديم 
والحكومات، فإن الموئل يرصأأأأأأأأأد االمتثال لشأأأأأأأأأرو   
السأأأأأفر على أسأأأأأاس ربع سأأأأأنوي  ومع ذل ، يالحظ  
الموئأأل أنأأه بأأالنظر إلى األثر المترتأأب على جأأائحأأة 

واسأأأأأأأأأأأأأتنأادا إلى نموذج عملأه، فإن معأدل   19- كوفيأد 
 االمتثال لديه يتطلب تحسينا مستمرا  

بعأأد التقييم وبأأالنظر إلى رد اإلدارة، 
 فإن هه  التوصية ُتعتبر قيد التنفيه 

 X   

 4 1 48 35 88 التوصياتمجموع عدد  

 4 1 55 40 100 النسبة المئوية من مجموع عدد التوصيات 
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 الفصل الثالث 

 تصديق البيانات المالية   
 

موجهاة إلى رئيس مجلس مراجعي الحسااااااااااباات    2022آذار/ماارس    31رساااااااااالاة مؤرخاة    
 المسؤولة المالية األولى بمكتب األمم المتحدة في نيروبي من

األمم المتحدة للمسأأأأأأتوطنات البشأأأأأأرية )موئل األمم المتحدة( عن السأأأأأأنة أُعدنت البيانات المالية لبرنامج   
من النظأا. المأالي والقواعأد المأاليأة   1- 106وفقأا للقأاعأدة المأاليأة   2021كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر   31المنتهيأة في 

 ( ST/SGB/2015/4من ملحق النظا. المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة )   10- 306لألمم المتحدة والقاعدة  

ويرد موجز السأأأياسأأأات المحاسأأأبية الهامة المطبنقة في إعداد هه  البيانات في شأأأكل مالحظات على  
البيانات المالية  وتوفر هه  المالحظات والجداول المرفقة بها معلومات وإيضأأأأاحات إضأأأأافية بشأأأألن األنشأأأأطة  

 قا. بها موئل األمم المتحدة خالل الفترة المشمولة بهه  البيانات المالية التي 

من النظا.  9-105إلى   7-105و  5-105ومهمة التصأأأأأأأأأديق على نحو ما تعّرفها القواعد المالية  
المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة مسأأأأندة  إلى موئل األمم المتحدة  وُتسأأأأنيد المسأأأأوولية عن الحسأأأأابات وعن 

من النظا. المالي  6-105همة االعتماد، على النحو المعرف في المادة السأأأأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأأأأة والقاعدة المالية أداء م
 والقواعد المالية لألمم المتحدة، إلى مكتب األمم المتحدة في نيروبي 

، ُأصأأأأأأّدق على صأأأأأأحة البيانات المالية المرفقة لموئل األمم المتحدة عن   ووفقا للسأأأأأألطة المخولة إلين
  2021كانون األول/ديسمبر  31نتهية في السنة الم

 
 أندروميدافاندا  )توقيع(

 المسوولة المالية األولى 

 مكتب األمم المتحدة في نيروبي 
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 A/77/5/Add.9 

 

22-08549 72/156 

 

 الفصل الرابع 

 2021كانون األول/ديسمبر    31استعراز مالي عام للسنة المنتهية في    
 

 مقدمة وعرز عام للعمليات والبيئة التشةيلية -ألؤ   

ه التقرير المأأالي والبيأأانأأات المأأاليأأة لبرنأأامج األمم المتحأأدة  - 1 تتشأأأأأأأأأأأأأأرف المأأديرة التنفيأأهيأأة بأألن تقأأّد. طيأأّ
  وتتكون  2021كانون األول/ديسأمبر  31للمسأتوطنات البشأرية )موئل األمم المتحدة( عن السأنة المنتهية في 

، ُأحيل   1-106قا للقاعدة المالية البيانات المالية من خمسأأأأأأأأأأأأأة بيانات ومالحظات على البيانات المالية  ووف
  2022قذار/مارس  31هه  البيانات المالية إلى مجلس مراجعي الحسابات في 

وموئل األمم المتحدة هو البرنامج المتخصأأص المعني بالحضأأرنة المسأأتدامة والمسأأتوطنات البشأأرية  - 2
دة من قرار الجمعيأأة العأأامأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأأدامأأة في منظومأأة األمم المتحأأدة  وواليأأة موئأأل األمم المتحأأدة مسأأأأأأأأأأأأأأتمأأ 

(، الهي أنشأأأألت الجمعية بموجبه موسأأأأسأأأأة األمم المتحدة للموئل والمسأأأأتوطنات البشأأأأرية؛ ومن 29-)د 3327
 ، الأهي أنشأأأأأأأأأأأأأألت الجمعيأة بموجبأه مركز األمم المتحأدة للمسأأأأأأأأأأأأأأتوطنأات البشأأأأأأأأأأأأأأريأة )الموئأل(؛32/162القرار 
الهي حول  الجمعية بموجبه مركز األمم المتحدة للمسأأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأأرية إلى برنامج األمم   56/206 والقرار

 المتحدة للمستوطنات البشرية 

  “التحضأأأأأأأأأأأأر نوعية حياة أفضأأأأأأأأأأأأل للجميع في عالم قخه في  ”ورؤية موئل األمم المتحدة المتمثلة في   - 3
رؤية جريئة وطموحة؛ وهي رؤية تتحد  موئل األمم المتحدة وشأأأأأأأأأأأأأأركاء  لتعزيز الجهود الوطنية والدولية  هي

الموجهة نحو معالجة تحديات التحضأأأأأأأأأأأر  وتعكس طموحا نحو مثل أعلى وحاجة حقيقية في الوق  نفسأأأأأأأأأأأه  
قاليم، وتربإل المسأأتوطنات البشأأرية وير  موئل األمم المتحدة أن التحضأأر عملية يمكن أن ُتحدث تحوال في األ

على امتداد سأأأأأألسأأأأأألة متصأأأأأألة بين المناطق الحضأأأأأأرية والري ية، بما في ذل  مدن األسأأأأأأواق الصأأأأأأغيرة والمدن 
المتوسأأأأأأطة الحجم والمراكز الحضأأأأأأرية الرئيسأأأأأأية، بما يكفل إتاحة السأأأأأأكن الالئق والميسأأأأأأور التكلفة والخدمات  

ل موئل األمم المتحدة على الترويج للتوسأأأأأأأع الحضأأأأأأأري باعتبار  قوة  األسأأأأأأأاسأأأأأأأية والبنية التحتية للجميع  ويعم
 ُتحدث تغييرات إيجابية في حياة الناس والمجتمعات وتحّد من عد. المساواة والتمييز والفقر 

تشأأأأأأأأأأأجيع التغيير التحويلي في المدن والمسأأأأأأأأأأأتوطنات ”ويتمثل بيان المهمة لموئل األمم المتحدة في   - 4
عرفة والمشأأأأأورة في مجال السأأأأأياسأأأأأات والمسأأأأأاعدة التقنية والعمل التعاوني حتى ال ُيترك البشأأأأأرية من خالل الم

  “أحد وأي مكان خل  الركب أي

، من جمعية موئل 73/279وتتلل  إدارة موئل األمم المتحدة، المنشلة بموجب قرار الجمعية العامة  - 5
 المتحدة، ولجنة الممثلين الدائمين، والمجلس التنفيهي األمم 

وتقد. جمعية موئل األمم المتحدة التوجيه السأأأأأأأياسأأأأأأأاتي بشأأأأأأألن المسأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأرية والحضأأأأأأأرنة   - 6
المسأأأأأتدامة، وُتمارس الرقابة االسأأأأأتراتيجية على موئل األمم المتحدة  وتوافق على الخطة االسأأأأأتراتيجية لموئل 

سأأأأأأنوات عن عملها إلى الجمعية العامة، عن طريق المجلس االقتصأأأأأأادي   . تقريرا كل أربعاألمم المتحدة وتقد
واالجتماعي في دورته الموضأأأأأأأأوعية  وتتمتع الجمعية بعضأأأأأأأأوية عالمية وتجتمع كل أربع سأأأأأأأأنوات، وسأأأأأأأأُتعقد 

  2023دورتها المقبلة في عا. 

https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
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لمتحأأدة تعمأأل بين الأأدورات، وهي ولجنأأة الممثلين الأأدائمين هي هيئأأة فرعيأأة لجمعيأأة موئأأل األمم ا - 7
مسأأأأأأأأوولة عن إنجاز اسأأأأأأأأتعراض منتصأأأأأأأأ  المدة الرفيع المسأأأأأأأأتو  لتنفيه مقررات جمعية موئل األمم المتحدة 
وقراراتها والتحضأأأأأير للدورة المقبلة لجمعية الموئل  وهي تجتمع مرتين كل أربع سأأأأأنوات: مرة قبل دورة جمعية  

ة أخر  ألغراض اسأأأأأأأأتعراض منتصأأأأأأأأ  المدة الرفيع المسأأأأأأأأتو   الموئل من أجل التحضأأأأأأأأير لتل  الدورة، ومر 
  2023وتتمتع اللجنة بعضوية عالمية، وسُتعقد دورتها المقبلة في عا. 

عضأأوا، مسأأوولية تعزيز الرقابة على عمليات موئل األمم   36ويتوّلى المجلس التنفيهي، الهي يضأأم  - 8
ليته  وُيشأأأأأأأأرف المجلس على إعداد مشأأأأأأأأروع الخطة  المتحدة وتعزيز مسأأأأأأأأاءلة الموئل وشأأأأأأأأفافيته وكفاءته وفعا

االسأأأتراتيجية قبل موافقة جمعية الموئل عليها، وهو مسأأأوول عن اسأأأتعراض برنامج العمل والميزانية السأأأنويين 
 والموافقة عليهما  ويجتمع المجلس التنفيهي عادة مرتين في السنة 

لمكأأأاتأأأب اإلقليميأأأة، والمكأأأاتأأأب القطريأأأة، بلأأأدا، بمأأأا في ذلأأأ  ا  66ولموئأأأل األمم المتحأأأدة وجود في   - 9
ومكاتب االتصأأأأأأأال والتمثيل، ومكاتب البرامج العالمية، ومكاتب المشأأأأأأأاريع، والمكاتب اإلدارية  ويعمل الموئل 
بأأالتعأأاون مع كيأأانأأات األمم المتحأأدة األخر  لتنفيأأه برامجأأه في إطأأار مبأأادرة وحأأدة العمأأل في األمم المتحأأدة  

نيروبي هو الجهأأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأة التي تقأأد. الخأأدمأأات اإلداريأأة لموئأأل األمم المتحأأدة، ومكتأأب األمم المتحأأدة في  
ويشأأأأأأأأمل ذل  تقديم الخدمات في مجاالت المحاسأأأأأأأأبة والشأأأأأأأأوون المالية والموارد البشأأأأأأأأرية والمشأأأأأأأأتريات وإدارة  

قأأد. الممتلكأأات وتكنولوجيأأا المعلومأأات وخأأدمأأات الموتمرات  وتشأأأأأأأأأأأأأأمأأل كيأأانأأات األمم المتحأأدة األخر  التي ت 
 الخدمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

 
 معلومات عن أهداف موئل األمم المتحدة واستراتيجياته -باء   

الهدف الرئيسأأأأأأي لموئل األمم المتحدة هو النهوض بالحضأأأأأأرنة المسأأأأأأتدامة بوصأأأأأأفها محركا للتنمية   - 10
 :ة للجميع  وتشمل األهداف الفرعية ما يليوالسال.، وتحسين الظروف المعيشي 

 تحسين أحوال مآوي الفقراء في العالم وكفالة تنمية المستوطنات البشرية المستدامة؛ )أ( 

رصأأأأأأد وتقييم التقد. المحرز في تحقيق أهداف جدول أعمال الموئل وغايات إعالن األل ية   )ب( 
الشأأأرب الملمونة ومرافق الصأأأرف الصأأأحي؛ ودفع عجلة    وخطة جوهانسأأأبرغ للتنفيه بشأأألن األحياء الفقيرة وميا 

من أهداف التنمية المسأأأأأأأتدامة: المدن  11التقد. بشأأأأأأألن الخطة الحضأأأأأأأرية الجديدة؛ والعمل كقيّ م على الهدف  
 والمجتمعات المحلية المستدامة؛

تعزيز صأأأأياغة وتنفيه السأأأأياسأأأأات واالسأأأأتراتيجيات والبرامج الحضأأأأرية واإلسأأأأكانية وتنمية   )ج( 
 لقدرات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والمحلي؛ا

تيسأأأأأأأير حشأأأأأأأد االسأأأأأأأتثمارات من المصأأأأأأأادر الدولية والمحلية دعما لتوفير المآوي الالئقة،  )د( 
وبرامج تنمية البنية التحتية ذات الصألة، وموسأسأات وقليات تمويل اإلسأكان، وبخاصأة في البلدان النامية وفي  

 بمرحلة انتقالية البلدان التي تمر اقتصاداتها 

وعلى مد  السأأأأنوات القليلة الماضأأأأية، دأب موئل األمم المتحدة على صأأأأقل نهجه في تحقيق التكامل  - 11
االسأأأأأأأأأأأأأتراتيجي بين العمأل المعيأاري والتنفيأهي، اسأأأأأأأأأأأأأتنأادا إلى خطتأه االسأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة واألدلأة المتزايأدة القوة على  

المسأأأأتدامة هي عامل مسأأأأرع لتحقيق أهداف التنمية المسأأأأتدامة  وقد اعتمد نهجا أكثر اسأأأأتراتيجية   الحضأأأأرنة  أن 
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الحادي    وتكامال للتصدي للتحديات واستغالل الفر  المتصلة بالمدن وغيرها من المستوطنات البشرية في القرن 
 :سية األربعة التالية للبرنامج والعشرين  ويعكس بيان المهمة هها التحول الجهري، الهي يجسد األدوار الرئي 

التفكير: يتيح العمأل المعيأاري الأهي يقو. بأه البرنأامج، بمأا في ذلأ  مختل  أشأأأأأأأأأأأأأأكأال بنأاء  )أ( 
المعارف والبحوث الرائدة وبناء القدرات، لموئل األمم المتحدة وضأأأأأأأأأأع المعايير، واقتراح القواعد والمبادئ، وتبادل 

لصأأأأأأأأأأأأأعيد العالمي، ودعم الهيئات دون الوطنية والوطنية واإلقليميأة  الممارسأأأأأأأأأأأأأات الجيدة، ورصأأأأأأأأأأأأأد التقد. على ا 
 والحكومية الدولية في صياغتها للسياسات المتعلقة بالمدن المستدامة والمستوطنات البشرية األخر ؛ 

الفعل: يتخه العمل التنفيهي أشأأكاال مختلفة من المسأأاعدة التقنية، ويسأأتفيد من الخبرة الفريدة   )ب( 
المتحدة في مجال الحضأأرنة المسأأتدامة واالسأأتجابة لألزمات  ويسأأتخد. موئل األمم المتحدة عنصأأر   لموئل األمم 

التعاون التقني العالي التخصأأأأأأص لتنفيه مشأأأأأأاريع المسأأأأأأتوطنات البشأأأأأأرية من أجل توفير دعم ذي قيمة مضأأأأأأافة  
 القواعد والمعايير؛ ومصمم خصيصا للدول األعضاء في تنفيه السياسات واالستراتيجيات وأفضل الممارسات و 

المشأاركة: سأيقو. موئل األمم المتحدة، في إطار دور التنسأيق والتحفيز الهي يضأطلع به،  )ج( 
ومن خالل الدعوة واالتصأأأأأأأأأال والتوعية، بتعبئة الدعم العا. والسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأي والمالي وزيادة العمل التعاوني على 

، وأطر السأأأأأأياسأأأأأأات، والممارسأأأأأأات اإلنمائية،  جميع المسأأأأأأتويات إللها. تغيير نوعي في خطإل التنمية الوطنية
 وخيارات االستثمار من أجل التنمية الحضرية المستدامة على الصعد المحلي والوطني والعالمي؛

الشأأأأراكة: بدية تحقيق نتائج دائمة في التصأأأأدي لتحديات التحضأأأأر، سأأأأيحتاج موئل األمم  )د( 
. الدعم لتنفيه  المتحدة إلى العمل بشأأأكل تعاوني مع العديد من الشأأأركاء ، واالسأأأتفادة من موارد متعددة  وسأأأيقدن

من خالل أطر التنفيه التعاوني لألمم المتحدة وأصأأحاب المصأألحة،    2023-2020الخطة االسأأتراتيجية للفترة 
وهي وثيقة وضأأأأأأعها موئل األمم المتحدة اسأأأأأأتجابة للحاجة إلى العمل ضأأأأأأمن منظومة األمم المتحدة األوسأأأأأأع 

اع نهج للتنمية أكثر اتسأأأأأأأاقا على نطاق المنظومة، وهو يجري حاليا مشأأأأأأأاورات مع الدول  نطاقا من خالل اتب 
 األعضاء بشلن ذل  

 
 2021كانون األول/ديسمبر   31لمحة عامة وتحليل للبيانات المالية للسنة المنتهية في   -جيم   

لبيأانأات المأاليأة على وفقأا للمعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأا.، أعأدت مجموعأة كأاملأة من ا - 12
 التالي: النحو

البيأان األول: بيأان المركز المأالي  ُيظهر هأها البيأان المركز المأالي لموئأل األمم المتحأدة  )أ( 
من خالل اإلبالغ عن القيمة اإلجمالية ألصأأأأأأأأأأوله وخصأأأأأأأأأأومه  ويقد.   2021كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر   31في 

 تقديم الخدمات للشركاء في المستقبل؛ معلومات عن مد  توافر الموارد للموئل لكي يواصل

البيان الثاني: بيان األداء المالي  يقيس هها البيان صأأأأأأأأأأافي الفائض أو العجز معبرا عنه  )ب( 
بالفرق بين اإليرادات وما يقابلها من المصأأأأأروفات المتكبدة  ويشأأأأأكل صأأأأأافي الفائض أو العجز مقياسأأأأأا مفيدا 

المتحدة، ويبين ما إذا كان  المنظمة حقق  هدفها المتمثل في تحقيق التمويل لألداء المالي العا. لموئل األمم 
 الهاتي للفترة المعنية؛

قيمة  البيان الثالث: بيان التغيرات في صافي األصول  يورد هها البيان جميع التغيرات في )ج( 
سأأأبيل المثال، التسأأأويات األصأأأول والخصأأأو.، بما في ذل  تل  المسأأأتبعدة من بيان األداء المالي، ومنها على 

 االكتوارية للخصو. المتعلقة بالموظفين وتسويات القيمة العادلة لألدوات المالية المتاحة للبيع؛
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البيان الرابع: بيان التدفقات النقدية  يوضأأأح هها البيان التغيرات في الوضأأأع النقدي لموئل  )د( 
ب األنشأأطة التشأأغيلية واألنشأأطة واالسأأتثمارية  األمم المتحدة باإلبالغ عن صأأافي حركة النقدية، مصأأنفا حسأأ 

وتشأأأأأكل قدرة الموئل على توليد السأأأأأيولة النقدية جانبا مهما في تقييم مرونته المالية  وللحصأأأأأول على صأأأأأورة  
 أوفى لقدرة المنظمة على االستفادة من أرصدتها النقدية، يتعين أيضا أخه االستثمارات في الحسبان؛

المقأأارنأأة بين الميزانيأأة والمبأأالغ الفعليأأة  يقأأارن هأأها البيأأان النتأأائج    البيأأان الخأأامس: بيأأان )ه( 
التشأغيلية الفعلية بالميزانية الرئيسأية التي سأبق أن وافق عليها كل من المجلس التنفيهي لبرنامج األمم المتحدة 

 للمستوطنات البشرية والجمعية العامة؛

ات المالية بمالحظات تسأأأأأاعد المسأأأأأتخدمين مالحظات على البيانات المالية  ُتشأأأأأفيع البيان  )و( 
على فهم موئل األمم المتحدة ومقارنته بالكيانات األخر   وتشأأأأأأمل المالحظات السأأأأأأياسأأأأأأات  المحاسأأأأأأبية التي 

 يتبعها الموئل وغيرها من المعلومات والشروح اإلضافية 

بع  المنظمة خطة اسأأأأتدامة  ولدعم االمتثال المتواصأأأأل للمعايير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العا.، اتّ  - 13
دت باعتبارها الركائز األساسية   فيما يتصل بالمعايير يجري في إطارها العمل بشلن خمسة عناصر رئيسية ُحدّ 

 الستدامة المعايير المحاسبية للقطاع العا.، وهي كالتالي:

ع وجمع فوائد المعايير  إدارة فوائد المعايير المحاسأبية الدولية للقطاع العا.: ينطوي ذل  على تتبُّ  )أ( 
 ؛المنظمة  المحاسبية الدولية ودراسة سبل استخدا. المعلومات المستقاة من هه  المعايير لتحسين إدارة أعمال 

تعزيز الضأأأأأوابإل الداخلية: يشأأأأأمل ذل  تعميمي اإلطار الهي سأأأأأيدعم وضأأأأأع بيان للضأأأأأوابإل   )ب( 
 الداخلية، وإدارةي هها اإلطار باستمرار؛

ار التنظيمي للمعايير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العا.: يشأأأأأأأمل ذل  المشأأأأأأأاركة  إدارة اإلط )ج( 
النشطة في عمل مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا. في صياغة معايير جديدة أو تغيير المعايير  

للقطاع العا.، القائمة، وما يتصأل بهل  من تحديث إلطار سأياسأات األمم المتحدة للمعايير المحاسأبية الدولية 
 وقواعدها وتوجيهاتها المالية، فضال عن التغييرات ذات الصلة التي ُتدخل على الُنُظم والعمليات؛

الحفاا على سأأالمة نظا. أوموجا باعتبار  العمود الفقري للمحاسأأبة واإلبالغ وفق المعايير  )د( 
ن تكون عمليات البرامج واألنشأأأأأأطة  المحاسأأأأأأبية الدولية للقطاع العا.: يشأأأأأأمل العمل في هها المجال ضأأأأأأمان أ

 الجديدة ممتثلة لتل  المعايير، واإلنتاج اآللي للبيانات المالية عن طريق استخدا. نظا. أوموجا؛

مواصأأأأأألة التدريب على المعايير المحاسأأأأأأبية الدولية، وتعميم تطبيق اسأأأأأأتراتيجية للمهارات   )ه( 
 تدعم تعزيز وظيفة الشوون المالية 

ات األول إلى الرابع األرقا. المجمعة لجميع أنشطة موئل األمم المتحدة، وتضم الصناديق تورد البيان  - 14
غير المخصأأأأصأأأأة الغرض والصأأأأناديق المخصأأأأصأأأأة الغرض واسأأأأتحقاقات نهاية الخدمة واسأأأأتحقاقات التقاعد 

  2021كانون األول/ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

رض التابعة لموئل األمم المتحدة صأأأأأأندوقي الموسأأأأأأسأأأأأأة وتشأأأأأأمل الصأأأأأأناديق غير المخصأأأأأأصأأأأأأة الغ - 15
المخصأأص الغرض )المشأأار إليه سأأابقا باسأأم صأأندوق الموسأأسأأة لألغراض العامة(، وصأأندوق الميزانية  غير

العادية وصأندوق دعم البرامج  وموارد الموسأسأة غير المخصأصأة هي التبرعات غير المخصأصأة التي تقدمها  
ل  الدول األعضأأأأأأاء لموسأأأأأأسأأأأأأة موئل األم م المتحدة، في حين تمثل موارد الميزانية العادية اإلعانات المتحصأأأأأأّ
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األنصأأأبة المقررة للدول األعضأأأاء  واألموال المخصأأأصأأأة هي تبرعات ُتقّد. إلى صأأأندوق الموسأأأسأأأة   عليها من
 المخصص الغرض )الهي كان يسمى سابقا صندوق الموسسة لألغراض الخاصة( وحسابات التعاون التقني 

البيان الخامس معلومات عن قطاعي صأأندوق الموسأأسأأة غير المخصأأص الغرض وصأأندوق  ويقد.   - 16
 الميزانية العادية  ويجري إعداد هها البيان على أساس الميزانية 

 وتاريخ اإلبالغ الحالي  2020كانون األول/ديسمبر  31وترد مقارنة بين السنة المنتهية في  - 17

األمم المتحدة من التمويل من الميزانية العادية، بوصأأأأأأأ  الموئل طرفا   وُيدرج الشأأأأأأأّق المتعلق بموئل   - 18
(، ولكن تم إدراجأأأه في هأأأه  البيأأأانأأأات المأأأاليأأأة أيضأأأأأأأأأأأأأأأأا  A/73/5 (Vol. I)عالقأأأة، في المجلأأأد األول ) ذا

 االكتمال  ألغراض

 الية، وكهل  المالحظات عليها، جزءا ال يتجزأ من التقرير المالي وتشكل البيانات والجداول الم - 19

 
 األداء المالي   

 لمحة عامة   

من الفصأأل الرابع لمحة موجزة عن أداء موئل األمم المتحدة في جميع القطاعات   1يعرض الجدول   - 20
ّجل فائض إجمالي قدر   2021في سأأأأنة   ج صأأأأافي مجموع هو نتا 2021مليون دوالر في عا.  31,3  وقد سأأأأُ

 مليون دوالر  172,8ماليين دوالر، مقابل صافي مجموع النفقات البالغ  204,1اإليرادات المحصلة البالغ 

 
 من الفصل الرابع 1الجدول 

 حسب القطاع   2021كانون األول/ديسمبر    31موجز األداء المالي عن الفترة المنتهية في    

 المتحدة()بماليين دوالرات الواليات 

 الفائض/)العجز( المصروفات اإليرادات 
 (0,6) 3,2 2,6 صندوق الموسسة غير المخصص الغرض     

 0,0 15,9 15,9 الميزانية العادية
 (0,1) 12,3 12,2 الدعم البرنامجي 

 (0,7) 31,4 30,7 الصناديق األساسية  - المجموع الفرعي 

 (8,8) 46,3 37,5 صندوق الموسسة المخصص الغرض
 41,2 106,0 147,2 التعاون التقني 

 32,4 152,3 184,7 الصناديق المألصصة الةرز - المجموع الفرعي 

 (0,4) 2,3 1,9 استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد
 (0,4) 2,3 1,9 المجموع الفرعي  غير ذلل  
 31,3 186,0 217,3 جميع الصناديق قبل خصم المحذوفات  - المجموع 

 0,0 (13,2) (13,2) محهوفات ما بين القطاعات
 31,3 172,8 204,1 جميع الصناديق بعد خصم المحذوفات  - المجموع 

  

https://undocs.org/ar/A/73/5(Vol.I)


A/77/5/Add.9  

 

77/156 22-08549 

 

 اإليرادات   

 
 من الفصل الرابع 2الجدول 

 2020ومقارنة  بعام    موزعة  حسب القطاع  2021موجز اإليرادات في عام  

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة( 

 السنة
صأندوق الموسأسأة غير 

 الميزانية العادية  المخصص الغرض 
صأأأأندوق الموسأأأأسأأأأة  
 الدعم البرنامجي  التعاون التقني  المخصص الغرض 

اسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات نهأأأأايأأأأة  
 الخدمة وما بعد التقاعد 

محأهوفأات مأا بين 
 القطاعات 

مجموع اإليرادات بعأأأد  
 محهوفات خصم ال 

         
2021 2,6 15,9 37,5 147,2 12,2 1,9 (13,2) 204,1 
2020 4,9 15,5 56,8 108,0 12,7 2,2 (14,1) 186,0 

  
يبين الشأكل األول من الفصأل الرابع توزيع مختل  فئات المسأاهمات  وقد تلقى موئل األمم المتحدة  - 21

المقررة؛ والتبرعات؛ والتحويالت والمخصأأأأأأصأأأأأأات األخر ؛  المسأأأأأأاهمات من خمس فئات رئيسأأأأأأية: األنصأأأأأأبة 
 وإيرادات االستثمار؛ واإليرادات األخر  

إذا مأأأا ُجّمعأأأ  إيرادات جميع   2021وشأأأأأأأأأأأأأأهأأأد موئأأأل األمم المتحأأأدة زيأأأادة في اإليرادات في عأأأا.   - 22
قأأأأدر   2021الصأأأأأأأأأأأأأأنأأأأاديق  وبلغ مجموع اإليرادات لعأأأأا.   القطأأأأاعأأأأات مأأأأا  بين     بعأأأأد تطبيق محأأأأهوفأأأأات مأأأأا 

204,1 ( دوالر  قأأأأأدرهأأأأأا    186,0:  2020ماليين  زيأأأأأادة  يمثأأأأأل  مأأأأأا  وهو  دوالر(،  دوالر   18,1مليون  مليون 
  وال يزال المصأأأأأأأأأأأأأدر الرئيسأأأأأأأأأأأأأي لإليرادات هو التبرعات الواردة 2020المائة( مقارنة بإيرادات عا.  في 9,7)
مأأأة هأأأه  التبرعأأأات الأأأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأأأاء وغيرهأأأا من الكيأأأانأأأات الحكوميأأأة والكيأأأانأأأات األخر ، وبلغأأأ  قي  من

في المأأأأائأأأأة من مجموع اإليرادات     76,5مليون دوالر( ونسأأأأأأأأأأأأأأبتهأأأأا    138,5 :2020مليون دوالر ) 156,1
في المائة(، فقد تلت  من األنصأأبة    25,5: 2020في المائة )  23,5اإليرادات وقدرها   النسأأبة المتبقية من أما

مليون دوالر(، والتحويالت والمخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأات   15,5: 2020مليون دوالر ) 15,9المقررة التي بلغ  قيمتها  
مليون دوالر(، وإيرادات االسأأأأأأأتثمار التي بلغ    14,6: 2020مليون دوالر ) 23,2األخر  التي بلغ  قيمتها  

ماليين    8,8ماليين دوالر(، واإليرادات األخر  التي بلغأأأ  قيمتهأأأا    4,2:  2020مليون دوالر ) 0,1قيمتهأأأا  
 والر( مليون د 13,1: 2020دوالر )

وتمثل التحويالت والمخصأأأأأأأصأأأأأأأات األخر  تحويالت األموال فيما بين وكاالت األمم المتحدة من أجل التنفيه 
 المشترك للبرامج 
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 الشكل األول من الفصل الرابع
 التوزيع المقاَرن لإليرادات حسب فئاتها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ماليين  4,9: 2020مليون دوالر ) 2,6وبلغ  إيرادات صأندوق الموسأسأة غير المخصأص الغرض  - 23
   2020مقارنة  بعا.   2021في المائة( في عا.  46,9مليون دوالر ) 2,3دوالر(، وهو ما مثل انخفاضأأأأا قدر   

ماليين دوالر(، وإيرادات أخر     4,9:  2020مليون دوالر )  2,6ويتأألل  هأأها الرقم من تبرعأأات تبلغ قيمتهأأا  
مليون  15,9مليون دوالر(  وبلغ  قيمة إيرادات الميزانية العادية   0,0:  2020مليون دوالر )  0,0تبلغ قيمتها 

في المأائأة( مقأارنأة بعأا.   1,9مليون دوالر )  0,3مليون دوالر(  ويمثأل ذلأ  زيأادة قأدرهأا   15,6:  2020دوالر )
صأأأأأأأأأأة الغرض 2020 : 2020مليون دوالر ) 37,5  وبلغ مجموع إيرادات صأأأأأأأأأأناديق الموسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأة المخصأأأأأأأأأأّ
   2020 في المائة( مقارنة  بعا. 34,0مليون دوالر )  19,3ن دوالر(، وهو ما مثل انخفاضأأأأأأأأا قدر   مليو  56,8

: 2020مليون دوالر )  147,2وبلغأأ  قيمأأة إيرادات صأأأأأأأأأأأأأأنأأاديق التعأأاون التقني المخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأأة الغرض  
همأ    وسأأأأأأأأأأأأأأا2020في المأائأة( مقأارنأة بعأا.   36,4مليون دوالر )  39,3ماليين دوالر(، بزيأادة قأدرهأا   107,9

 مليون دوالر(  14,9: 2020مليون دوالر ) 14,1مصادر اإليرادات األخر  بما مجموعه 

وما زال قطاع التعاون التقني يمثل المصأأأأأأأدر الرئيسأأأأأأأي لتمويل موئل األمم المتحدة، يليه صأأأأأأأندوق   - 24
 الموسسة المخصص الغرض 
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 الشكل الثاني من الفصل الرابع
 مويل )قبل خصم المحذوفات( توزيع اإليرادات حسب مصدر الت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 النفقات   

 
 من الفصل الرابع 3الجدول 

 موجز النفقات حسب القطاع 

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة( 

 السنة
صأندوق الموسأسأة غير 

 الميزانية العادية  المخصص الغرض 
صأأأأندوق الموسأأأأسأأأأة  
 الدعم البرنامجي  التعاون التقني  المخصص الغرض 

اسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات نهأأأأايأأأأة  
 الخدمة وما بعد التقاعد 

محأهوفأات مأا بين 
 القطاعات 

مجموع اإليرادات بعأأأد  
 خصم المحهوفات 

         
2021 3,2 15,9 46,3 106,0 12,3 2,3 (13,2) 172,8 
2020 6,4 15,6 36,3 91,7 13,0 2,0 (14,1) 150,9 

  
مليون دوالر  172,8دوالر ليصأأأأأأأأأل إلى ما مجموعه مليون    21,9زاد مجموع المصأأأأأأأأأروفات بمقدار   - 25
مليون دوالر(  وشأأمل  فئات المصأأروفات الرئيسأأية مصأأروفات اسأأتحقاقات   150,9: 2020)  2021عا.  في

بلغأأأأ  قيمتهأأأأا   التي  تعويضأأأأأأأأأأأأأأأأأأات   46,7:  2020مليون دوالر )  47,8الموظفين  دوالر(، وتكأأأأاليف  مليون 
مليون دوالر(، والمنح والتحويالت التي   38,4:  2020دوالر )مليون    40,1الموظفين التي بلغأ  قيمتهأا   غير

مليون دوالر( ومصأأأأروفات التشأأأأغيل األخر  التي بلغ  قيمتها    33,9: 2020مليون دوالر )   36,3بلغ  قيمتها  
 مليون دوالر(  ويتعلق قسم كبير من هه  المصروفات بتنفيه المشاريع    27,4: 2020مليون دوالر )  44,9

ماليين دوالر(  4,5: 2020ماليين دوالر ) 3,7لمصأأأأأأأأأأأروفات المتبقية التي يبلغ مجموعها وتتعلق ا - 26
مليون دوالر(، واالسأأتهالك واإلهالك  1,1: 2020مليون دوالر )  0,8باللواز. والمسأأتهلكات التي بلغ  قيمتها  

مليون دوالر   2,3مليون دوالر(، ونفقأأات السأأأأأأأأأأأأأأفر التي بلغأأ  قيمتهأأا    0,4:  2020مليون دوالر )  0,4بقيمأأة  

4,9
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15,5
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15,9

0 20 40 60 80 100 120 140 160
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قيمتهأأأأأأا    2,9:  2020) بلغأأأأأأ   التي  األخر   والمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأات  دوالر(،  )  0,2مليون  دوالر  : 2020مليون 
 دوالر(  مليون  0,1

 
 الشكل الثالث من الفصل الرابع

 توزيع النفقات حسب الفئة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

: 2020ماليين دوالر ) 3,2وبمزيد من تحليل النفقات غير المخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة، يتبّين أن ما مجموعه   - 27
مليون    15,9ماليين دوالر( يتعلق بصأأأندوق الموسأأأسأأأة غير المخصأأأص الغرض، في حين يتصأأأل مبلغ   6,4

مليون   13,3:  2020مليون دوالر )  12,3مليون دوالر( بالميزانية العادية، ويتعلق مبلغ    15,6:  2020دوالر )
: 2020مليون دوالر ) 46,3غرض، يتصأل مبلغ  دوالر( بالدعم البرنامجي  وبالنسأبة للصأناديق المخصأصأة ال

مليون دوالر( بصأأأأأأأأأأأأأندوق الموسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأة المخصأأأأأأأأأأأأأص الغرض، في حين بلغ  نفقات التعاون التقني  36,3
مليون دوالر(  وبلغ  قيمة المصأأأأروفات األخر  المتعلقة باسأأأأتحقاقات   91,7:  2020ماليين دوالر ) 106,0

 مليون دوالر(  1,9: 2020) مليون دوالر 2,3نهاية الخدمة وما بعد التقاعد  

 ويبين الشكل الرابع من الفصل الرابع توزيع النفقات حسب قطاعات اإلبالغ الستة  - 28
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 الشكل الرابع من الفصل الرابع

 توزيع النفقات على القطاعات قبل خصم المحذوفات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 المركز المالي   

 
 من الفصل الرابع 4الجدول 
 األصول والألصوم وصافي األصول حسب القطاع موجز  

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

 

صأندوق الموسأسأة  
غير المخصأأأأأأأص  

 الغرض 

صأندوق الموسأسأة  
الأأأأأأمأأأأأأخصأأأأأأأأأأأأأأأأأأص  

 الدعم البرنامجي  التعاون التقني  الغرض 

اسأأأتحقاقات نهاية  
الخأأدمأأة ومأأا بعأأد 

 التقاعد 
محأهوفأات مأا بين  

 المجموع  القطاعات 
 567,1 (7,5) 15,7 15,3 400,1 141,3 2,2 األصولمجموع         

 100 (1,32) 2,77 2,70 70,54 24,92 0,39 النسبة المئوية من مجموع األصول
 187,0 (7,5) 46,3 3,0 104,0 37,9 3,3 مجموع الخصو.

 100 (4,00) 24,76 1,60 55,61 20,27 1,76 النسبة المئوية من مجموع الخصو.
 380,1 0,0 (30,6) 12,3 296,1 103,4 (1,1) األصولمجموع صافي 

 100 0,00 (8,08) 3,24 77,90 27,23 (0,29) النسبة المئوية من مجموع صافي األصول
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 األصول   

( ماليين دوالر 7,5، كان مجموع أصأأأأأأأأأأأول موئل األمم المتحدة بعد خصأأأأأأأأأأأم )2021في نهاية عا.  - 29
مليون دوالر(  وبلغ  األصأأأأأأأأول    562,5: 2020مليون دوالر )  567,1محهوفات ما بين القطاعات يبلغ   من

مليون دوالر(، في حين بلغأأ  األصأأأأأأأأأأأأأأول غير المتأأداولأأة   423,6:  2020مليون دوالر )  459,7المتأأداولأأة  
 مليون دوالر(  138,9: 2020ماليين دوالر ) 107,4

مليون دوالر(، في حين  234,4: 2020مليون دوالر ) 225,3وبلغ  التبرعات المسأأأأأأأأتحقة القبض  - 30
مليون دوالر(  وكأان معظم األصأأأأأأأأأأأأأأول   276,6:  2020مليون دوالر ) 293,7بلغأ  النقأديأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات 

المندرجة في فئة النقدية واالسأأأتثمارات متصأأأال بلموال تم تحصأأأيلها لصأأأالح مشأأأاريع التعاون التقني ومشأأأاريع  
 ممولة تمويال مخّصص الغرض 

: 2020مليون دوالر )  23,7الأدفتريأة لممتلكأات المنظمأة في نهأايأة السأأأأأأأأأأأأأأنأة  وبلغ صأأأأأأأأأأأأأأافي القيمأة   - 31
 مليون دوالر(  19,7

ل  النقدية التي ُقّدم  إلى الشأأأأأأأأأأأأركاء المنفهين ولم تكن قد ُقّيدت كمصأأأأأأأأأأأأروفات  - 32 وبلغ مجموع السأأأأأأأأأأأأُّ
 مليون دوالر(  22,5: 2020مليون دوالر ) 15,7نهاية السنة  في

 
 الخصو. وصافي األصول   

مليون   187,0بلغ مجموع الخصو. المتداولة وغير المتداولة بعد خصم محهوفات ما بين القطاعات   - 33
مليون دوالر  380,1مليون دوالر(، وبأهلأ  بلغ صأأأأأأأأأأأأأأافي األصأأأأأأأأأأأأأأول  213,8:  2020دوالر في نهأايأة العأا. )

 مليون دوالر(  348,7: 2020)

رئيسأأأأأأية أخر  لموئل األمم المتحدة للسأأأأأأنة المنتهية من الفصأأأأأأل الرابع موشأأأأأأرات   5ويوجز الجدول   - 34
  2020كانون األول/ديسمبر  31، مقارنة  بالسنة المنتهية في 2021كانون األول/ديسمبر  31 في

 
 من الفصل الرابع 5الجدول 

 المؤشرات الرئيسية األخرى   

 )بماليين دوالرات الواليات المتحدة(

 النسبة المئوية للتغير الزيادة/)النقصان( 2020 2021 

 6,3 1,9 30,4 32,3 النقدية ومكافئات النقدية
 18,9 35,0 185,2 220,2 االستثمارات القصيرة األجل
 (32,5) (19,8) 61,0 41,2 االستثمارات الطويلة األجل

 6,2 17,1 276,6 293,7 مجموع النقدية واالستثمارات 

 (3,9) (9,1) 234,4 225,3 التبرعات المستحقة القبض
 0,0 0,0 0,1 0,1 حسابات أخر  مستحقة القبض

 (3,9) (9,1) 234,5 225,4 مجموع المبالغ المستحقة القبض 
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 النسبة المئوية للتغير الزيادة/)النقصان( 2020 2021 

 (30,2) (6,8) 22,5 15,7 تحويالت السل 
 (7,5) (0,7) 9,3 8,6 األصول األخر  

 47,2 5,9 12,5 18,4 الحسابات المستحقة الدفع والخصو. المستحقة 
 4,9 2,2 45,3 47,5 )أ(الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين
 (22,3) (34,8) 156,0 121,2 الخصو. المتعلقة بترتيبات مشروطة

 
 تمثل إجمالي مبلغ الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين )المتداولة وغير المتداولة(  )أ( 

  
 من الفصل الرابع 6 الجدول

 لصندوق مؤسسة موئل األمم المتحدة غير المألصص الةرز المركز المالي    

 (بآالف دوالرات الواليات المتحدة)

 2021 2020 
 915 4 570 2 إجمالي اإليرادات   

 395 6 185 3 مجموع المصروفات 
 (480 1) (615) )العجز( للفترة

 (479 2) (094 3) )العجز( المتراكم
 000 2 000 2 االحتياطيات

 (479) (094 1) مجموع صافي األصول 
  

عجزا   ، تكبدت موسأسأة موئل األمم المتحدة2021كانون األول/ديسأمبر   31وفي السأنة المنتهية في  - 35
مليون دوالر  وباإلضافة إلى ذل ، كان  0,6في اإليرادات مقارنة بالنفقات مما أد  إلى خسارة تشغيلية قدرها  

مليون دوالر، يعكس،  1,1مركز سأألبي لصأأافي األصأأول قدر   2021األول/ديسأأمبر  كانون   31للموسأأسأأة في 
ماليين دوالر  وباإلضأافة إلى ذل ، حصأل موئل   3,0في جملة أمور، قرضأا غير مسأدد مسأتحق الدفع بمبلغ  

مليون دوالر، للتعويض عن التلخر  2,0األمم المتحدة على موافقة المجلس إلنشأأأأأأأأأأأأاء احتياطي سأأأأأأأأأأأأيولة قدر  
 استال. المساهمة للموسسة، التي ال تزال غير ممولة  في

يكفي  وتشأأير الظروف الواردة أعال  إلى أن صأأندوق الموسأأسأأة غير المخصأأص لم يتمكن من توليد ما  - 36
، وافق المجلس التنفيهي  2021من مسأأأاهمات الجهات المانحة والتدفقات النقدية للوفاء بالتزاماته  وبالنسأأأبة لعا. 

ماليين دوالر للموسأأأأأأأسأأأأأأأة؛ غير أن هه  الميزانية المعتمدة لم تكن   10,0المتحدة على ميزانية قدرها  لموئل األمم 
، بلغ  المسأأاهمات 2021 مدعومة بمسأأاهمات من الدول األعضأأاء لتنفيه برنامج العمل المعتمد  وبالنسأأبة لعا. 

  المعتمدة   في المائة من الميزانية   27مليون دوالر فقإل، أي   2,7المقدمة إلى الموسسة  

منأاشأأأأأأأأأأأأأأدات مكثفأة  ولمعأالجأة الحأالأة المأاليأة، اتخأهت إدارة موئأل األمم المتحأدة المبأادرات التأاليأة: )أ( - 37
للدول األعضأأأأأأأأاء والجهات المانحة للمسأأأأأأأأاهمة ليس فقإل في الصأأأأأأأأناديق المخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة الغرض لموئل األمم 

نشأطة األسأاسأية دعما للميزانية المتحدة، ولكن أيضأا في صأندوق الموسأسأة غير المخصأص الغرض لتنفيه األ
التزاما ثنائيا؛ )ب( خطة تقشأأأأأأأأأأأأ  مالي تكفل عد. تجاوز المصأأأأأأأأأأأأروفات   30المعتمدة، بما في ذل  أكثر من 
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لإليرادات، بما في ذل  النقل الوظيفي األفقي للموظفين إلى وظائ  ومها. ممولة خارج صأأأأأأندوق الموسأأأأأأسأأأأأأة  
الموسأسأة الممولة من الموارد األسأاسأية؛ وتخ يضأات  غير المخصأص الغرض؛ وتجميد التوظيف في وظائ  

 في المصروفات غير المتعلقة بالوظائ  مثل السفر؛ وتقليص حيز المكاتب في نيروبي 

ومن األهمية بمكان أن تستجيب الدول األعضاء والجهات المانحة لهه  المبادرات وأن توفر التمويل  - 38
سأنويا من أجل تحسأين الوضأع المالي للموسأسأة، مما يمكن الموسأسأة    وفقا للميزانية المعتمدة للمجلس التنفيهي

 من مواصلة دعم األنشطة األساسية الحاسمة لموئل األمم المتحدة 

 
 المألاطر وأوجه عدم اليقين -دال   

بالنظر إلى أن معظم تمويل موئل األمم المتحدة يلتي من التبرعات، فإن البرنامج عرضأأأأة للشأأأأكوك  - 39
رتبطة باإليرادات التي ال يمكن التنبو بها  وعلى وجه الخصأأأأأو ، أنشأأأأأئ صأأأأأندوق الموسأأأأأسأأأأة  المتلصأأأأألة الم

المخصأص الغرض، الممول من التبرعات، لتعزيز المها. األسأاسأية للبرنامج، بما يتجاوز المها. الممولة  غير
 الميزانية العادية من االشتراكات المقررة  من

الموسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأة غير المخصأأأأأأأأأأص الغرض من نقص مسأأأأأأأأأأتمر وكبير  وقد عان  ميزانيات صأأأأأأأأأأندوق  - 40
التمويل خالل العقد الماضأأأي، مما أد  إلى عد. اليقين بشأأألن تحديد الوظائ  واألنشأأأطة األسأأأاسأأأية التي  في

يمكن أن يضأأأأأأأأأأأأطلع بها البرنامج  ويعز  نقص تمويل الميزانية جزئيا إلى التبرعات من الجهات المانحة التي 
وتشأأمل المخاطر الُنظمية التي يتعرض لها جمع األموال ألغراض األنشأأطة األسأأاسأأية  تحول إلى إيرادات    لم

المصأأالح المتغيرة للجهات المانحة في تفضأأيل المسأأاهمات المخصأأصأأة على المسأأاهمات غير المخصأأصأأة،  
والتقلبات السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأية التي تودي إلى تقلبات في أولويات الجهات المانحة  وبالنظر إلى االسأأأأأأأأأتهالك الكامل  
الحتياطي صندوق الموسسة غير المخصص الغرض، قد تودي الميزانيات التي تعاني من نقص التمويل إلى 

 الحاجة إلى خفض التكاليف 

من صأأأأأأأأأأأأأأنأدوق تكأاليف الأدعم   2017ومن غير الموكأد أن يتم سأأأأأأأأأأأأأأداد القرض الأهي منح في عأا.   - 41
الغرض  ويمكن اسأتخدا. أي فائض  ماليين دوالر إلى صأندوق الموسأسأة غير المخصأص   3البرنامجي بقيمة 

من صأأندوق الموسأأسأأة غير المخصأأص الغرض لسأأداد القرض، ولكن هها الصأأندوق عانى من حاالت عجز  
 مستمر خالل العقد الماضي بسبب نقص تمويل الميزانيات 

انخفاضأأأأأأأأات في النفقات غير المتصأأأأأأأألة  19-وشأأأأأأأأمل  أوجه عد. اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد - 42
 وال سيما تكاليف السفر  بالوظائ ،

 
 الألصوم المستحقة المتعلقة بنهاية الألدمة وما بعد التقاعد -هاء  

تعكس البيانات المالية لموئل األمم المتحدة اسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد التي تتلل   - 43
السأنوية، واسأتحقاقات اإلعادة من الخصأو. المتعلقة بالتلمين الصأحي بعد انتهاء الخدمة، واسأتحقاقات اإلجازة  

صأأأأا شأأأأهريا السأأأأتحقاقات اإلعادة إلى  إلى الوطن  وتجدر اإلشأأأأارة إلى أن موئل األمم المتحدة يرصأأأأد مخصأأأأّ
في المائة من صأأافي المرتب، وللخصأأو. المتعلقة بالتلمين الصأأحي بعد انتهاء الخدمة بنسأأبة  8الوطن بنسأأبة 

 في المائة من صافي المرتب  6
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كي تعكس تقديرات الخصأو.    2021كانون األول/ديسأمبر  31وتم  تسأوية األرصأدة المسأتحقة في   - 44
  2021، على نحو ما بّينتها الدراسأأأأأأأأأأأة االكتوارية التي أجرتها في عا. 2021كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأمبر   31في 

ة  ونتيجة لقيد هه  شأأأركة اسأأأتشأأأارية اسأأأتعان  األمانة العامة لألمم المتحدة بخدماتها باسأأأم موئل األمم المتحد
مليون دوالر   30,6، ُأدرج مبلغ  2021كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر  31الخصأأأأأأأأأأو. كاملة  في البيانات المالية حتى 

، القطأأاع المتعلق 4النفقأأات المتراكمأأة غير الممّولأأة في مبلغ الفأأائض/)العجز( المتراكم )انظر المالحظأأة   من
 باستحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد( 

 
 أثر جائحة مرز فيروس كورونا -واو   

  2021طوال عا.  19-ظل موئل األمم المتحدة يعاني من قثار جائحة كوفيد - 45

إلى   2020مليون دوالر في عا.   2,9في المائة، من  21فقد انخفضأأأأ  مصأأأأروفات السأأأأفر بنسأأأأبة  - 46
ر والقيود المفروضأأأأأأأأأة عليه؛ ، ويرجع ذل  في المقا. األول إلى حظر السأأأأأأأأأف2021مليون دوالر في عا.  2,3

وإلغاء أو تلجيل السأأأأأفر في مها. رسأأأأأمية؛ وأثر الجائحة على أنما  السأأأأأفر المتصأأأأألة باالنتداب واإلعادة إلى 
 ، المصروفات( 22الوطن )انظر المالحظة 

وأدت القيود المفروضأأأأة على تنقل األشأأأأخا  التي ال تزال تطبق في العديد من المواقع التي يعمل  - 47
موئل األمم المتحدة إلى مزاولة غالبية الموظفين والعاملين عملهم عن بعد، وال سأيما الموظفون اإلداريون  فيها 

 الهين ال تقتضي منهم مهامهم االتصال المادي المباشر بالجهات المستفيدة أو سائر الزمالء أو النظراء 

 
 األحدا  الالحقة ذات اآلثار المالية المحتملة -زاي   

تأألثير على التبرعأأات، حيأأث أعربأأ  جهأأات مأأانحأأة   2022ون للحأأالأأة في أوكرانيأأا في عأأا.  قأأد يك - 48
عد. اليقين بشأأأأأأأأأألن ما سأأأأأأأأأأينجم عن تل  الحالة من إعادة ترتيب أولويات تبرعاتها غير المخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة    عن

الحالة   وبالمقابل، وبالنظر إلى أسأأاس عمل موئل األمم المتحدة في إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاع، قد تودي
 في أوكرانيا إلى تمويل إضافي للعمل التشغيلي، بعد تسوية النزاع 
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 الفصل الألامس 

البيااناات الماالياة والمالحظاات التفسااااااااايرياة المتصااااااااالاة بهاا للساااااااااناة المنتهياة   
 2021اانون األول/ديسمبر   31 في 
 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   

 2021كانون األول/ديسمبر    31ي  بيان المركز المالي ف  - أوال    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020كانون األول/ديسمبر    31 2021األول/ديسمبر   كانون   31 مالحظةال 

    األصول
    األصول المتداولة

 446 30 345 32 6 النقدية ومكافئات النقدية
 186 185 232 220 7 االستثمارات
 171 176 785 182 8 )أ(المستحقة القبضالتبرعات 

 86 94 9 حسابات أخر  مستحقة القبض
 481 22 741 15 10 تحويالت السل 
 260 9 560 8 11 األصول األخر  

 630 423 757 459  مجموع األصول المتداولة 
    األصول غير المتداولة

 957 60 168 41 7 االستثمارات
 196 58 518 42 8 القبضالتبرعات المستحقة 

 - - 9 حسابات أخر  مستحقة القبض
 732 19 714 23 13 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 1 - 14 األصول غير الملموسة
 886 138 400 107  مجموع األصول غير المتداولة 
 516 562 157 567  مجموع األصول 
    الألصوم

    الألصوم المتداولة
 468 12 371 18 15 المستحقة الدفع والخصو. المستحقة الحسابات  

 388 2 877 2 16 الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين
 008 156 213 121 18 )أ(الخصو. المتعلقة بترتيبات مشروطة

 864 170 461 142  )أ(مجموع الألصوم المتداولة 

    الألصوم غير المتداولة

 958 42 636 44 16 باستحقاقات الموظفينالخصو. المتعلقة 
 958 42 636 44  مجموع الألصوم غير المتداولة 
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 2020كانون األول/ديسمبر    31 2021األول/ديسمبر   كانون   31 مالحظةال 
 822 213 097 187  )أ(مجموع الألصوم 
 694 348 060 380  صافي مجموع األصول ومجموع الألصوم 

    صافي األصول
 379 328 745 359 19 الفائض )العجز( المتراكم

 315 20 315 20 19 االحتياطيات
 694 348 060 380  مجموع صافي األصول 

 
   2020  دوالرا الهي اعُترف به كإيرادات تبرعات في عا.   8  113بمقدار    2020إعادة بيان رصيد الخصو. المشروطة لعا.   )أ( 

 المالحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ من هه  البيانات المالية   
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 األمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج    

 2021األول/ديسمبر    كانون   31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في   - ثانيا    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 )أ(2020 2021 مالحظةال 
    اإليرادات    

 540 15 904 15 20 األنصبة المقررة
 540 138 128 156 20 التبرعات

 588 14 206 23 20 التحويالت والمخصصات األخر  
 255 4 55 23 إيرادات االستثمار
 071 13 786 8 21 اإليرادات األخر  

 994 185 079 204  إجمالي اإليرادات 

    المصروفات
 714 46 781 47 22 مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم

 403 38 076 40 22 تعويضات غير الموظفين وبدالتهم
 904 33 341 36 22 الم نيح والتحويالت األخر  
 115 1 774 22 اللواز. والمواد االستهالكية

 397 389 13 االستهالك
 5 1 14 اإلهالك
 909 2 325 2 22 السفر

 344 27 923 44 22 مصروفات التشغيل األخر  
 67 187 22 المصروفات األخر  

 858 150 797 172  مجموع المصروفات 

 136 35 282 31  الفائض/)العجز( للفترة 
 

نة لكي تتوافق مع طريقة العرض الحالية  )أ(   أُعيد بيان القيم المقاري

 المالحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ من هه  البيانات المالية   
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية   

 )أ(2021كانون األول/ديسمبر    31بيان التةيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في   - ثالثا    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 

 -الفأأأائض/)العجز( المتراكم  
 المجموع االحتياطيات المقيدغير 

 694 348 315 20 379 328 )ب(2021الثاني/يناير  كانون  1صافي األصول      
    صافي األصولالتةير في 

 -  - التحويالت من/إلى التمويل غير المشرو /التمويل المشرو /االحتياطيات 
 84  84 المكاسب/)الخسائر( االكتوارية

 282 31 - 282 31 الفائض/)العجز( للسنة
 - - - خر  األالتغيرات 
 060 380 315 20 745 359 2021األول/ديسمبر  كانون  31صافي األصول   

 
  19انظر أيضا المالحظة  )أ( 

   2020  دوالرا الهي اعُترف به كإيرادات تبرعات في عا.   8  113بمقدار    2020إعادة بيان رصيد الخصو. المشروطة لعا.   )ب( 
 المالحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ من هه  البيانات المالية   
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 البشرية   برنامج األمم المتحدة للمستوطنات   

 2021األول/ديسمبر    كانون   31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في   - رابعا    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 مالحظةال 
األول/ديسأأأأأأأأأمبر   كانون   31

2021 
األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر    31 كأأأأانون 

2020 
    التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة التشةيلية    

 249 43 282 31  الفائض/)العجز( للسنة
    التةيرات غير النقدية
 402 386 14، 13 االستهالك واإلهالك

 46 42 13 الخسائر الناجمة عن التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات
 (428 5) 84 16 في الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين )المكاسب(/الخسائر االكتوارية

 - -  التحويالت والتبرعات من الممتلكات والمنشآت والمعدات واألصول غير الملموسة
    التةيرات في األصول

 (547 52) 063 9 8 )الزيادة(/النقصان في التبرعات المستحقة القبض
 132 (8) 9 األخر  المستحقة القبض)الزيادة(/النقصان في المبالغ 

ل   (119 3) 740 6 10 )الزيادة(/النقصان في تحويالت السُّ
 080 5 700 11 )الزيادة(/النقصان في األصول األخر  

    التةيرات في الألصوم
 (469 4) 903 5 15 الزيادة/)النقصان( في الحسابات المستحقة الدفع والخصو. المستحقة

 500 7 167 2 16 الزيادة/)النقصان( في الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين
    الزيادة/)النقصان( في الخصو. المتعلقة بترتيبات مشروطة

 500 50 (795 34) 18 الزيادة/)النقصان( في الخصو. األخر  
 (254 4) (55) 23 إيرادات االستثمار المعروضة كلنشطة استثمارية

 092 37 509 21  التدفقات النقدية المتأتية من/)المستألدمة في( األنشطة التشةيليةصافي 
    التدفقات النقدية المتأتية من األنشطة االستثمارية

 (401 72) (257 15) 7 الحصة التناسبية من صافي الزيادات في صندوق النقدية المشترك
 254 4 55 23 استثماريةإيرادات االستثمار المعروضة كلنشطة 
 (078 2) (408 4) 14، 13 اقتناء الممتلكات والمنشآت والمعدات

 - -  عائدات التصرف في الممتلكات غير الملموسة
 (225 70) (610 19)  صافي التدفقات النقدية المتأتية من/)المستألدمة في( األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية المتأتية من 
 - -  التسويات في صافي األصول

 - -  صافي التدفقات النقدية المتأتية من/)المستألدمة في( األنشطة التمويلية
 (133 33) 899 1  صافي الزيادة/)النقصان( في النقدية ومكافئات النقدية

 579 63 446 30  بداية السنة -النقدية ومكافئات النقدية 
 446 30 345 32 6 نهاية السنة -النقدية ومكافئات النقدية 
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

 2021  كانون األول/ديسمبر   31بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في   - خامسا  

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

الفعليأأأأأأة   الميزانية المتاحة للعمو.  النفقأأأأأأات 
أسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاس   )على 

 الميزانية(
الفرق )بأأأأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأة  

 الميزانية الجزء من )ب(المئوية(
الميزانية األصأأألية 

 لفترة السنتين
الميزانية السأأأأأأأنوية 

 األصلية
الميزانيأأأة النهأأأائيأأة  

 األصلية
      صندوق الموسسة غير المخصص الغرض      

امتأأأأداد   المجتمعأأأأات المحليأأأأة على  المكأأأأاني والفقر في  التفأأأأاوت  الحأأأأد من 
 (82,2) 230,8 298,7 1 298,7 1 - التسلسل الريفي الحضري المتصل 

 (99,5) 5,0 942,3 942,3 - تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق،
 (99,3) 7,1 966,8 966,8 - اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئة الحضرية تعزيز 

 (66,0) 349,5 027,4 1 027,4 1 - العمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي لها
 (86,0) 592,4 235,2 4 235,2 4 - المجموع الفرعي 

 (39,5) 501,6 829,2 829,2 - أجهزة تقرير السياسات
 (57,9) 165,7 1 770,2 2 770,2 2 - التوجيه التنفيهي واإلدارة

 (81,4) 402,9 165,4 2 165,4 2 - الدعم البرنامجي
 (64,1) 070,2 2 764,8 5 764,8 5 - المجموع الفرعي 
 (73,4) 662,6 2 000,0 10 000,0 10 - المجموع  صندوق المؤسسة غير المألصص الةرز 

 -    - الميزانية العادية
 (5,5) 540,8 12 275,8 13 275,8 13 - المستوطنات البشرية :15الباب 
 0,8 076,8 1 067,8 1 067,8 1 - البرنامج اإلقليمي للتعاون التقني :23الباب 
 (29,2) 762,9 077,0 1 077,0 1 - )أ(حساب التنمية :35 الباب

 (6,7) 380,5 14 420,6 15 420,6 15 - العاديةالمجموع  الميزانية   
 (33,0) 043,1 17 420,6 25 420,6 25 - المجموع الملي 

 
 تتعلق الميزانية بميزانيات السنة  الحالية المتاحة للعمو. الموافق عليها لفترة سنة  )أ( 

 في المائة  10الفروق التي تزيد على  5النهائية  وتتناول المالحظة النفقات الفعلية )على أساس الميزانية( مخصوما منها الميزانية  )ب( 

 المالحظات المرفقة بالبيانات المالية تشكل جزءا ال يتجزأ من هه  البيانات المالية   
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 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  

 2021مالحظات على البيانات المالية لعام    

 1المالحظة    

 لمفصدر للبيانات المالية الميان ا   

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأنشطته   

(، الهي أنشأأأأألت  29-)د  3327قرارها   1974كانون األول/ديسأأأأأمبر   16اتخهت الجمعية العامة في  - 1
 بموجبه موسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية 

، الهي أنشأأأأأأأأأأأأأألت 32/162الجمعية العامة قرارها   ، اتخهت1977كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    19وفي  - 2
 بموجبه أمانة )مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(( ولجنة للمستوطنات البشرية 

، الهي حول  بموجبه، 206/ 56، اتخهت الجمعية العامة قرارها  2001كانون األول/ديسأمبر  21وفي   - 3
، مركز األمم المتحدة للمسأأتوطنات البشأأرية، بما في ذل  موسأأسأأة األمم  2002كانون الثاني/يناير    1اعتبارا من 

م المتحدة(،  األم  المتحدة للموئل والمسأأأأتوطنات البشأأأأرية، إلى برنامج األمم المتحدة للمسأأأأتوطنات البشأأأأرية )موئل 
وحول  لجنة المسأأتوطنات البشأأرية إلى مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمسأأتوطنات البشأأرية  وبموجب القرار  
نفسأأأأأأأأأأه، أكدت الجمعية أن المدير التنفيهي لبرنامج األمم المتحدة للمسأأأأأأأأأأتوطنات البشأأأأأأأأأأرية هو الهي يضأأأأأأأأأأطلع  

المتحدة سأيصأبح هيئة  سأتوطنات البشأرية، وأن موئل األمم بالمسأوولية عن إدارة موسأسأة األمم المتحدة للموئل والم 
  المتحدة  مستقلة وكيانا مستقال  من الكيانات المصدرة للبيانات المالية في منظومة األمم 

ر للبيانات المالية في منظومة األمم المتحدة، ويعز  ذل  صأأأأأدّ  وموئل األمم المتحدة كيان مسأأأأأتقل مُ  - 4
إلدارة والميزنة به  وتتضأمن بياناته المالية أنشأطة تدار من خالل صأناديق مختلفة، إلى الطابع الفريد لعملية ا

بما في ذل  الصأأأأأناديق العامة والصأأأأأناديق المتصأأأأألة بها، وأنشأأأأأطة التعاون التقني، والصأأأأأناديق االسأأأأأتئمانية 
 العامة، واألنشطة األخر  

الميزانية العادية لألمم المتحدة والتبرعات المقدمة ويتلقى موئل األمم المتحدة الدعم من مخصأأأأأأصأأأأأأات   - 5
من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والموسأأأأسأأأأات والقطاع الخا  ومصأأأأادر أخر  غير حكومية  ويقع 

  نيروبي  مقر موئل األمم المتحدة بجادة األمم المتحدة في نيروبي، كينيا، ضمن مجمع مكتب األمم المتحدة في 

 األمم المتحدة إلى تحقيق األهداف التالية: ويسعى موئل - 6

 تحسين أحوال مآوي الفقراء في العالم وكفالة تنمية المستوطنات البشرية المستدامة؛ )أ( 

رصأأأأأأد وتقييم التقد. المحرز في تحقيق أهداف جدول أعمال الموئل وغايات إعالن األل ية   )ب( 
 الفقيرة وميا  الشرب الملمونة ومرافق الصرف الصحي؛وخطة جوهانسبرغ للتنفيه بشلن األحياء 

تعزيز صأأأأياغة وتنفيه السأأأأياسأأأأات واالسأأأأتراتيجيات والبرامج الحضأأأأرية واإلسأأأأكانية وتنمية   )ج( 
 القدرات ذات الصلة، وذل  على الصعيدين الوطني والمحلي بشكل رئيسي؛

الالئقة،   تيسأأأأأأأير حشأأأأأأأد االسأأأأأأأتثمارات من المصأأأأأأأادر الدولية والمحلية دعما لتوفير المآوي  )د( 
وبرامج تنمية البنية التحتية ذات الصألة، وموسأسأات وقليات تمويل اإلسأكان، وبخاصأة في البلدان النامية وفي  

البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
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لتعزيز التركيز البرنأامجي لواليتأه   2011وقأا. موئأل األمم المتحأدة بعمليأة إصأأأأأأأأأأأأأأالح كبيرة في عأا.   - 7
صأأأأأأأأّدي للتحديات االسأأأأأأأأتراتيجية المتعلقة بالحضأأأأأأأأرنة وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية أكبر، وذل  أجل الت  من

بهأأدف الحفأأاا على دور  بوصأأأأأأأأأأأأأأفأأه برنأأامج األمم المتحأأدة الرائأأد لتقأأديم التوجيأأه والأأدعم التقني فيمأأا يتعلق 
هه  اإلصأأأأأأأأأالحات    بالحضأأأأأأأأأرنة والملو  المسأأأأأأأأأتدامين على الصأأأأأأأأأعد العالمي واإلقليمي والقطري  وقد ُأدرج 

 التي انته  في السنة المالية السابقة  2019-2014الخطة االستراتيجية للفترة  في

، تم تنفيهها  2019-2018وأجر  موئل األمم المتحدة مزيدا  من اإلصأأأأأأأأأأأأالحات في فترة السأأأأأأأأأأأأنتين   - 8
   وشمل  تل  اإلصالحات ما يلي:2019اعتبارا من عا. 

ويتألل  هيكأل اإلدارة الجأديأد من: جمعيأة موئأل األمم المتحأدة؛ اعتمأاد هيكأل إدارة جأديأد   )أ( 
والمجلس التنفيأهي؛ ولجنأة الممثلين الأدائمين  وقأد حلأ  جمعيأة موئأل األمم المتحأدة محأل مجلس اإلدارة  وهي 
هيئة عالمية مسأأأأأأوولة عن توفير القيادة السأأأأأأياسأأأأأأية والتوجيه االسأأأأأأتراتيجي واإلشأأأأأأراف على عمل موئل األمم 

في مجال وضأأأأأأع المعايير والسأأأأأأياسأأأأأأات، بما في ذل  الموافقة على خطته االسأأأأأأتراتيجية التي يقدمها   المتحدة
المجلس التنفيأأهي  وتجتمع الجمعيأأة كأأل أربع سأأأأأأأأأأأأأأنوات  وتجتمع لجنأأة الممثلين الأأدائمين في اجتمأأاع مفتوح 

مع مرتين إلى عضأأأأأأأأأأأأأأوا تنتخبهم الجمعيأة، ويجت  36مرتين كأل أربع سأأأأأأأأأأأأأأنوات  ويتألل  المجلس التنفيأهي من  
مرات في السأنة  ويتوّلى المجلس مسأوولية اإلشأراف المباشأر على أنشأطة موئل األمم المتحدة التشأغيلية  ثالث

 ؛وأنشطته في وضع المعايير، بما في ذل  الموافقة على برنامج عمل موئل األمم المتحدة وميزانيته السنويين

وافقأ  عليهأا جمعيأة موئأل األمم  2023-2020اعتمأاد خطأة اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة جأديأدة للفترة   )ب( 
  2020  وتسأأأأأأأأأأأأأأتنأد إلى الخطأة جميع برامج عمأل موئأل األمم المتحأدة للفترة من  2019أيأار/مأايو   المتحأدة في

 ؛2023إلى 

وضأأأأأأأأأأع هيكل تنظيمي جديد يكمل هيكل اإلدارة الجديد في تنفيه والية المنظمة من خالل   )ج( 
 الخطة االستراتيجية الجديدة 

ت األهداف االسأأتراتيجية الرئيسأأية لموئل األمم المتحدة من خالل أربعة برامج فرعية وسأأياسأأات  وُنّفه - 9
 :مختلفة، فيما يلي بيانها

الحد من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات المحلية على امتداد التسأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأل الريفي   )أ( 
طنية والمحلية من أجل الحد من أوجه  الحضري المتصل، مما يوفر الدعم السياساتي والتشغيلي للحكومات الو 

عد. المسأأأاواة بين المجتمعات المحلية وداخلها، والحد من الفقر في المجتمعات المحلية على امتداد التسأأألسأأأل  
الريفي الحضأأأأأري المتصأأأأأل من خالل زيادة فر  الحصأأأأأول على الخدمات األسأأأأأاسأأأأأية والمسأأأأأاواة في إمكانية 

.، واألماكن العامة اآلمنة والتي يسأأأهل الوصأأأول إليها، وكفالة إمكانية الحصأأأول عليها، وتوفير التنقل المسأأأتدا
الحصأأأأأأأأأأول على األراضأأأأأأأأأأي وتعزيزها، والسأأأأأأأأأأكن المالئم والميسأأأأأأأأأأور التكلفة، وتحقيق النمو والتجديد الفعليين  

 للمستوطنات البشرية؛

للحكومات تعزيز الرخاء المشأأأأترك للمدن والمناطق، مما يوفر الدعم السأأأأياسأأأأاتي والتشأأأأغيلي   )ب( 
الوطنية والمحلية، من أجل تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق من خالل تحسين الترابإل المكاني واإلنتاجية؛  

 ؛واالبتكارات  وزيادة اإليرادات المولدة محليا وتوزيعها توزيعا منصفا؛ والتوسع في نشر التكنولوجيات الرائدة 



 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 A/77/5/Add.9 )تابع(   2021مالحظات على البيانات المالية لعام  

 

22-08549 94/156 

 

سأأأين البيئة الحضأأأرية، مما يوفر الدعم السأأأياسأأأاتي  تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتح )ج( 
والتشأأأأأأأأأأأأأغيلي للحكومات الوطنية والحضأأأأأأأأأأأأأرية من أجل تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسأأأأأأأأأأأأأين البيئات 
الحضأرية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسأين نوعية الهواء، وتحسأين كفاءة اسأتخدا. الموارد 

 المناخ؛ ية، وعن طريق التكييف الفعال للمجتمعات المحلية والبنى التحتية مع تغيروحماية األصول اإليكولوج

العمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضأأرية والتصأأدي لها، مما يوفر الدعم السأأياسأأي   )د( 
خالل  والتشأأغيلي للحكومات الوطنية والمحلية لتعزيز تدابير منع األزمات الحضأأرية والتصأأدي لها  ويتم ذل  من 

تعزيز اإلدماج االجتماعي والمجتمعات المحلية الشأأاملة للجميع، وتحسأأين مسأأتويات المعيشأأة وإدماج المهاجرين  
  التحتية   والالجئين والمشردين داخليا والعائدين، وتعزيز القدرة على الصمود للبيئة المبنية والبنى 

 
 2المالحظة    

 بإصدارها أساس إعداد البيانات المالية واإلذن    

 أساس اإلعداد   

طبقأأا  للنظأأا. المأأالي والقواعأأد المأأاليأأة لألمم المتحأأدة، يجري إعأأداد البيأأانأأات المأأاليأأة على أسأأأأأأأأأأأأأأأاس   - 10
دنت البيانات على أسأاس اسأتمرارية األعمال،  االسأتحقاق وفق المعايير المحاسأبية الدولية للقطاع العا.  وقد أُع 

رار في مرحلتي إعدادها وتقديمها  ووفقا لمتطلبات المعايير المحاسأأأأبية  وُطبّ ق  السأأأأياسأأأأات المحاسأأأأبية باسأأأأتم
الأدوليأة للقطأاع العأا.، تتألل  البيأانأات المأاليأة، التي تعرض بألمأانأة أصأأأأأأأأأأأأأأولي البرنأامج وخصأأأأأأأأأأأأأأومأه وإيراداتأه 

 :ومصروفاته، مما يلي

 بيان المركز المالي )البيان األول(؛ )أ( 

 اني(؛بيان األداء المالي )البيان الث  )ب( 

 بيان التغيرات في صافي األصول )البيان الثالث(؛ )ج( 

 بيان التدفقات النقدية )باستخدا. الطريقة غير المباشرة( )البيان الرابع(؛ )د( 

 بيان المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس(؛ )ه( 

ياسأأأأأأأأأات المحاسأأأأأأأأأبية الهامة المالحظات على البيانات المالية التي تتضأأأأأأأأأمن موجزا للسأأأأأأأأأ  )و( 
 ومالحظات تفسيرية أخر ؛

معلومأات مقأارنأة تتعلق بجميع المبأالغ المعروضأأأأأأأأأأأأأأة في البيأانأات المأاليأة المشأأأأأأأأأأأأأأار إليهأا  )ز( 
النقا  من )أ( إلى )د( أعال ، وعند االقتضأأأأأأأأاء، معلومات مقارنة تتعلق بالمعلومات السأأأأأأأأردية والوصأأأأأأأأ ية   في

 بيانات المالية المعروضة في المالحظات على هه  ال

 
 استمرارية األعمال   

جيم، على  - أل   247/ 76يسأأأأأتند التلكيد على اسأأأأأتمرارية األعمال إلى موافقة الجمعية العامة، في قرارها   - 11
ثأل في جمع األنصأأأأأأأأأأأأأبأة المقررة والتبرعأات  ، واالتجأا  اإليجأابي التأاريخي المتم 2022اعتمأادات الميزانيأة العأاديأة لعأا. 

  المتحدة  على مد  السنوات الماضية، وعلى عد. اتخاذ الجمعية العامة أي قرار بوق  عمليات موئل األمم 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/76/247
https://undocs.org/ar/A/RES/76/247
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 اإلذن باإلصدار   

ق المراقب المالي على هه  البيانات المالية ويوافق عليها األمين العا.  وعمال بالبند   - 12 من  2-6ُيصأأأدّ 
كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   31المأالي، أحأال األمين العأا. البيأانأات المأاليأة التي تعكس الحأالأة المأاليأة في النظأا.  
من النظأأا.    12-7  وعمال بأأالبنأأد  2022قذار/مأأارس    31إلى مجلس مراجعي الحسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأات بحلول    2021

عأة إلى الجمعيأة العأامأة  المأالي، ُتحأال تقأارير مجلس مراجعي الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات مشأأأأأأأأأأأأأأفوعأة بأالبيأانأات المأاليأة المراجي
 طريق اللجنة االستشارية لشوون اإلدارة والميزانية  عن

 
 أساس القياس   

دنت هه  البيانات المالية باسأأتخدا. العرف المحاسأأبي القائم على تحليل التكلفة األصأألية، باسأأتثناء   - 13 أُع 
ل بقيمتها العادلة بفائض أو بعجز   األصول المالية التي ُتسجن

 
 العملة الوظي ية وعملة العرض   

العملأة الوظي يأة وعملأة العرض في المنظمأة هي دوالر الواليأات المتحأدة  وُتعريض البيأانأات المأاليأة  - 14
 بآالف دوالرات الواليات المتحدة ما لم ُيهكير خالف ذل  

ل المعأأأامالت بأأأالعمالت األخر  غير العملأأأة الوظي يأأأة )أي العمالت األجنبيأأأ  - 15 ة( إلى دوالرات  وتحون
الواليات المتحدة وفقا لسأأأأأأأأأأأأعر الصأأأأأأأأأأأأرف المعمول به في األمم المتحدة في تاريخ المعاملة  وتناهز أسأأأأأأأأأأأأعار  
الصأأأأأرف المعمول بها في األمم المتحدة أسأأأأأعار الصأأأأأرف الفورية السأأأأأارية في تواريخ إجراء المعامالت  وفي  

ل األصأأول والخصأأو. النقدية المقينمة  بالعمالت األجنبية وفقا ألسأأعار الصأأرف المعمول بها نهاية السأأنة، ُتحون
ل البنود غير النقدية المقينمة بالعمالت األجنبية المقيسأأأأأأة بالقيمة العادلة وفقا لسأأأأأأعر  في األمم المتحدة  وُتحون

ل البنوُد غير النقدية الم قيسأأأأأة  الصأأأأأرف المعمول به في األمم المتحدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة  وال ُتحون
 بتكلفتها األصلية بعملة أجنبية في نهاية السنة 

، بلرباح وخسأأأأأأائر الصأأأأأأرف األجنبي الناجمة  - 16 وُيعتريف في بيان األداء المالي، على أسأأأأأأاس  صأأأأأأاف 
تسأأأوية المعامالت بالعمالت األجنبية وعن تحويل األصأأأول والخصأأأو. النقدية المقينمة بالعمالت األجنبية  عن

 السارية في نهاية السنة بلسعار الصرف 

 
 مبدأ األهمية النسبية واالستعانة باآلراء والتقديرات   

مبدأ األهمية النسأأأأأأأأبية عنصأأأأأأأأر محوري في إعداد البيانات المالية للمنظمة وعرضأأأأأأأأها، ويوفر إطاُر   - 17
م لألهمية النسأأأأأأأأأأأبية طريقة  منهجية لتوجيه القرارات المحاسأأأأأأأأأأأبية المتعلقة بالعر  ض واإلفصأأأأأأأأأأأاح  المنظمة المنظّ 

ة وتطبيق التغيرات في السأأياسأأات المحاسأأبية بلثر رجعي مقابل تطبيقها بلثر الحق  وبوجه   والتجميع والمقاصأأن
عا.، ُيعتبر أي بند ذا أهمية نسأأأأأأأأبية إذا كان من شأأأأأأأألن حهفه أو تجميعه أن يوثر في اسأأأأأأأأتنتاجات أو قرارات  

 مستخدمي البيانات المالية 

ت المالية وفقا للمعايير المحاسأأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العا. اسأأأأأأأأأأأأأتخدا. التقديرات ويتطلب إعداد البيانا - 18
واألحكا. واالفتراضات عند اختيار السياسات المحاسبية وتطبيقها، وفي تحديد مبالغ بعض األصول والخصو.  

 واإليرادات والمصروفات المبلغ عنها 
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اضأأأأات األسأأأأاسأأأأية، وُيعتيرف بتنقيحات التقديرات وُتسأأأأتيعريض باسأأأأتمرار التقديرات المحاسأأأأبية واالفتر  - 19
السأنة التي ُتنقنح فيها التقديرات وفي أي سأنة تالية تتلثر بهل   وتشأمل التقديرات واالفتراضأات الهامة التي  في

يمكن أن تودي إلى تسأأأأويات جوهرية في السأأأأنوات المقبلة ما يلي: القياس االكتواري السأأأأتحقاقات الموظفين؛ 
عمار النافعة وأسأأأأاليب اسأأأأتهالك/إهالك الممتلكات والمنشأأأأآت والمعدات/األصأأأأول غير الملموسأأأأة؛  واختيار األ

واضأأأأأأأأمحالل قيمة األصأأأأأأأأول؛ وتصأأأأأأأأنيف األدوات المالية؛ وتقييم المخزونات؛ ومعدالت التضأأأأأأأأخم والخصأأأأأأأم  
 المستخدمة في حساب القيمة الحالية لالعتمادات؛ وتصنيف األصول/الخصو. االحتمالية 

 
 ارات المحاسبية المقبلة اإلصد   

يتواصأأأل رصأأأُد التقد. المحرز فيما يلي من اإلصأأأدارات المحاسأأأبية المقبلة والهامة لمجلس المعايير  - 20
 :المحاسبية الدولية للقطاع العا. ورصُد تلثيرها في البيانات المالية للمنظمة

 ؛التراثية  صة باألصول األصول التراثية: يرمي هها المشروع إلى وضع متطلبات محاسبية خا  )أ( 

مصأأأأأأروفات المعامالت غير التبادلية: يهدف هها المشأأأأأأروع إلى وضأأأأأأع معيار أو معايير   )ب( 
تنص على متطلبأأات االعتراف والقيأأاس المنطبقأأة على المورّ دين في المعأأامالت غير التبأأادليأأة، بأأاسأأأأأأأأأأأأأأتثنأأاء  

اسأأأأأبية الدولية للقطاع العا. المعياري االسأأأأأتحقاقات االجتماعية  ومن المتوقع أن يصأأأأأدر مجلس المعايير المح
  ومن الوارد أن يودي هها المعيار الجديد المتعلق بمصروفات التحويل إلى إجراء  2022بحلول حزيران/يونيه 

تغيير الحق في السأياسأة المحاسأبية المتصألة باالعتراف ببعض فئات المصأروفات غير المتعلقة بمصأروفات 
 مم المتحدة، بما في ذل  التحويالت إلى الشركاء المنفهين؛المعامالت غير التبادلية في األ

اإليرادات: يتمثل نطاق المشأأأأأروع في وضأأأأأع متطلبات وتوجيهات قياسأأأأأية جديدة فيما يتعلق  )ج( 
دة حأأاليأأأا في المعيأأأار   ل أو تحأأأل محأأأل تلأأأ  المحأأأدن اإليرادات من المعأأأامالت التبأأأادليأأأة؛   :9بأأاإليرادات كي تعأأأدّ 

اإليراد من المعامالت غير التبادلية )الضأأأأأرائب والتحويالت(  ومن   :23اإلنشأأأأأاء، والمعيار  عقود   :11والمعيار  
 ؛ 2022المتوقع أن يصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا. المعياري بحلول أيلول/سبتمبر  

ود عقود اإليجار: الهدف من المشأأأأروع هو وضأأأأع متطلبات منقحة للمحاسأأأأبة المتعلقة بعق )د( 
اإليجار تشأمل المسأتلجرين والموجرين على حد سأواء بدية الحفاا على االتسأاق مع المعيار الدولي األسأاسأي  
لإلبالغ المالي  وسأأيودي المشأأروع إلى وضأأع معيار جديد من المعايير المحاسأأبية الدولية يحل محل المعيار 

الدولية للقطاع العا. المعيار الجديد   عقود اإليجار  ومن المتوقع أن يصأأأأأدر مجلس المعايير المحاسأأأأأبية :13
 ؛2022في كانون الثاني/يناير  

‘ إصأأأأأأأأأدار معايير  1قياس القطاع العا.: تشأأأأأأأأأمل األغراض من هها المشأأأأأأأأأروع ما يلي: ’ )ه( 
لة مع متطلبات منقنحة للقياس عند االعتراف األولي، والقياس في مرحلة الحقة، واإلفصأأأأأأأأأأأاح   محاسأأأأأأأأأأأبية معدن

‘ تقديم توجيهات أكثر تفصأأأأأأأيال بشأأأأأأألن تطبيق تكلفة االسأأأأأأأتبدال وتكلفة الوفاء والظروف  2المرتبإل بالقياس؛ ’
. فيها أسأس القياس هه ؛ ’ دة  3التي سأُتسأتخدي ‘ معالجة مسأائل تكاليف المعامالت، بما في ذل  المسأللة المحدن

 المتعلقة برسملة تكاليف االقتراض أو احتسابها كنفقات؛

الهدف من المشأأأأأروع هو البحث في المشأأأأأاكل التي يواجهها معدو أصأأأأأول البنية التحتية:   )و( 
من المعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة، الممتلكأات والمنشأأأأأأأأأأأأأأآت والمعأدات، على   17البيأانأات عنأد تطبيق المعيأار  
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أصأأأأول البنية التحتية وتحديد هه  المشأأأأاكل  والهدف من ذل  هو توفير إرشأأأأادات إضأأأأافية بشأأأألن المحاسأأأأبة  
 البنية التحتية، من خالل االسترشاد بهها البحث المتعلقة بلصول 

 
متطلبات المعايير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العا. التي صأأأأأأأدرت في اآلونة األخيرة وتل  التي سأأأأأأأتصأأأأأأدر    

 المرحلة المقبلة  في 

 :41أصأأأأأأدر مجلس المعايير المحاسأأأأأأبية الدولية للقطاع العا. المعايير المحاسأأأأأأبية التالية: المعيار  - 21
؛  2023كانون الثاني/يناير   1الهي سأأأأأأأأأأأيبدأ نفاذ  في  2018ألدوات المالية، الصأأأأأأأأأأأادر في قب/أغسأأأأأأأأأأأطس  ا

الأهي سأأأأأأأأأأأأأأيبأدأ نفأاذ     2019االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات االجتمأاعيأة، الصأأأأأأأأأأأأأأأادر في كأانون الثأاني/ينأاير    :42والمعيأار  
منظمة والفترة موضأأأأأع    وجر  تقييم أثر هه  المعايير على البيانات المالية لل2023كانون الثاني/يناير   1 في

 المقارنة على النحو التالي:

 
 األثر المتوقع في سنة االعتماد المعيار

ن بشأأأأكل كبير من جودة المعلومات المتعلقة باألصأأأأول المالية والخصأأأأو. المالية  وسأأأأيحل    :41المعيار  41المعيار    األدوات المالية، يحسأأأأّ
 :، األدوات المالية: االعتراف والقياس، وهو يحّسن متطلبات هها المعيار من خالل ما يلي29محل المعيار 

 تبسيإل متطلبات تصنيف وقياس األصول المالية؛ )أ(

 ذج تطلعي الضمحالل القيمة؛اتباع نمو  )ب(

 اتباع نموذج مرن للمحاسبة التحوطية  )ج(

وما تسأأأأأبب    19-بسأأأأأبب جائحة كوفيد  2023كانون الثاني/يناير    1األدوات المالية إلى   :41وقد ُأجل تاريخ بدء نفاذ المعيار 
لى البيانات المالية، وسأأتكون المنظمة  األدوات المالية ع :41فيه من صأأعوبات  وسأأُيجر  قبل ذل  التاريخ تقييم ألثر المعيار 

 جاهزة لتنفيه  عند حلول تاريخ نفاذ  

من المعايير المحاسأأأأأأأأأبية الدولية، االسأأأأأأأأأتحقاقات االجتماعية، إرشأأأأأأأأأادات بشأأأأأأأأألن المحاسأأأأأأأأأبة المتعلقة بنفقات   42يقد. المعيار   42المعيار 
بلنها التحويالت النقدية المدفوعة ألفراد معينين و/أو أسأأر معيشأأية  االسأأتحقاقات االجتماعية  ويعّرف االسأأتحقاقات االجتماعية  

معينة للتخ يف من أثر المخاطر االجتماعية  ومن األمثلة المحددة على ذل  اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات التقاعد الحكومية، واسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات  
المحاسأأأأأبية النفقات والخصأأأأأو.   العجز، ودعم الدخل، وإعانات البطالة  ويقتضأأأأأي المعيار الجديد من الكيان أن يدرج في القيود

 المتعلقة بمدفوعات االستحقاقات االجتماعية التالية 

  19-بسأأأأأأأأبب جائحة كوفيد  2023كانون الثاني/يناير    1االسأأأأأأأأتحقاقات االجتماعية، إلى   :42وقد ُأجل تاريخ بدء نفاذ المعيار 
 ماعية من هها القبيل وما تسبب  فيه من صعوبات  وال تنطبق على المنظمة حاليا أي استحقاقات اجت 
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 3المالحظة    

 السياسات المحاسبية الهامة   

 األصول المالية: التصنيف   

تصأأأأأأأأأأأأأأن  المنظمة أصأأأأأأأأأأأأأأولها المالية في إحد  الفئات التالية لد  االعتراف األول بها وتعيد تقييم   - 22
المالية في المقا. األول على التصأأأأنيف في كل تاريخ إبالغ )انظر الجدول أدنا (  يتوق  تصأأأأنيف األصأأأأول  

 الغرض الهي اقُتني  من أجله هه  األصول 

 
 فئات األصول المالية   

 األصول المالية التصنيف

 االستثمارات في صندوقي النقدية المشتركين القيمة العادلة بفائض أو بعجز  

 والمبالغ المستحقة القبضالنقدية ومكافئات النقدية  القروض والحسابات المستحقة القبض

  
وتقأاس جميع األصأأأأأأأأأأأأأأول المأاليأة مبأدئيأا بأالقيمأة العأادلأة  وتعترف المنظمأة أوال  بأاألصأأأأأأأأأأأأأأول المأاليأة   - 23

المصأأنفة باعتبارها قروضأأا  وحسأأابات مسأأتحقة القبض في التاريخ الهي نشأألت فيه  ويعترف بسأأائر األصأأول  
التاريخ الهي تصأأأأأأأأأأأأأبح فيه المنظمة طرفا في األحكا. التعاقدية الخاصأأأأأأأأأأأأة  المالية أوال في تاريخ التداول، وهو 

 باألداة المالية 

شهرا عند تاريخ اإلبالغ ضمن فئة األصول    12وُتدرج األصول المالية التي يتجاوز أجل استحقاقها   - 24
مة بالعمالت األجنبية إلى  ل األصأأأأأول المقون دوالرات الواليات المتحدة غير المتداولة في البيانات المالية  وتحون

بسأأأأعر الصأأأأرف المعمول به في األمم المتحدة والسأأأأاري في تاريخ اإلبالغ، مع االعتراف بصأأأأافي المكاسأأأأب  
 الخسائر في شكل فائض أو عجز في بيان األداء المالي  أو

نفأ  في هأه  الفئأة  - 25 مأة بأالقيمأة العأادلأة بفأائض أو عجز هي التي صأأأأأأأأأأأأأأُ عنأد واألصأأأأأأأأأأأأأأول المأاليأة المقون
االعتراف األولي أو ُيحتفظ بها للتداول أو ُتشأأأأأأأأتر  أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا بغرض بيعها في األجل القصأأأأأأأأير  وتقاس هه  
األصأأأول بالقيمة العادلة عند كل تاريخ إبالغ، وتعرض أي مكاسأأأب أو خسأأأائر تنشأأأل عن التغيرات الحاصأأألة  

 في القيمة العادلة في بيان األداء المالي في الفترة التي تنشل فيها 

والقروض والمبالغ المسأأأأأأتحقة القبض هي أصأأأأأأول مالية غير مشأأأأأأتقة ذات مدفوعات ثابتة أو يمكن   - 26
تحديدها غير معروضة في أي سوق نشطة  وهي تسجل أوال بالقيمة العادلة مضافا  إليها تكاليف المعامالت، 

ي  وُيعتريف بإيرادات الفوائد ويبلغ عنها الحقا بالتكلفة المهلكة المحسأأأأوبة باسأأأأتخدا. طريقة سأأأأعر الفائدة السأأأأار 
 المعنية  على أساس التناسب الزمني باستخدا. طريقة سعر الفائدة الساري على األصول المالية

وتقّيم األصأأأأأأأول المالية عند حلول كل تاريخ إبالغ لتحديد ما إذا كان  هناك أدلة موضأأأأأأأوعية على  - 27
ألصأأأأأأأول إخالل الطرف اآلخر بالتزامه أو عجز   اضأأأأأأأمحالل قيمتها  ومن بين األدلة على اضأأأأأأأمحالل قيمة ا

السأأأأداد أو حدوث تراجع مسأأأأتديم في قيمة األصأأأأل  وُيعتريف بخسأأأأائر اضأأأأمحالل القيمة في بيان األداء   عن
 المالي في السنة التي تنشل فيها 
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نقل وُيلغى االعتراف باألصأأأأأأأول المالية عندما ينتهي أجل الحقوق في تلقي تدفقات نقدية أو عندما ت  - 28
ل  إلى حد كبير جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة باألصول المالية   هه  الحقوق، وتكون المنظمة قد حون

ويتم إجراء مقاصأأأأة بين األصأأأأول والخصأأأأو. المالية وُيبلنغ عن المبلغ الصأأأأافي ضأأأأمن بيان المركز  - 29
الغ المعترف بهأا، وتكون هنأاك نيأة المأالي عنأدمأا يكون هنأاك حق واجأب  قأانونأا في إجراء المقأاصأأأأأأأأأأأأأأة بين المبأ 

 التسوية على أساس صافي المبالغ أو تحويل األصول إلى نقد وتسوية الخصو. في قن واحد  في

 
 األصول المالية: االستثمارات في صندوقيي النقدية المشتركين   

متحأدة والكيأانات  تسأأأأأأأأأأأأأأتثمر خزانة األمم المتحأدة األموال المجمعأة من كيأانات األمانة العأامة لألمم ال - 30
المشأأأأار كة األخر ، بما في ذل  المنظمة  وتجّمع هه  األموال في صأأأأندوقين مشأأأأتركين للنقدية ُيداران داخليا  
وتسأأأأأأتتبع المشأأأأأأاركة في صأأأأأأندوقي النقدية المشأأأأأأتركين تقاسأأأأأأم المخاطر وعوائد االسأأأأأأتثمارات مع المشأأأأأأاركين 

أنها صأأأأأأندوق مشأأأأأأترك، يكون كل مشأأأأأأارك معرضأأأأأأا  اآلخرين  وبما أن األموال تجّمع وُتسأأأأأأتثمر على أسأأأأأأاس  
 للمخاطر العامة لحافظة االستثمارات في حدود مبلغ النقدية المستثمر 

ويدرج اسأأتثمار المنظمة في صأأندوقي النقدية المشأأتركين باعتبار  جزءا  من النقدية ومكافئات النقدية  - 31
 كز المالي، حسب قجال استحقاق االستثمارات واالستثمارات القصيرة األجل والطويلة األجل في بيان المر 

 
 األصول المالية: النقدية ومكافئات النقدية   

تشأأأأأأأمل النقدية ومكافئات النقدية الحاضأأأأأأأرة والنقدية في المصأأأأأأأارف واالسأأأأأأأتثمارات العالية السأأأأأأأيولة  - 32
 والقصيرة األجل التي يحل تاريخ استحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء 

 
 المساهمات المستحقة القبض   - األصول المالية: المبالغ المستحقة القبض من المعامالت غير التبادلية    

تمثل المسأأأأاهمات المسأأأأتحقة القبض اإليرادات  غير المحصأأأألة من األنصأأأأبة المقررة والتبرعات التي  - 33
بتقديمها إلى المنظمة بناء على تعهدت الدول األعضأأأأأأأأأأأاء والدول غير األعضأأأأأأأأأأأاء والجهات المانحة األخر  

اتفاقات قابلة لإلنفاذ  وتسأجل هه  الحسأابات المسأتحقة القبض من المعامالت غير التبادلية بقيمتها االسأمية، 
شأأأأأأهرا، مخصأأأأأأوما منها   12باسأأأأأأتثناء التبرعات المسأأأأأأتحقة القبض التي يحل تاريخ اسأأأأأأتحقاقها بعد أكثر من  

مبالغ المتعهر تحصأأأأأأأأأيلها، أي مخصأأأأأأأأأص المبالغ المسأأأأأأأأأتحقة القبض  اضأأأأأأأأأمحالل القيمة المرتبإل بتقديرات ال
المشأأأأأأكوك في إمكانية تحصأأأأأأيلها  وإذا اعتبرت هه  التبرعات المسأأأأأأتحقة القبض والطويلة األجل ذات أهمية، 

 يبلنغ عنها وفق قيمة مخفضة ُتحسب باستخدا. طريقة سعر الفائدة الساري 

ابات األخر  المسأتحقة القبض مخصأص لتغطية الحسأابات ويرصأد للتبرعات المسأتحقة القبض والحسأ  - 34
في المائة من الحسأابات المسأتحقة القبض    25المسأتحقة القبض المشأكوك في إمكانية تحصأيلها يحسأب بمعدل 

في المائة من الحسأابات غير المسأددة لفترة تتراوح بين سأنتين    60غير المسأددة لفترة تتراوح بين سأنة وسأنتين، و  
  سنوات  في المائة من الحسابات غير المسددة لفترة تتجاوز ثالث   100و   وثالث سنوات، 

في المائة للمبالغ  100وفيما يتعلق باألنصأأأأأأأأبة المقررة المسأأأأأأأأتحقة القبض، يحسأأأأأأأأب البدل بنسأأأأأأأأبة  - 35
المسأأأأأتحقة القبض غير المسأأأأأددة لمدة تزيد على سأأأأأنتين؛ وسأأأأأيجري اإلفصأأأأأاح في المالحظات على البيانات 

 المالية عن أي مبالغ غير مسددة لمدة تقل عن سنتين 
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 القبض الحسابات األخر  المستحقة -األصول المالية: الحسابات المستحقة القبض من المعامالت التبادلية   

تشأأأأأأمل الحسأأأأأأابات األخر  المسأأأأأأتحقة القبض أسأأأأأأاسأأأأأأا الحسأأأأأأابات المسأأأأأأتحقة القبض عن السأأأأأألع  - 36
نأأات األخر ، والحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأة القبض عن ترتيبأأات عقود اإليجأأار  الخأأدمأأات المقأأدمأأة إلى الكيأأا أو

التشأأأأأغيلي، والحسأأأأأابات المسأأأأأتحقة القبض من الموظفين  وتشأأأأأمل هه  الفئة أيضأأأأأا المبالغ المسأأأأأتحقة القبض  
كيانات األمم المتحدة األخر  القائمة باإلبالغ  وتخضأأأأأأأأأأأأأأع األرصأأأأأأأأأأأأأأدة المادية للتبرعات والمبالغ األخر    من

ة القبض السأأتعراض خا  ويقّيم وفقا لهل  بدل للمبالغ المشأأكوك في إمكانية تحصأأيلها على أسأاس  المسأأتحق
 إمكانية استردادها وتقادمها 

 
 األصول المالية: القروض المستحقة القبض   

تتلل  القروض المسأأأأأأتحقة القبض من قروض أعطي  لشأأأأأأركاء منفهين في إطار برنامج صأأأأأأندوق  - 37
إلسأأأأأأأأكان يسأأأأأأأأمى العمليات التجريبية للتمويل األولي الواجب السأأأأأأأأداد، وهي مسأأأأأأأأتحقة  متجدد لقروض تمويل ا

 القبض وفقا لجداول السداد  وتعطى هه  القروض بلسعار فائدة تقل عن أسعار السوق 

 
 االستثمارات التي تُقيد باستخدا. طريقة حقوق الملكية   

الخاضأأع لسأأيطرة مشأأتركة بسأأعر التكلفة   في إطار أسأألوب حقوق الملكية، تسأأّجل الحصأأة في الكيان - 38
ل فيما بعد بما يتناسأأأأأب مع التغيرات الحاصأأأأألة بعد االقتناء في حصأأأأأة المنظمة في صأأأأأافي   في البداية، وتعدن
األصأأأأأأأأأأأأأأول  ويعترف في بيأان األداء المأالي بحصأأأأأأأأأأأأأأة المنظمأة من الفأائض أو العجز اللأهين يحققهمأا الكيأان 

د األصأأأول غير المتداولة ما لم تنشأأأل عنها خصأأأو. صأأأافية، فتسأأأجل  المسأأأتثمير فيه  وُتسأأأجل الحصأأأة تح  بن 
 هه  الحالة تح  بند الخصو. غير المتداولة  في
 

 األصول األخر    

مة إلى  - 39 تشأأأمل األصأأأول األخر  سأأأل  منحة التعليم والمبالغ المدفوعة مسأأأبقا، بما فيها السأأأل  المقدن
نمائي، التي يتم تسأأأأأجيلها كلصأأأأأول إلى أن يسأأأأأّلم الطرف  حسأأأأأاب المقاصأأأأأة لخدمات برنامج األمم المتحدة اإل

 اآلخر السلع أو يقد. الخدمات، فُيعترف عندئه بالمصروفات 

 
 تحويالت السل    

ل  أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا  بالمبالغ النقدية المحولة إلى الوكاالت المنفهة/الشأأأأأأأأركاء المنفهين  - 40 تتعلق تحويالت السأأأأأأأأُّ
ل  المقدمة أوال باعتبارها أصأأوال كسأألفة لكي يتمكنوا من تقديم السأألع أو ا لخدمات المتفق عليها  ويعترف بالسأأُّ

ثم يعترف بالمصأأأأأأأأأروفات عندما ُتسأأأأأأأأألّ م الوكاالت المنفهة/الشأأأأأأأأأركاء المنفهون السأأأأأأأأألع أو الخدمات ويتم التلكد 
ذل  باسأأأأأأتال. تقارير المصأأأأأأروفات المصأأأأأأادق عليها، حسأأأأأأب االقتضأأأأأأاء  وفي الحاالت التي ال يقد. فيها  من
شأأأأأأري  تقارير مالية كما هو متوقع، يقو. مديرو البرامج بإجراء تقييم مدروس للوقوف على ما إذا كان هناك  ال

ل األرصدة التي يحين موعد رّدها إلى الحسابات األخر  المستحقة القبض   شر  استحقاق يلز. استيفاؤ   وتحون
 كوك في إمكانية تحصيلها اقتضى األمر، ويرصد لها مخصص للحسابات المستحقة القبض المش إذا
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 المخزونات   

ُيعترف بلرصأأأأأأأدة المخزونات باعتبارها أصأأأأأأأوال متداولة، وهي تشأأأأأأأمل الفئات العامة والفئات الفرعية   - 41
 المبينة في الجدول أدنا  

 
 الفئات الفرعية الفئات

 والمنشورات والطوابعالكتب  المخزونات المحتفظ بها من أجل البيع أو التوزيع الخارجي   

المواد الخا. واألعمال قيد التنفيه المرتبطة باألصأأأأأأأأأأأأأأناف  
 المحتفظ بها للبيع أو التوزيع الخارجي

 مواد/لواز. البناء، األعمال قيد التنفيه

الوقود واالحتيأأأأاطيأأأأات من  االحتياطيات االستراتيجية االحتيأأأأاطيأأأأات من 
 الميا  المعبلة وحصص اإلعاشة

المخزونأأات المأأاديأأة من المواد االسأأأأأأأأأأأأأأتهالكيأأة  كية واللواز.المواد االستهال
 واللواز.، بما في ذل  قطع الديار واألدوية

  
د تكلفة المخزونات الموجودة باسأأأأأأأأأتخدا. أسأأأأأأأأأاس التكلفة بمتوسأأأأأأأأأإل األسأأأأأأأأأعار  وتشأأأأأأأأأمل تكلفة  - 42 وتحدن

المخزونات تكلفة الشراء مضافا  إليها التكاليف األخر  المتكبدة أثناء إيصال األصناف إلى وجهتها المقصودة  
د يبلغ   . معدل موحن راء بدال من التكاليف المتصأأألة  في المائة من تكلفة الشأأأ  12وتجهيزها لالسأأأتخدا.  وُيسأأأتخدي

بالشأأراء المتكبندة فعليا  وتقاس المخزونات المقتناة من خالل المعامالت غير التبادلية )أي السأألع المتبرع بها(  
صأأافي القيمة   بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء  وُتقينم المخزونات المحتفظ بها بغرض البيع بسأأعر التكلفة أو

بمقأابأل رمزي   أيهمأا أقأل  أمأا بأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة إلى المخزونأات المحتفظ بهأا للتوزيع دون مقأابأل أوالقأابلأة للتحقيق  
 لالستهالك في إنتاج السلع/الخدمات، فتقيم بسعر التكلفة أو بتكلفة االستبدال الحالية، أيهما أقل  أو

د القيمأأة الأأدفتريأأة للمخزونأأات كمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات عنأأدمأأا تبيع المنظمأأة المخزونأأات أ - 43 و تقأأايضأأأأأأأأأأأأأأهأأا  وتقيأأن
توزعها خارجيا  أو تسأأأأأأأأتهلكها  وصأأأأأأأأافي القيمة القابل للتحقيق هو المبلغ الصأأأأأأأأافي الهي يتوقع أن يتحقق  أو
بيع المخزونات في السأأأأأأأأأأأياق العادي للعمليات  أما تكلفة االسأأأأأأأأأأأتبدال الحالية، فهي التكلفة التقديرية التي  من

 سيتم تكبدها القتناء األصول 

ميل الم - 44 سأأأأأ  صأأأأأة لالسأأأأأتهالك الداخلي في بيان  وال ُتري خزونات من المواد االسأأأأأتهالكية واللواز. المخصأأأأأن
المركز المالي إال عندما تكون ذات أهمية نسأأأأأأأأأأأأبية  وتقينم هه  المخزونات باتباع منهجية المتوسأأأأأأأأأأأأإل المرجح 

غاليليو  الدوري أو المتوسأأأأأأأأإل المتحرك اسأأأأأأأأتنادا إلى السأأأأأأأأجالت المتاحة في نظم إدارة المخزون، مثل نظامي
وأوموجا، مع التحقق من دقتها باسأأأتخدا. نظا. العتبات والجرود الدورية والضأأأوابإل الداخلية المعززة  وتخضأأأع  
التقييمات السأتعراض اضأمحالل القيمة الهي يلخه في االعتبار الفروق بين التقييم باسأتخدا. متوسأإل األسأعار  

 بطيئة التصريف والمتقادمة المتحرك وتكلفة االستبدال الحالية، وكهل  األصناف ال

وتخضأأأأأأأأأأأأأأع المخزونأات للتحّقق المأادي بنأاء على القيمأة ودرجأة المخأاطرة بحسأأأأأأأأأأأأأأب تقأدير اإلدارة    - 45
والتقييمات هي صأأافي التخ يضأأات في القيمة من التكلفة األصأألية إلى تكلفة االسأأتبدال الحالية/صأأافي القيمة  

 داء المالي القابلة للتحقيق، التي ُيعتريف بها في بيان األ
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 األصول التراثية   

ال يعترف بأاألصأأأأأأأأأأأأأأول التراثيأة في البيأانأات المأاليأة، ولكن يفصأأأأأأأأأأأأأأح عن األصأأأأأأأأأأأأأأول التراثيأة الهأامأة  - 46
 المالحظات على البيانات المالية  في

 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات   

ل منها من حيث  تصأأأأأن  الممتلكات والمنشأأأأأآت والمعدات في مجموعات مختلفة تتشأأأأأابه مكونات ك - 47
المركبأات؛ ومعأدات االتصأأأأأأأأأأأأأأاالت وتكنولوجيأا    :الطبيعأة والوظأائ  واألعمأار النأافعأة ومنهجيأات التقييم، وهي

والمعلومات؛ واآلالت والمعدات؛ واألثاث والتجهيزات الثابتة؛ واألصول العقارية )األراضي والمباني وتحسينات 
رة والهياكل األسأأأأاسأأأأية واألصأأأأول ق يد اإلنشأأأأاء(  وتقيند الممتلكات والمنشأأأأآت والمعدات على األصأأأأول المسأأأأتلجي

 :النحو التالي

تدرج جميع الممتلكات والمنشأأأأأأأأأآت والمعدات غير األصأأأأأأأأأول العقارية بالتكلفة األصأأأأأأأأألية،   )أ( 
مخصأوما  منها االسأتهالك المتراكم والخسأائر المتراكمة الناشأئة عن اضأمحالل القيمة  وتشأمل التكلفة األصألية  

اء، وأي تكاليف ُتعز  مباشأأأأأأرة إلى إيصأأأأأأال األصأأأأأأل إلى موقعه وحالته، والتقدير األولي لتكاليف سأأأأأأعر الشأأأأأأر 
د يبلغ   . معدل موحن في المائة من تكلفة الشأأأراء بدال من التكاليف المتصأأألة   2التفكي  وترميم الموقع  وُيسأأأتخدي

 بالشراء المتكبندة فعليا؛

ألصأأألية، يكون االعتراف األول باألصأأأول العقارية نظرا  لعد. وجود معلومات عن التكلفة ا )ب( 
بقيمتها العادلة باسأتخدا. منهجية تكلفة االسأتبدال بعد خصأم االسأتهالك  وقد جر  حسأاب التكاليف االبتدائية 
للكمية التي تشأأأأأأكل خإل األسأأأأأأاس من خالل جمع بيانات تكاليف البناء، واسأأأأأأتخدا. بيانات التكاليف الداخلية  

و باالسأأتعانة بجهات خارجية لتقدير التكاليف لكل قائمة أصأأول عقارية  وتسأأتخد. التكاليف )حيثما ُوجدت(، أ
لة وفق عامل تصأأأأأاعد األسأأأأأعار وعامل الحجم وعامل الموقع من أجل تقييم   االبتدائية لكمية خإل األسأأأأأاس المعدن

م مخصأأص االسأأتهالك من تكلفة االسأأت  بدال اإلجمالية لحسأأاب  األصأأول العقارية وتحديد تكلفة االسأأتبدال  وُخصأأ 
 االستخدا. المادي والوظيفي واالقتصادي لألصول ُبدية تحديد تكلفة استبدال األصول بعد خصم االستهالك؛ 

بالنسأأأأأبة للممتلكات والمنشأأأأأآت والمعدات المقتناة دون مقابل أو بتكلفة رمزية، بما في ذل   )ج( 
 تنائها هي تكلفة اقتنائها؛األصول المتبرع بها، تكون قيمتها العادلة في تاريخ اق

 5  000ُترسأأأأأأأأأأمل الممتلكات والمنشأأأأأأأأأأآت والمعدات عندما تفوق تكلفتها أو تسأأأأأأأأأأاوي عتبة   )د( 
 دوالر بالنسبة إلى تحسينات األماكن المستلجرة واألصول المنشلة ذاتيا ، على التوالي  100 000دوالر، أو 

والمعدات على مد  عمرها النافع المقدر باسأأأتخدا. طريقة ويحسأأأب اسأأأتهالك الممتلكات والمنشأأأآت  - 48
القسأأأأأأأأإل الثاب  وصأأأأأأأأوال إلى قيمتها المتبقية، باسأأأأأأأأتثناء األراضأأأأأأأأي واألصأأأأأأأأول قيد اإلنشأأأأأأأأاء التي ال تخضأأأأأأأأع 
لالسأأأأأأأأأأأأأأتهالك  وبأأالنظر إلى عأأد. تطأأابق مكونأأات المبنى الواحأأد من حيأأث عمرهأأا النأأافع والجأأداول الزمنيأأة 

دالها، فإن المكونات الرئيسأأأية للمباني المملوكة ُتسأأأتهل  باسأأأتخدا. نهج المكونات  لصأأأيانتها وتحسأأأينها واسأأأتب 
ويبدأ االسأتهالك في الشأهر الهي تنتقل فيه السأيطرة على األصأل إلى المنظمة وفقا للشأرو  التجارية الدولية، 

  ونظرا إلى وال يسأأأجل أي اسأأأتهالك لألصأأأل في الشأأأهر الهي يجري فيه إخراجه من الخدمة أو التصأأأرف فيه
نمإل االسأأأأأأأتخدا. المتوقع للممتلكات والمنشأأأأأأأآت والمعدات، تكون القيمة المتبقية منعدمة ما لم ُيرجنح أن تكون  

 كبيرة  وُتبينن في الجدول أدنا  تقديرات العمر النافع لفئات الممتلكات والمنشآت والمعدات 
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 والمنشآت والمعدات األعمار النافعة التقديرية لفئات الممتلمات  

 العمر النافع المقدر الفئة الفرعية الفئة
 سنوات   4 معدات تكنولوجيا المعلومات  معدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات    

 سنوات   7 معدات االتصاالت والمعدات السمعية البصرية  

 سنوات   6 المركبات الخ يفة ذات العجالت  المركبات 

 سنة   12 الثقيلة ذات العجالت ومركبات الدعم الهندسي المركبات   

 سنة   12سنوات إلى    6 المركبات المتخصصة والمقطورات وملحقات المركبات  

 سنوات   10 السفن البحرية  

 سنوات   5 المعدات الخ يفة الخاصة بالهندسة والبناء  اآلالت والمعدات 

 سنوات   5 المعدات الطبية  

 سنوات   5 والسالمة معدات األمن   

 سنوات   5 معدات الكش  عن األلغا. وإزالتها  

 سنوات   6 معدات أماكن اإلقامة ومعدات التبريد  

 سنوات   7 معدات معالجة الميا  وتوزيع الوقود  

 سنوات   7 معدات النقل  

 سنة   12 المعدات الثقيلة الخاصة بالهندسة والبناء  

 سنة   20 معدات الطباعة والنشر  

 سنوات   3 المواد المرجعية للمكتبات  األثاث والتجهيزات الثابتة 

 سنوات   4 معدات المكاتب  

 سنوات   7 التجهيزات الثابتة والتركيبات  

 سنوات   10 األثاث  

 سنوات   7 المباني الموقتة والمتنقلة  المباني 

 سنة   50أو    40أو    25 المباني الثابتة، حسب النوع  

الرئيسأأأية الخارجية والداخلية ومكونات السأأأقوف والخدمات/المرافق، التي  المكونات   
 ُيتبيع بشلنها نهج المكونات 

 سنة   50إلى    20

مأأدة الترتيأأب أو عمر المبنى، أيهمأأا   المباني المستلجرة بموجب عقد تلجير تمويلي أو المباني المتبرع بحق استخدامها  
 أقصر 
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 العمر النافع المقدر الفئة الفرعية الفئة
االتصأأاالت السأألكية والالسأألكية، والطاقة، والحماية، والنقل، وإدارة النفايات والميا ،   األصول من الهياكل األساسية    

 والترفيه، وهندسة المناظر الطبيعية 
 سنة   50ما يصل إلى  

سأأأأنوات،    5مدة عقد اإليجار أو مدة   التجهيزات الثابتة والتركيبات وأعمال البناء الصغيرة  تحسينات األماكن المستلجرة 
 أقصر أيهما  

  
وفي حاالت اسأأأأأأتثنائية، قد تختل  األعمار النافعة المسأأأأأأجلة لبعض األصأأأأأأول عن األعمار النافعة   - 49

المقررة على مسأأتو  الفئة الفرعية لألصأأل المبينة أعال  )وإن بقي  ضأأمن النطاق على مسأأتو  فئة األصأأل(،  
للمعايير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العا.، وفقا   2014وسأأأأبب ذل  هو أنه لد  إعداد الرصأأأأيد االفتتاحي لعا. 

أجري اسأأأتعراض شأأأامل لما تبقى من األعمار االقتصأأأادية النافعة لهه  األصأأأول وأدرج  النتيجة في السأأأجل  
 الرئيسي لألصل 

وإذا كان  هناك قيمة ذات أهمية نسأأأأبية لتكاليف أصأأأأول مسأأأأتهلكة بالكامل ال تزال قيد االسأأأأتخدا.،   - 50
المدخلة على االسأأأأأأأأأأأأأأتهالك المتراكم والممتلكات والمنشأأأأأأأأأأأأأأآت والمعدات في البيانات المالية تدرج التسأأأأأأأأأأأأأأويات 

في المائة من التكلفة األصأأأأأأألية بناء على تحليل لفئات األصأأأأأأأول   10تعكس حدا أدنى لالسأأأأأأأتهالك قدر    كي
 المستهلكة بالكامل وأعمارها النافعة 

قيمة الممتلكات والمنشأأآت والمعدات بعد االعتراف    واختارت المنظمة اسأأتخدا. نموذج التكلفة لقياس - 51
األول بدال من نموذج إعادة التقييم  وال ُترسأأأأمل التكاليف المتكبدة بعد عملية الشأأأأراء األولى إال عندما ُيحتمل 
أن تتدفق إلى المنظمة في المسأأتقبل منافع اقتصأأادية أو إمكانات خدمة لها عالقة باألصأأل المعني، وتتجاوز 

الالحقة العتبة المحددة لالعتراف األولي  وُتقيند مصأأأأأأأأأروفات التصأأأأأأأأأليحات والصأأأأأأأأأيانة في بيان األداء   التكلفة
 المالي في سنة تكّبدها 

وينشأأأأأأأأأأل ربح أو خسأأأأأأأأأأارة عن التصأأأأأأأأأأرف في الممتلكات والمنشأأأأأأأأأأآت والمعدات أو نقلها حينما تكون   - 52
رية  وُيعترف بتل  األرباح أو الخسأأأأأائر في بيان  العائدات من التصأأأأأرف فيها أو نقلها مختلفة  عن قيمتها الدفت 

 األداء المالي في إطار اإليرادات األخر  أو المصروفات األخر  

ويقينم اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمأة خالل إجراءات التحقق المأادي السأأأأأأأأأأأأأأنويأة وعنأد وقوع أحأداث أو تغيرات  - 53
اد  وتسأتعرض في كل تاريخ إبالغ أصأول  الظروف تشأير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسأترد في

  100 000األراضأأأأأأي والمباني والبنية التحتية التي تكون قيمتها الدفترية الصأأأأأأافية في نهاية السأأأأأأنة أكثر من 
دوالر للوحدة الواحدة، من أجل الوقوف على مد  اضأأأأأأأمحالل قيمتها  أما األصأأأأأأأناف األخر  من الممتلكات 

لة  والمنشآت والمعدات )باستثناء األ رة(، فتبلغ عتبتها المعاد  أأأأأأأأأستيلجي صول قيد اإلنشاء وتحسينات األصول المأأأأأأأأأُ
 دوالر  5 000

 
 األصول غير الملموسة   

ُتقيند األصأأول غير الملموسأأة بسأأعر التكلفة، مخصأأوما منه االسأأتهالك المتراكم والخسأأائر المتراكمة  - 54
الملموس دون مقأأابأأل أو بتكلفأأة رمزيأأة،   النأأاتجأأة عن اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمأأة  وفي حأأالأأة اقتنأأاء األصأأأأأأأأأأأأأأأل غير

ذلأأ  األصأأأأأأأأأأأأأأول المتبرنع بهأأا، فأأإن قيمتأأه العأأادلأأة في تأأاريخ اقتنأأائأأه ُتعتبر تكلفأأة اقتنأأائأأه  وتبلغ عتبأأة  في بمأأا
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ثة داخليا و    100 000االعتراف بهه  األصأأأأول   دوالر لكل   5 000دوالر لألصأأأأول غير الملموسأأأأة المسأأأأتحدي
 المقتناة من مصادر خارجية وحدة من األصول غير الملموسة 

وُترسأأأأأأأأأأأأأأمل تراخيص البرامجيات الحاسأأأأأأأأأأأأأأوبية المقتناة على أسأأأأأأأأأأأأأأاس التكاليف المتكبدة القتناء هه   - 55
البرامجيات وتجهيزها لالسأأأأأتخدا.  وترسأأأأأمل تكاليف التطوير المرتبطة ارتباطا مباشأأأأأرا باسأأأأأتحداث البرامجيات  

من التكاليف المرتبطة بتطوير البرامجيات ارتباطا مباشأرا  لتسأتخدمها المنظمة بوصأفها أصأوال غير ملموسأة  و 
 تكاليف موظفي تطوير البرامجيات وتكاليف الخبراء االستشاريين، وغير ذل  من التكاليف العامة المنطبقة 

وُيحسأأأأأأب إهالك األصأأأأأأول غير الملموسأأأأأأة ذات األعمار النافعة المحددة باسأأأأأأتخدا. طريقة القسأأأأأأإل   - 56
ارها النافعة المقدرة، ابتداء من شأأأهر االقتناء أو عندما تصأأأبح األصأأأول غير الملموسأأأة  الثاب  على مد  أعم

 قيد التشغيل 

 وترد تقديرات العمر النافع للفئات الرئيسية لألصول غير الملموسة في الجدول أدنا   - 57

 
 تقديرات األعمار النافعة للفئات الرئيسية من األصول غير الملموسة   

 يرات العمر النافعنطاق تقد الفئة

 سنوات 10إلى  3 البرامجيات المقتناة من مصادر خارجية  

 سنوات 10إلى  3 البرامجيات المستحدثة داخليا

 سنوات )مدة الترخيص/الحق( 6سنتان إلى  التراخيص والحقوق 

 سنوات 10إلى  3 حقوق التلليف والنشر

 ال تخضع لإلهالك األصول قيد اإلنشاء

  
وُتجر  االسأتعراضأات السأنوية الضأمحالل قيمة األصأول غير الملموسأة عندما تكون هه  األصأول   - 58

قيد اإلنشاء أو عندما يكون لها عمر نافع غير محدد  وال تخضع األصول غير الملموسة األخر  الستعراض  
 اضمحالل القيمة إال عند تحديد موشرات اضمحالل القيمة 

 
 الخصو. المالية: التصنيف   

ُتصأأأنن  الخصأأأو. المالية بوصأأأفها ”خصأأأوما مالية أخر “  وهي تشأأأمل الحسأأأابات المسأأأتحقة الدفع،  - 59
والتحويالت المسأأأأأأأأأأأتحقة الدفع، والمبالغ غير المنفقة المحتفظ بها لردها في المسأأأأأأأأأأأتقبل، والخصأأأأأأأأأأأو. األخر    

دلة، ثم ُتقاس الحقا بالتكلفة والخصأأأأأأأأو. المالية المصأأأأأأأأنفة على أنها خصأأأأأأأأو. مالية أخر  ُتقيد أوال بالقيمة العا
هلكة  وُيعتريف بالخصأأأأو. المالية التي تقل مدتها عن   شأأأأهرا بقيمتها االسأأأأمية  وتعيد المنظمة تقييم    12المأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ

تصأأأأأأأأأأأأأنيف الخصأأأأأأأأأأأأأو. المالية في كل تاريخ إبالغ وتلغي االعتراف بالخصأأأأأأأأأأأأأو. المالية عند الوفاء بالتزاماتها  
 ا أو انتهاء أجلها التعاقدية أو التنازل عنها أو إلغائه
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 الخصو. المالية: الحسابات المستحقة الدفع والخصو. المستحقة   

تنشأأأل الحسأأأابات المسأأأتحقة الدفع والخصأأأو. المسأأأتحقة عند شأأأراء سأأألع وخدمات يتم اسأأأتالمها دون  - 60
سأأأأمية، ألن يسأأأأدد ثمنها حتى تاريخ اإلبالغ  وُيعترف بالمبالغ المسأأأأتحقة الدفع وتقاس بعد ذل  بقيمتها اال أن

 شهرا  12أجل استحقاقها يحل عموما في غضون 

 
 الخصو. المالية: التحويالت المستحقة الدفع   

تتعلق التحويالت المسأأأأأتحقة الدفع بالمبالغ المسأأأأأتحقة للكيانات/الوكاالت المنفهة والشأأأأأركاء المنفهين   - 61
 وباألرصدة المتبقية المقرر إعادتها إلى الجهات المانحة 

 
 لغ المقبوضة سلفا والخصو. األخر  المبا   

تتعلق المبالغ المقبوضأأأأأأأة سأأأأأأألفا بالمسأأأأأأأاهمات أو المدفوعات المقبوضأأأأأأأة مقدما، واألنصأأأأأأأبة المقررة  - 62
التبرعات المقبوضأأأأأأأأأة عن سأأأأأأأأأنوات مقبلة واإليرادات الموجلة األخر   وُيعترف بالمبالغ المقبوضأأأأأأأأأة سأأأأأأأأألفا   أو

لة أو اسأأأأأأأأتنادا  إلى سأأأأأأأأياسأأأأأأأأات االعتراف باإليرادات التي تتبعها كإيرادات في بداية السأأأأأأأأنة المالية ذات الصأأأأأأأأ 
 المنظمة  وتشمل الخصو. األخر  خصو. ترتيبات التمويل المشرو  وخصو. البنود المتنوعة األخر  

 
ر     عقود اإليجار: المنظمة كمستلج 

نما تتحمل تصأأأأأأأأأن  عقود إيجار الممتلكات والمنشأأأأأأأأأآت والمعدات بوصأأأأأأأأأفها عقود إيجار تمويلي حي  - 63
ميل عقود اإليجار التمويلي في بداية  المنظمة إلى حد كبير جميع المخاطر والمكاسأأب المتعلقة بالملكية  وُتريسأأ 
عقأد اإليجأار بأالقيمأة العأادلأة أو بأالقيمأة الحأاليأة لأدفعأات اإليجأار الأدنيأا، أيهمأا أقأل  ويقيأند التزا. اإليجأار، بعأد 

ا  في بيان المركز المالي  ويحسأأأأأأب اسأأأأأأتهالك األصأأأأأأول المقتناة  خصأأأأأأم رسأأأأأأو. التمويل منه، باعتبار  خصأأأأأأم
إطار عقود اإليجار التمويلي وفقا لسياسة المنظمة المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات  ويقيند عنصر  في

 الفأائأدة المتعلق بمبلغ اإليجأار في بيأان األداء المأالي بأاعتبأار  من المصأأأأأأأأأأأأأأروفأات على مأد  فترة عقأد اإليجأار
 استنادا  إلى طريقة سعر الفائدة الساري 

وُتصأأأأأأنن  عقود اإليجار بوصأأأأأأفها عقود إيجار تشأأأأأأغيلي عندما ال ُتنقل جميع المخاطر والمكاسأأأأأأب   - 64
دة بموجب عقود إيجار تشأأأغيلي في بيان   المتعلقة بالملكية إلى المنظمة إلى حد كبير  وتقيند المدفوعات المسأأأدن

 باعتبارها مصروفا على أساس طريقة القسإل الثاب  على مد  فترة عقد اإليجار األداء المالي 

 
 عقود اإليجار: المنظمة كموجر   

المنظمة هي الموجر ألصأأأول معينة خاضأأأعة لعقود إيجار تشأأأغيلي  ويبلغ عن األصأأأول الخاضأأأعة   - 65
 إيرادات اإليجار المتلتية منلعقود اإليجار التشأأأأأأأغيلي ضأأأأأأأمن فئة الممتلكات والمنشأأأأأأأآت والمعدات  وُيعترف ب 

 عقود اإليجار التشغيلية في بيان األداء المالي على مد  فترة عقد اإليجار على أساس طريقة القسإل الثاب  

 
 حقوق االستخدا. المتبيرّع بها   

تشأأأأأأأغل المنظمة أراضأأأأأأأي ومباني وتسأأأأأأأتخد. أصأأأأأأأول بنية تحتية وقالت ومعدات ُمنح  لها بموجب   - 66
االنتفاع المتبّرع بها تبر. في المقا. األول مع الحكومات المضيفة بدون تكلفة أو بتكلفة رمزية     اتفاقات لحقوق 
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واسأتنادا  إلى مدة االتفاق والشأرو  المتعلقة بنقل السأيطرة واإلنهاء الواردة في االتفاق، تتم المعالجة المحاسأبية  
 لي أو تمويلي للترتيب المتعلق بحق االنتفاع المتبّرع به كعقد إيجار تشغي 

وفي حالة عقود اإليجار التشأأأأأأأأأغيلي، ُيعترف في البيانات المالية بمصأأأأأأأأأروف وإيراد مقابل له ومسأأأأأأأأأاو   - 67
للقيمة اإليجارية السأأأوقية السأأأنوية لعقار مماثل  وفي حالة عقود التلجير التمويلي )ال سأأأيما التي تبلغ مدة إيجار  

تلكات وُيسأأأأأتهل  على مد  العمر النافع عاما(، ُيرسأأأأأمل السأأأأأعر السأأأأأوقي العادل للمم   35األماكن فيها أكثر من 
للممتلكات أو مدة الترتيب، أيهما أقصأأأر  وفي حالة نقل الممتلكات رهنا  بشأأأرو  محددة، ُيعترف بإيرادات موجلة  
تعادل كامل السعر السوقي العادل للممتلكات )أو للحصة فيها( التي تشغلها المنظمة، وُيعترف به تدريجيا كإيراد 

السأأتهالك المناظر في المقاصأأة  وفي حالة نقل الممتلكات من دون أي شأأر  محدد، ُيعترف ويقابل مصأأروف ا 
بإيرادات بنفس المبلغ فور انتقال السأأأيطرة على الممتلكات إلى المنظمة  وتعتبر ترتيبات حقوق اسأأأتخدا. األرض  

لحصأأأأأأأأأأأأرية على األرض  المتبرع بها عقود إيجار تشأأأأأأأأأأأأغيلي في األحوال التي ال تمل  فيها المنظمة السأأأأأأأأأأأأيطرة ا 
  استخدامها  في األحوال التي يتم فيها نقل ملكية األرض بموجب صكوك تقّيد  و/أو 

وتعتبر الترتيبأأأات الطويلأأأة األجأأأل المتعلقأأأة بحقوق االنتفأأأاع بأأأالمبنى واألرض المتبّرع بهأأأا عقودي إيجأأأار   - 68
  األرض  لمبنى وال ينقل إليها سند ملكية تشغيلي في الحاالت التي ال تمل  فيها المنظمة السيطرة الحصرية على ا 

وإذا كأان نقأل سأأأأأأأأأأأأأأنأد ملكيأة األرض إلى اسأأأأأأأأأأأأأأم المنظمأة قأد جر  دون قيود، تقيأّد األرض في فئأة   - 69
 الممتلكات والمنشآت والمعدات المتبّرع بها، وُيعترف بها بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء 

دوالر  5  000ي قيمة اإليجار السأأنوي التي تعادل مبلغ  وعتبة االعتراف باإليرادات والمصأأروفات ه - 70
 دوالر لآلالت والمعدات  5 000لحقوق االنتفاع باألماكن المتبّرع بها ومبلغ  

 
 استحقاقات الموظفين   

من ميثأأاق األمم المتحأأدة، الموظفون الأأهين   97ُيقصأأأأأأأأأأأأأأأد بأأالموظفين، على النحو المبين في المأأادة   - 71
د خدمتهم وعالقت  هم التعاقدية مع المنظمة بكتاب تعيين خاضأأأأأأأأأع لألنظمة الصأأأأأأأأأادرة عن الجمعية العامة  تتحدن

من الميثاق  وتصأأأأأنن  اسأأأأأتحقاقات الموظفين إلى اسأأأأأتحقاقات قصأأأأأيرة األجل    101من المادة  1عمال بالفقرة 
 واستحقاقات طويلة األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واستحقاقات إنهاء الخدمة 

 
 قاقات الموظفين القصيرة األجل استح   

اسأتحقاقات الموظفين القصأيرة األجل هي االسأتحقاقات )غير اسأتحقاقات إنهاء الخدمة( التي تصأبح  - 72
شأأأأأأأهرا بعد نهاية السأأأأأأأنة التي يودي فيها الموظفون الخدمات ذات الصأأأأأأألة    12مسأأأأأأأتحقة الدفع في غضأأأأأأأون 

ت الموظفين الجدد )منحة االنتداب(، واالسأأأأتحقاقات  وتشأأأأمل اسأأأأتحقاقات الموظفين القصأأأأيرة األجل اسأأأأتحقاقا
الأأأدوريأأأة اليوميأأأة/األسأأأأأأأأأأأأأأبوعيأأأة/الشأأأأأأأأأأأأأأهريأأأة )األجور والمرتبأأأات والبأأأدالت(، وفترات الديأأأاب المأأأدفوعأأأة األجر  

المرضأأأأأأأأأأية المدفوعة األجر، وإجازة األمومة/األبوة(، وغير ذل  من االسأأأأأأأأأأتحقاقات القصأأأأأأأأأأيرة األجل   )اإلجازة
تعليم، واسأأأأأأأأأأأترداد مبالغ الضأأأأأأأأأأأرائب، وإجازة زيارة الوطن( الممنوحة للموظفين الحاليين )منحة الوفاة، ومنحة ال

استنادا إلى الخدمات المقدمة  وُيعترف بجميع هه  االستحقاقات، التي تصبح مستحقة دون أن ُتدفع، بوصفها 
 خصوما متداولة في بيان المركز المالي 
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 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة   

اسأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة خطة التلمين الصأأأأأأحي بعد انتهاء الخدمة، واسأأأأأأتحقاقات   تشأأأأأأمل - 73
اإلعادة إلى الوطن عند انتهاء الخدمة، وهي اسأأأأأأأأتحقاقات تحتسأأأأأأأأب بوصأأأأأأأأفها خططا محددة االسأأأأأأأأتحقاقات،  

 تحدة باإلضافة إلى المعاش التقاعدي عن طريق الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم الم

 
 خطإل االستحقاقات المحددة   

تعتبر االسأأأأأأتحقاقات التالية خططا محددة االسأأأأأأتحقاقات: اسأأأأأأتحقاقات التلمين الصأأأأأأحي بعد انتهاء  - 74
الخدمة؛ واسأأأأأأتحقاقات اإلعادة إلى الوطن )اسأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة(؛ واإلجازات السأأأأأأنوية المتراكمة  

ء الخدمة في المنظمة )االسأأأأأأأأأأأتحقاقات األخر  الطويلة األجل(  وُتعّرف التي ُتسأأأأأأأأأأأتبدل بقيمة نقدية عند انتها
الخطإل المحددة االسأأأتحقاقات بلنها خطإل تلتز. فيها المنظمة بتقديم اسأأأتحقاقات متفق عليها وتتحمل المنظمة  

لتزا. بالتالي المخاطر االكتوارية  وُتقاس الخصأأأأأأأأأو. المتعلقة بخطإل االسأأأأأأأأأتحقاقات المحددة بالقيمة الحالية لال
المتصأأأل باالسأأأتحقاقات المحددة  وُيعترف بتغيرات الخصأأأو. المتعلقة بخطإل االسأأأتحقاقات المحددة، باسأأأتثناء  
األربأأاح والخسأأأأأأأأأأأأأأأائر االكتواريأأة، في بيأأان األداء المأأالي في السأأأأأأأأأأأأأأنأأة التي تطرأ فيهأأا  وقأأد اختأأارت المنظمأأة  

تغيرات التي تطرأ في الخصأأأو. المتعلقة تعترف، مباشأأأرة من خالل بيان التغيرات في صأأأافي األصأأأول، بال أن
بخطإل االستحقاقات المحددة الناشئة عن المكاسب والخسائر االكتوارية  وفي نهاية سنة اإلبالغ، لم تكن لد   

من المعايير المحاسأأأأأبية الدولية للقطاع   39المنظمة أي أصأأأأأول تتعلق بخطة على النحو المحدد في المعيار 
 العا.: استحقاقات الموظفين 

ويقو. خبراء اكتواريون مسأأأأأتقلون بحسأأأأأاب االلتزامات الناشأأأأأئة عن االسأأأأأتحقاقات المحددة باسأأأأأتخدا.  - 75
د القيمة الحالية لاللتزا. المتعلق باسأأأأأأأأأأأتحقاقات محددة   طريقة تقدير المبالغ المسأأأأأأأأأأأتحقة حسأأأأأأأأأأأب الوحدة  وتحدن

عار الفائدة على سأأندات الشأأركات  بخصأأم تقديرات التدفقات النقدية التي سأأتحصأأل في المسأأتقبل، باسأأتخدا. أسأأ 
 العالية الجودة التي تقارب قجال استحقاقها تواريخ استحقاق الخطإل الفردية 

ويوفر التلمين الصأأحي بعد انتهاء الخدمة تغطية للمصأأروفات الطبية الضأأرورية للموظفين السأأابقين   - 76
يجوز للموظفين وُمعاليهم اختيار المشأأأأاركة المسأأأأتحقين وُمعاليهم في جميع أنحاء العالم  فعند انتهاء الخدمة،  

في خطة تلمين صأأأأأحي محددة االسأأأأأتحقاقات تابعة لألمم المتحدة، شأأأأأريطة اسأأأأأتيفائهم شأأأأأروطا  معينة توهلهم 
سأنوات من المشأاركة في إحد  خطإل التلمين الصأحي التابعة لألمم المتحدة فيما يتعلق   10لهل ، منها إتما.  

سأأنوات للمسأأتقدمين قبل ذل  التاريخ  وتمثل الخصأأو.   5، و  2007تموز/يوليه   1بالموظفين المسأأتقدمين بعد 
المتعلقأة بالتألمين الصأأأأأأأأأأأأأأحي بعأد انتهأاء الخأدمة القيمأة الحأاليأة لنصأأأأأأأأأأأأأأيأب المنظمأة من تكأاليف التألمين الطبي  

وتوخه  للمتقاعدين واسأأأأأأتحقاقات ما بعد التقاعد المسأأأأأأتحقة حتى تاريخه للموظفين الهين ال يزالون في الخدمة  
في االعتبار عند التقييم اشأأأأأأأأأأتراكات جميع المشأأأأأأأأأأاركين في الخطة بدية تحديد ما على المنظمة من التزامات  
متبقية  وُتخصأأأأم اشأأأأتراكات المتقاعدين من إجمالي الخصأأأأو.، وُيخصأأأأم أيضأأأأا  جزء من اشأأأأتراكات الموظفين 

نسأأأأأأأأأب تقاسأأأأأأأأأم التكاليف التي تلذن بها العاملين، من أجل التوصأأأأأأأأأل إلى االلتزا. المتبقي على المنظمة وفقا  ل
 الجمعية العامة 

اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات اإلعادة إلى الوطن: عند انتهاء الخدمة، يمكن للموظفين الهين يسأأأأأأأأأأأأأتوفون شأأأأأأأأأأأأأرو    - 77
اسأتحقاق معينة، من بينها اإلقامة خارج البلدان التي يحملون جنسأياتها وق  انتهاء الخدمة، أن يحصألوا على 

ر حسأأأأأأأب مدة الخدمة، وعلى تكاليف السأأأأأأأفر ونقل األمتعة الشأأأأأأأخصأأأأأأأية   الوطمنحة اإلعادة إلى  ن، وهي تقدن



A/77/5/Add.9 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 )تابع(   2021مالحظات على البيانات المالية لعام  

 

109/156 22-08549 

 

ويعترف بالخصم من اللحظة التي يلتحق بها الموظ  بالمنظمة ويقاس بالقيمة الحالية للخصم المقدر لتسوية 
 هه  االستحقاقات 

ازات المتراكمة اإلجازة السأأأأأأأأأأأأأنوية: تمثل الخصأأأأأأأأأأأأأو. المسأأأأأأأأأأأأأتحقة عن اإلجازات السأأأأأأأأأأأأأنوية أيا. اإلج - 78
المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدمأأة التي من المتوقع تسأأأأأأأأأأأأأأويتهأأا عن طريق مأأدفوعأأات نقأأديأأة للموظفين لأأد  انتهأأاء خأأدمتهم  غير

بأأالمنظمأأة  وتعترف األمم المتحأأدة في بنأأد الخصأأأأأأأأأأأأأأو. بأأالقيمأأة االكتواريأأة لمجموع أيأأا. اإلجأأازات المتراكمأأة  
يومأا للموظفين الموقتين( في تأاريخ بيأان  18يومأا )  60المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمأة لجميع الموظفين لفترة أقصأأأأأأأأأأأأأأاهأا  غير

المركز المالي  وتطبق المنهجية المسأأأأتخدمة افتراض ”الوارد أخيرا  يصأأأأرف أوال “ في تحديد الخصأأأأو. المتعلقة 
باإلجازات السأأأأأنوية، الهي يجيز للموظفين الحصأأأأأول على اسأأأأأتحقاقات اإلجازات للفترة الحالية قبل الحصأأأأأول  

ة المتراكمة المتعلقة بفترات سأأأأأأأأابقة  وفعليا، تتم االسأأأأأأأأتفادة من اسأأأأأأأأتحقاقات  على أرصأأأأأأأأدة اإلجازات السأأأأأأأأنوي 
شأأأأأأأأهرا من نهاية فترة اإلبالغ التي نشأأأأأأأألت فيها   12اإلجازات السأأأأأأأأنوية المتراكمة بعد انقضأأأأأأأأاء فترة تزيد عن  

أن اسأتبدال االسأتحقاقات، وبوجه عا.، ثمة زيادة في عدد أيا. اإلجازات السأنوية المتراكمة، وهو ما يشأير إلى 
اإلجأازات السأأأأأأأأأأأأأأنويأة المتراكمأة بتسأأأأأأأأأأأأأأويأة نقأديأة في نهأايأة الخأدمأة هو االلتزا. الحقيقي الأهي تتحملأه المنظمأة   
وبالتالي، فإن اسأأأأأأأأأتحقاقات اإلجازات السأأأأأأأأأنوية المتراكمة التي تعكس تدفق الموارد االقتصأأأأأأأأأادية من المنظمة  

ويلة األجل، مع مالحظة أن حصأأأأأة اسأأأأأتحقاقات  نهاية الخدمة ُتصأأأأأّن  في فئة االسأأأأأتحقاقات األخر  الط في
شأأأأهرا من تاريخ  12اإلجازات السأأأأنوية المتراكمة التي ُيتوّقع تسأأأأويتها عن طريق مدفوعات نقدية في غضأأأأون 

من المعايير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع   39اإلبالغ تصأأأأنن  ضأأأأمن الخصأأأأو. المتداولة  وتمشأأأأيا مع المعيار 
السأأأأأأأأأأتحقاقات األخر  الطويلة األجل على نحو مماثل السأأأأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء العا.، ال بد من أن تقينم ا

الخدمة؛ ولهل  ُتقيّ م األمم المتحدة خصأأأأأأأأأأومها المتعلقة باسأأأأأأأأأأتحقاقات اإلجازات السأأأأأأأأأأنوية المتراكمة على أنها 
 استحقاقات محددة لما بعد انتهاء الخدمة يتم تقدير قيمتها اكتواريا 

 
 ي: الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة خطة المعاش التقاعد   

موئل األمم المتحدة هو إحد  المنظمات األعضأأأأأاء المشأأأأأتر كة في الصأأأأأندوق المشأأأأأترك للمعاشأأأأأات   - 79
التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، الهي أنشأأأأأأأأألته الجمعية العامة لألمم المتحدة لصأأأأأأأأأرف اسأأأأأأأأأتحقاقات التقاعد 

لة محددة االسأتحقاقات يشأارك فيها  والوفاة والعجز واالسأتحقاقات ذات الصألة للموظفين  والصأندوق خطة ممون
)ب( من النظا. األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأي للصأأأأأأأأندوق، ُيفتح باب العضأأأأأأأأوية  3أرباب عمل متعددون  وكما يرد في المادة 

ي النظا.  الصأأأأأأندوق للوكاالت المتخصأأأأأأصأأأأأأة ولسأأأأأأائر المنظمات الدولية أو الحكومية الدولية المشأأأأأأتركة ف في
 الموحد للمرتبات والبدالت وغيرها من شرو  الخدمة في األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة 

وُيعرّ ض الصأأأأندوق المنظمات المشأأأأتركة فيه لمخاطر اكتوارية ترتبإل بالموظفين الحاليين والسأأأأابقين   - 80
متسأأأأأأأأأأأأق وموثوق   في المنظمات األخر  المشأأأأأأأأأأأأتركة في الصأأأأأأأأأأأأندوق، ويترتب على ذل  عد. وجود أسأأأأأأأأأأأأاس

لتخصأأأأيص االلتزا. وأصأأأأول الخطة والتكاليف لكل منظمة من المنظمات المشأأأأتركة في الخطة  وليس بوسأأأأع 
الصندوق،   موئل األمم المتحدة وال صندوق المعاشات التقاعدية، شلنهما شلن المنظمات األخر  المشتر كة في

قاقات المحددة وفي أصأأأأأأول الخطة والتكاليف تحديد الحصأأأأأأة النسأأأأأأبية لموئل األمم المتحدة في التزا. االسأأأأأأتح
المرتبطأة بأالخطأة بأدرجأة كأافيأة من الموثوقيأة لألغراض المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة  ومن ثم، يتعأامأل موئأل األمم المتحأدة  

من المعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الدولية   39هه  الخطأة على أنهأا محأددة االشأأأأأأأأأأأأأأتراكات وفقأا  لمتطلبأات المعيأار  مع
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ظفين  وُيعترف باشأأأأأأتراكات موئل األمم المتحدة في الخطة خالل الفترة المالية للقطاع العا.، اسأأأأأأتحقاقات المو 
 بوصفها مصروفات في بيان األداء المالي 

 
 استحقاقات إنهاء الخدمة   

ال ُيعترف باستحقاقات إنهاء الخدمة كمصروفات إال عندما تلتز. المنظمة بشكل يمكن إثباته، ودون  - 81
للرجوع عن هها االلتزا.، بخطة رسأأأمية مفصأأألة تقضأأأي بإنهاء خدمة الموظ  قبل تاريخ وجود إمكانية واقعية  

. لتشأأأأأأأأأأأجيعه على ترك العمل طوعا   وتقيند  تقاعد  العادي أو بمنحه اسأأأأأأأأأأأتحقاقات إنهاء الخدمة إثر عرض ُقدّ 
ان موعد دفع شأأأأأهرا  بالمبلغ المتوقع دفعه  فإذا ك  12اسأأأأأتحقاقات إنهاء الخدمة المقرر تسأأأأأويتها في غضأأأأأون  

كان  شأهرا من تاريخ اإلبالغ، فإنها تخضأع لعملية خصأم إذا 12اسأتحقاقات إنهاء الخدمة يحين بعد أكثر من 
 الخصم سيترتب عليه أثر جوهري 

 
 استحقاقات الموظفين األخر  الطويلة األجل   

اقات، أو أجزاء  االلتزامات المتعلقأة باسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقات الموظفين األخر  الطويلأة األجل هي االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأ  - 82
شأأهرا  من انقضأأاء السأأنة التي قد. فيها الموظفون  12االسأأتحقاقات، التي ال يحين موعد تسأأويتها في غضأأون 

 الخدمات ذات الصلة 

االسأأأأأأأأتحقاقات المنصأأأأأأأأو  عليها في التهييل دال: ينّظم التهييُل دال للنظا. اإلداري لموظفي األمم  - 83
أو اإلصأأأأأأابة أو المرض المعزّوة إلى قيا. الموظ  بواجباته الرسأأأأأأمية في  المتحدة التعويضي في حاالت الوفاة 

 خدمة األمم المتحدة 

 
 المخصصات   

المخصأأصأأات هي خصأأو. ُيعترف بها لتغطية نفقات مسأأتقبلية ال ُيعرف مبلغها وال توقيتها  ويعترف   - 84
و ضأأأأمني يمكن تقدير  على بالمخصأأأأص عندما يقع على المنظمة، نتيجة لحدث سأأأأابق، التزا. حالي قانوني أ

نحو موثوق به ويرجح أن تقتضأأأأي تسأأأأويته تدفقا خارجا  لمنافع اقتصأأأأادية  ويشأأأأّكل مبلغ المخصأأأأص أفضأأأأل  
تقأدير للنفقأات المتوقعأة المطلوبة لتسأأأأأأأأأأأأأأوية االلتزا. الحأالي في تاريخ اإلبالغ  وعنأدما يكون أثر القيمأة الزمنيأة 

 قيمة الحالية للمبلغ المطلوب لتسوية هها االلتزا. للنقود ذا أهمية نسبية، يكون المخصص هو ال
 

 الخصو. االحتمالية   
يقع، مستقبال    أال لن يقع، أوب وجودها إال   تلكدااللتزامات التي يمكن أن تنشل عن أحداث سابقة وال ي  - 85

  ها ح عن حدث  واحد أو أكثر ال يمكن التنبو به على وجه اليقين وال يخضأأأأأأأأأأأع كلية  لسأأأأأأأأأأأيطرة المنظمة، ُيفصأأأأأأأأأأأي 
ح أيضأا عن الخصأو. االحتمالية عندما ال يمكن االعتراف بالتزامات حالية    اباعتبارها خصأوم احتمالية  وُيفصأي

ناشأأأأأأئة عن أحداث سأأأأأأابقة ألنه ال ُيرجح أن تكون هناك حاجة إلى تدفق خارجي من الموارد في شأأأأأأكل منافع 
االلتزامات على تل   نه يتعهر قياس مبلغ االلتزامات، أو ألتل  اقتصأأأأأادية أو إمكانات خدمة من أجل تسأأأأأوية 

 نحو موثوق به 

للتقييم المسأأأأتمر لتحديد ما إذا كان هناك  الخصأأأأو. االحتمالية وتخضأأأأع المخصأأأأصأأأأات االحتياطية و  - 86
لموارد في شأأأكل منافع اقتصأأأادية أو إمكانات خدمة  فإذا ازداد   يازدياد أو تراجع الحتمال حدوث تدفق خارج



A/77/5/Add.9 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 )تابع(   2021مالحظات على البيانات المالية لعام  

 

111/156 22-08549 

 

احتمال نشأأأوء الحاجة إلى هها التدفق، ُيعتيريف بمخصأأأص احتياطي في البيانات المالية للسأأأنة التي يطرأ فيها 
من ذلأ  القبيأل،   يالتغير على ذلأ  االحتمأال  وبأالمثأل، إذا تراجع احتمأال نشأأأأأأأأأأأأأأوء الحأاجأة إلى تأدفق خأارج

ح  في المالحظات على البيانات المالية  الخصم االحتماليعن   ُيفصي

االعتراف بالمخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأات و/أو اإلفصأأأأأأأأأأأأأاح   فيدوالر   10 000وتطبنق عتبة إرشأأأأأأأأأأأأأادية قدرها   - 87
 في المالحظات على البيانات المالية  الخصو. االحتمالية عن
 

 األصول االحتمالية   
لن ب وجودها إال  تلكدل أن تنشأأل عن أحداث سأأابقة وال ي األصأأوُل االحتمالية هي األصأأول التي ُيحتم - 88

يقع، أو أال يقع، مسأأأأأأتقبال حدث  واحد أو أكثر ال يمكن التنبو به على وجه اليقين وال يخضأأأأأأع كلية  للسأأأأأأيطرة  
ح عن األصول االحتمالية في المالحظات على البيانات المالية عندما يكون االحتمال  لي الفع ة للمنظمة  وُيفصي

 هو أن تتلتى منها منافع اقتصادية للمنظمة األرجح 
 

 االلتزامات   
االلتزامات هي مصأأأأأأأروفات تتكبدها المنظمة في المسأأأأأأأتقبل بناء على عقود تكون قد أبرمتها بحلول  - 89

إال صأأأأالحية محدودة للغاية، إن ُوجدت، تجيز لها تجنبها في مسأأأأار أعمالها   لمنظمةتاريخ اإلبالغ وال تكون ل
)مبالغ العقود المتعلقة بالمصأأأأأأروفات الرأسأأأأأأمالية التي    االلتزامات تشأأأأأأمل االلتزامات الرأسأأأأأأماليةالعادي  وهه

بحلول تاريخ اإلبالغ(، وعقود توريد السأأأأأأألع والخدمات التي سأأأأأأأتتسأأأأأأألمها   تسأأأأأأأدد ولم يحل أجل اسأأأأأأأتحقاقها لم
 زامات أخر  غير قابلة لإللغاء المنظمة في فترات مقبلة، ومدفوعات اإليجار الدنيا غير القابلة لإللغاء، والت 

 
 إيرادات المعامالت غير التبادلية: األنصبة المقررة   

د  - 90 تشأأأأأأأأكل األنصأأأأأأأأبة المقررة للمنظمة مخصأأأأأأأأصأأأأأأأأات  موئل األمم المتحدة من الميزانية العادية  وتحدن
واحدة من األنصأأأبة  األنصأأأبة المقررة وتعتمد لفترة ميزانية مدتها سأأأنة واحدة أو أكثر  وُيعترف بحصأأأة السأأأنة ال

مة على الدول األعضأأاء  المقررة باعتبارها إيرادات في بداية ذل  العا.  وتشأأمل األنصأأبة المقررة المبالغ المقسأأّ
لتمويل أنشطة المنظمة وفقا  لجدول األنصبة المقررة المتفق عليه  وترد اإليرادات المتلتية من األنصبة المقررة 

 ان األداء المالي المحّصلة من الدول األعضاء في بي 
 

 إيرادات المعامالت غير التبادلية: التبرعات   
يعترف بالتبرعات والتحويالت األخر  المسأأأأأأأأأأأأتندة إلى اتفاقات نافهة بقوة القانون بوصأأأأأأأأأأأأفها إيرادات   - 91
لألصأأأأول   الوق  الهي يصأأأأبح عند  االتفاق ملزما، ويشأأأأكل ذل  النقطة التي تعتبر عندها المنظمة حائزة   في
عندما يكون قبض أموال نقدية مرهونا  بشأأأرو  معينة أو عندما تمنح التبرعات صأأأراحة لعملية محددة تبدأ   أما

في سأأنة مالية مقبلة، فيوجل االعتراف بها إلى حين اسأأتيفاء هه  الشأأرو   وُيعتريف باإليرادات مقدما  بالنسأأبة 
 دوالر  50 000لجميع الترتيبات المشروطة في حدود عتبة قدرها 

وُيعترف بالتعهدات الطوعية والهبات األخر  الموعود بها بوصأأأأأأأأفها إيرادات عندما يصأأأأأأأأبح الترتيب   - 92
دات والهبأات الموعود بهأا، وكأهلأ  االتفأاقأات التي لم يتم قبولهأا بعأد لتصأأأأأأأأأأأأأأبح   الخأا  بهأا ملزمأا  أمأا التعهأّ



 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 A/77/5/Add.9 )تابع(   2021مالحظات على البيانات المالية لعام  

 

22-08549 112/156 

 

ح عنها باعتبارها أصأأأأأأأأأأأأأوال احتمالية  وفيما يتعلق باالتف اقات المتعددة السأأأأأأأأأأأأأنوات اتفاقات رسأأأأأأأأأأأأأمية، فُيفصأأأأأأأأأأأأأي
 المشروطة، ُيعترف بكامل المبلغ كإيراد عندما يصبح االتفاق ملزما  غير

 وُتخصم األموال غير المستخدمة المعادة إلى الجهة المانحة من اإليرادات  - 93

لة بموجب ترتيبات مشأأأأأأأتركة بين المنظمات مخصأأأأأأأصأأأأأأأات تمويل تقدمها   - 94 وتمثل اإليرادات المحصأأأأأأأّ
 لتمكين المنظمة من إدارة مشاريع أو برامج أخر  بالنيابة عنها الوكاالت 

ويعترف بأأأالمسأأأأأأأأأأأأأأأأاهمأأأات العينيأأأة من السأأأأأأأأأأأأأألع التي تفوق قيمتهأأأا عتبأأأة االعتراف المحأأأددة بمبلغ   - 95
دوالر بوصأفها أصأوال وإيرادات بمجرد أن يصأبح من المحتمل أن تتدفق إلى المنظمة منافع اقتصأادية   5 000
 في المستقبل وتكون القيمة العادلة لتل  األصول قابلة للقياس بطريقة موثوقة إمكانات خدمة  أو

د هه  القيمة بالرجوع إلى  - 96 وُتقاس المسأأأأأأأأاهمات العينية أوال بقيمتها العادلة عند تاريخ تسأأأأأأأأّلمها، وُتحدن
تراف بالمسأأأأاهمات  قيم سأأأأوقية قابلة للرصأأأأد أو اسأأأأتنادا  إلى تقييمات مسأأأأتقلة  وقد اختارت المنظمة عد. االع

عن المسأأأأأأأاهمات العينية من الخدمات التي تفوق قيمتها العتبة المحددة    ها تفصأأأأأأأحالعينية من الخدمات، ولكن 
 دوالر في المالحظات على البيانات المالية  5 000بمبلغ  

 
 إيرادات المعامالت التبادلية   

ببيع سأأأأأأأأأأأأألع أو خدمات  وتشأأأأأأأأأأأأأمل هه    المعامالت التبادلية هي المعامالت التي تقو. فيها المنظمة - 97
اإليرادات القيمأأة العأأادلأأة للمقأأابأأل المقبوض أو المسأأأأأأأأأأأأأأتحق القبض مقأأابأأل بيع السأأأأأأأأأأأأأألع والخأأدمأأات  ويعتيريف 
باإليرادات إذا كان باإلمكان قياسأها على نحو موثوق، وإذا كان من المحتمل أن تتدفق موارد تجنى من منافع 

 ايير المحددة التالية:اقتصادية مقبلة، وإذا اسُتوفي  المع

يعترف بأأاإليرادات المتأألتيأأة من بيع المنشأأأأأأأأأأأأأأورات والكتأأب والطوابع في مركز بيع الهأأدايأأا  )أ( 
 األمم المتحدة عند حصول عملية البيع وتحويل المخاطر والمنافع؛ في

لة لقاء الخدمات التقنية وخدمات الشأأأأرا  )ب(  ء  اإليرادات المتلتية من العموالت والرسأأأأو. المحصأأأأن
. إلى الحكومأأات وكيأأانأأات األمم المتحأأدة والجهأأات   والتأأدريأأب والخأأدمأأات اإلداريأأة والخأأدمأأات األخر  التي تقأأدن

 الشريكة األخر  يعتيريف بها في السجالت عندما يتم تقديم الخدمات؛

تشأأأأأأأأأأأأأأمأل إيرادات المعأامالت التبأادليأة أيضأأأأأأأأأأأأأأا اإليرادات المتألتيأة من تألجير األمأاكن وبيع   )ج( 
المسأأأأأأأأتعملة أو الزائدة عن الحاجة والخدمات المقدمة إلى الزوار فيما يتعلق بالجوالت المصأأأأأأأأحوبة   الممتلكات

 بمرشدين والدخل المحصل من األرباح الصافية الناشئة عن تسويات صرف العمالت؛

يحّمل مبلغ اسأأأأأأأأأترداد التكاليف غير المباشأأأأأأأأأرة المسأأأأأأأأأمى ”تكاليف الدعم البرنامجي“ على  )د( 
االلتزامات واألنشأأأأأطة األخر  ”الخارجة   تشأأأأأملتئمانية كنسأأأأأبة مئوية من التكاليف المباشأأأأأرة الصأأأأأناديق االسأأأأأ 

من األموال المقررة و/أو من الموارد األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة األخر  التأابعأة أال تُأدفع كفأالأة إلى هأدف وت الميزانيأة“   عن
ات الخارجة عن الميزانية  دعم األنشأأأأأأأأطة الممولة من االشأأأأأأأأتراكالمتعلقة ب اإلضأأأأأأأأافية   لألمانة العامة التكاليفُ 

 ،4المالحظة   وُتحهف تكاليف الدعم البرنامجي ألغراض إعداد البيانات المالية، على النحو المفصأح عنه في
 اإلبالغ القطاعي  وُيدريج تمويل تكاليف الدعم البرنامجي المتفق عليه مع الجهة المانحة ضمن التبرعات 

 



A/77/5/Add.9 

 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 )تابع(   2021مالحظات على البيانات المالية لعام  

 

113/156 22-08549 

 

 إيرادات االستثمار   
إيرادات االسأتثمار إيرادات الفوائد والحصأة الصأافية للمنظمة من إيرادات اسأتثمارات صأندوقي تشأمل  - 98

 النقدية المشتركين وتكاليف المعامالت المرتبطة بتشغيل االستثمارات 

ويشأمل صأافي إيرادات صأندوقي النقدية المشأتركين أّي مكاسأب وخسأائر تنشأل عن بيع االسأتثمارات،  - 99
ب باعتبار  ها الفرق بين عائدات المبيعات والقيمة الدفترية  وتخصأأأأأأأأأأأأأأم تكاليف المعامالت التي تعز  وُتحسأأأأأأأأأأأأأأي

مباشأأأأرة إلى أنشأأأأطة االسأأأأتثمار من اإليرادات ويوزنع صأأأأافي اإليرادات توزيعا تناسأأأأبيا على جميع المشأأأأاركين  
لنقدية صأأأأأأندوق النقدية المشأأأأأأترك على أسأأأأأأاس متوسأأأأأأإل أرصأأأأأأدتهم اليومية  وتشأأأأأأمل إيرادات صأأأأأأندوقي ا في

المشأتركين أيضأا المكاسأب والخسأائر التي لم تتحقق في األوراق المالية، والتي توزع توزيعا تناسأبيا على جميع 
 المشاركين على أساس أرصدتهم في نهاية السنة 

 
 المصروفات   

 تتخهالمصأأأأأأأأروفات هي انخفاض في المنافع االقتصأأأأأأأأادية أو إمكانات الخدمة خالل سأأأأأأأأنة اإلبالغ  - 100
تدفقات أصأأول إلى الخارج أو اسأأتهالكها أو تكبد خصأأو. تتسأأبب في انخفاضأأات في صأأافي األصأأول،  شأأكل  

. الخدمات، بصرف النظر عن شرو  الدفع   ويعترف بها على أساس االستحقاق عندما تسلنم السلع وتقدن

المسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة  وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل مرتبأاُت الموظفين مرتبأات  الموظفين الأدوليين والموظفين الوطنيين وموظفي   - 101
الموقتأة العأامأة وتسأأأأأأأأأأأأأأويأات مقر العمأل المأدفوعأة لهم واالقتطأاعأات اإللزاميأة من مرتبأاتهم  وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل البأدالت  
واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الموظفين األخر ، بمأا فيهأا المعأاشأأأأأأأأأأأأأأات التقأاعأديأة والتألمين، وبأدالت انتأداب 

ل تعويضات وبدالت غير الموظفين بدالت  الموظفين، واإلعادة إلى الوطن، والمشقة، والبدالت األخر   وتشم
المعيشة لمتطوعي األمم المتحدة واستحقاقات ما بعد انتهاء خدمتهم، وأجور الخبراء االستشاريين والمتعاقدين،  
وأجور الخبراء المخصأأصأأين، وبدالت قضأأاة محكمة العدل الدولية، والتعويضأأات والبدالت المصأأروفة لألفراد  

 غير العسكريين 

علق اللواز. والمواد المسأأأأأأأأأأأأأأتهلكأة بتكلفأة المخزون المسأأأأأأأأأأأأأأتخأد. والمصأأأأأأأأأأأأأأروفأات المتعلقأة بأاللواز.  وتت  - 102
 المستهلكة  والمواد

وتشأأأأأأأأأمل المنح والتحويالت األخر  المنح الخالصأأأأأأأأأة والتحويالت إلى الوكاالت والجهات الشأأأأأأأأأريكة  - 103
المواد المسأأتهلكة بتكلفة المواد المسأأتهلكة والكيانات األخر ، وكهل  المشأأاريع السأأريعة األثر  وتتعلق اللواز. و 

والمصأأأأروفات المتعلقة باللواز.  وفيما يتعلق بالمنح الخالصأأأأة، ُيعترف بالمصأأأأروف عند النقطة التي يقع فيها 
 بالدفع ملز. على المنظمة التزا. 

توقع األمم واألنشأأأأأأأأأأطة البرنامجية، التي تختل  عن األنشأأأأأأأأأأطة التجارية أو الترتيبات األخر  التي ت  - 104
لتقديم   شأأأأأأأركاء منفهون كيانات منفهة/  هاالمتحدة الحصأأأأأأأول فيها على قيمة مكافئة لقيمة األموال المحولة، تنفه

عادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية والوكاالت التابعة لمنظومة األمم  شأأملخدمات إلى فئة مسأأتهدفة ت 
ل التحويالت إلى الشأأأأركاء المنفهين لفا، وتظل األرصأأأأدة التي ال تنفيق ف  المتحدة  وُتسأأأأجن ي البداية باعتبارها سأأأأُ

خالل السأأأأأأنة مسأأأأأأتحقة في نهاية السأأأأأأنة وُتدرج في بيان المركز المالي  وتقد. هه  الكيانات المنفّ هة/الشأأأأأأركاء 
قة عن المصأأأروفات توّثق اسأأأتخدا. هه  الجهات للموارد وتشأأأّكل األسأأأاس    ن و المنفه إلى المنظمة تقارير مصأأأدن

المصأأأروفات في بيان األداء المالي  وإذا لم يقد. الشأأأري  تقارير مالية كما ُينتظر منه، ُيجري مديرو  لتسأأأجيل
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البرامج تقييما مسأتنيرا لما إذا كان يجب تسأجيل اسأتحقاق أ. اضأمحالل في القيمة مقابل مبلغ السألفة ويقدمون  
المصأأأأأروف عند النقطة التي يقع  عترف ب يُ عتبر تحويُل األموال منحة  خالصأأأأأة، التسأأأأأوية المحاسأأأأأبية  وعندما يُ 

تمويل كيانات ب بالدفع، ويكون ذل  عادة  عند صأأأأأأرف المال  واالتفاقات الملزمة ملز. فيها على المنظمة التزا. 
باعتبارها التزامات في المالحظات    التي لم ُتدفع عند نهاية الفترة المشأأأأمولة بالتقرير تقيندشأأأأركاء منفهين  منفّ هة/
 ات المالية البيان على 

وتشأأأأمل مصأأأأروفات التشأأأأغيل األخر  اقتناء السأأأألع واألصأأأأول غير الملموسأأأأة التي تقل عن عتبات  - 105
الرسأأأأملة، والصأأأأيانة، والمرافق، والخدمات المتعاقد عليها، والتدريب، والخدمات األمنية، والخدمات المشأأأأتركة، 

المشأكوك في إمكانية تحصأيلها  وتتعلق المصأروفات  واإليجار، والتلمين، والمخصأصأات المرصأودة للحسأابات  
األخر  بالمسأأاهمات العينية، والضأأيافة، والمناسأأبات الرسأأمية، والخسأأائر الناجمة عن صأأرف العملة، والتبرع 

 باألصول أو تحويلها 
 

 الصناديق االستئمانية المتعددة الشركاء   
المتعددة الشأأأركاء هي موارد مجمنعة من جهات شأأأريكة مالية متعددة   أنشأأأطة الصأأأناديق االسأأأتئمانية - 106

ص لكيانات منفّ هة متعددة لدعم أولويات إنمائية معينة على الصأأأأأأأعيد الوطني أو اإلقليمي أو العالمي   تخصأأأأأأأن
البرنامج   وُتقينم هه  األنشطة لتحديد الجهة المسيطرة عليها وما إذا كان  المنظمة تعتبر المسوول الرئيسي عن

أو النشأأأأأأا  المعني  وإذا ثب  أن للمنظمة سأأأأأأيطرة عليها وأنها معرضأأأأأأة للمخاطر والمنافع المرتبطة بلنشأأأأأأطة  
الصأأأأندوق االسأأأأتئماني المتعدد الشأأأأركاء، فُتعتبر هه  البرامج أو األنشأأأأطة من عمليات المنظمة، ومن ثم يبلنغ  

 عنها بالكامل في البيانات المالية 
 

 4المالحظة    
 بالغ القطاعي اإل   

القطاع هو نشأا  مميز أو مجموعة من األنشأطة المميزة عن غيرها يبلنغ عن معلوماتها المالية على حدة   - 107
  المستقبل   من أجل تقييم أداء كيان في السابق من حيث تحقيق أهدافه، والتخاذ قرارات بشلن تخصيص الموارد في 

 ساس ستة قطاعات، هي التالية:وتقد. معلومات اإلبالغ القطاعي على أ - 108

 صندوق الموسسة غير المخصص الغرض؛ )أ( 

 الميزانية العادية؛ )ب( 

 صندوق الموسسة المخصص الغرض؛ )ج( 

 التعاون التقني؛ )د( 

 الدعم البرنامجي؛ )ه( 

 استحقاقات نهاية الخدمة وما بعد التقاعد  )و( 

 ن األداء المالي ويرد أدنا  كل من بيان المركز المالي وبيا - 109
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   حسب القطاع 2021كانون األول/ديسمبر    31بيان المركز المالي في    - جميع الصناديق  

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 

صأأندوق الموسأأسأأة غير 
 المخصص الغرض

صأأأندوق الموسأأأسأأأة  
 )أ(الدعم البرنامجي التعاون التقني المخصص الغرض 

اسأأأأأأأأأتحقاقات نهاية 
الخأأأدمأأأة ومأأأا بعأأأد 

 التقاعد

محأأأهوفأأأات مأأأا بين 
 القطاعات 

األول/  كأأأأأانون  31
 2021يسمبر د

األول/  31   كأأأأأأأانأون 
 )أ(2020ديسمبر 

         األصول         

         األصول المتداولة

 446 30 345 32 - 727 1 401 1 652 20 390 8 175 النقدية ومكافئات النقدية

 186 185 232 220 - 810 11 401 8 877 140 960 57 184 1 االستثمارات

 171 176 785 182 - - - 100 139 493 43 192 التبرعات المستحقة القبض

 86 94 (486 7) - 129 3 113 4 338 0 الحسابات األخر  المستحقة القبض

 481 22 741 15 - - - 474 8 192 7 75 تحويالت السل 

 260 9 560 8 - - 742 720 6 800 298 األصول األخر  

 630 423 757 459 (486 7) 537 13 673 13 936 319 173 118 924 1 مجموع األصول المتداولة 

         األصول غير المتداولة

 957 60 168 41 - 208 2 570 1 334 26 835 10 221 االستثمارات

 196 58 518 42 - - - 319 30 199 12 - التبرعات المستحقة القبض

 732 19 714 23 - - 14 550 23 123 27 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 1 - - - -    األصول غير الملموسة

 886 138 400 107 - 208 2 584 1 203 80 157 23 248 مجموع األصول غير المتداولة 

 516 562 157 567 (486 7) 745 15 257 15 139 400 330 141 172 2 مجموع األصول 

         الألصوم

         الألصوم المتداولة

 468 12 371 18 - - 781 2 599 12 983 2 8 الحسابات المستحقة الدفع والخصو. المستحقة

 388 2 877 2 - 722 1 227 357 313 258 الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 008 156 213 121 - - - 009 87 204 34 - )ب(الخصو. المتعلقة بترتيبات مشروطة
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صأأندوق الموسأأسأأة غير 
 المخصص الغرض

صأأأندوق الموسأأأسأأأة  
 )أ(الدعم البرنامجي التعاون التقني المخصص الغرض 

اسأأأأأأأأأتحقاقات نهاية 
الخأأأدمأأأة ومأأأا بعأأأد 

 التقاعد

محأأأهوفأأأات مأأأا بين 
 القطاعات 

األول/  كأأأأأانون  31
 2021يسمبر د

األول/  31   كأأأأأأأانأون 
 )أ(2020ديسمبر 

 - - (486 7) - - 112 4 374 000 3 الخصو. األخر           

 864 170 461 142 (486 7) 722 1 008 3 077 104 874 37 266 3 مجموع الألصوم المتداولة 

         الألصوم غير المتداولة

 958 42 636 44  636 44     باستحقاقات الموظفينالخصو. المتعلقة 

 958 42 636 44 - 636 44 - - - - مجموع الألصوم غير المتداولة 

 822 213 097 187 (486 7) 358 46 008 3 077 104 874 37 266 3 مجموع الألصوم 

 694 348 060 380 - (613 30) 249 12 062 296 456 103 (094 1) الفرق بين مجموع األصول والألصوم 

         صافي األصول

 379 328 745 359 - (613 30) 317 9 702 284 433 99 (094 3) الفائض/)العجز( المتراكم

 315 20 315 20 - - 932 2 360 11 023 4 000 2 االحتياطيات

 694 348 060 380 - (613 30) 249 12 062 296 456 103 (094 1) مجموع صافي األصول 

 
نة لكي تتوافق مع طريقة العرض الحالية  )أ(   أُعيد بيان القيم المقاري
  2020ا الهي اعُترف به كإيرادات تبرعات في عا. دوالر  8 113 بمقدار 2020بيان رصيد الخصو. المشروطة لعا.   أُعيد )ب( 
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   حسب القطاع 2021كانون األول/ديسمبر    31المالي للفترة المنتهية في    داء بيان األ   - جميع الصناديق  

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 

صأندوق الموسأسأة  
غير المخصأأأأأأأص  

 الغرض  

الأأأأأمأأأأأيأأأأأزانأأأأأيأأأأأأأة  
 العادية

صأأأأأندوق الموسأأأأأسأأأأأة  
 المخصص الغرض

الأأأأأأأأتأأأأأأأأعأأأأأأأأاون 
 التقني

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم 
 البرنامجي

اسأأأتحقاقات نهاية 
الخأأدمأأة ومأأا بعأأد 

 التقاعد

مأأأأأأحأأأأأأأهوفأأأأأأأات  
بأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأن   مأأأأأأأأأأأا

 القطاعات 

كأأأأانون    31المجموع في  
 2021األول/ديسمبر  

كأأانون   31المجموع في  
 )أ(2020األول/ديسمبر 

          اإليرادات          

 540 15 904 15 - - - - - 904 15 - األنصبة المقررة

 540 138 128 156 - - 273 992 120 307 32 - 556 2 التبرعات

 588 14 206 23 (27) - 419 167 21 647 1 - - التحويالت والمخصصات األخر  

 255 4 55 (521 8) 24 104 930 4 514 3 - 4 إيرادات االستثمار

 071 13 786 8 (663 4) 917 1 393 11 126 3 - 10 اإليرادات األخر  

 994 185 079 204 (211 13) 941 1 189 12 215 147 471 37 904 15 570 2 مجموع اإليرادات 

          المصروفات

 714 46 781 47 (916 1) 329 2 595 7 633 11 456 11 135 14 549 2 مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم

 403 38 076 40 - - 846 076 27 093 11 061 1 - تعويضات غير الموظفين وبدالتهم

 904 33 341 36 - - - 094 26 090 10 107 50 الم نيح والتحويالت األخر  

 115 1 774 - - 3 699 47 25 - اللواز. والمستهلكات

 397 389 - - 7 355 12 4 11 االستهالك

 5 1 - - - 1 - - - اإلهالك

 909 2 325 2 (27) - 69 354 1 765 121 43 السفر

 344 27 923 44 (268 11) 17 750 3 590 38 851 12 451 532 مصروفات التشغيل األخر  

 67 187 - - - 180 7  - المصروفات األخر  

 858 150 797 172 (211 13) 346 2 270 12 982 105 321 46 904 15 185 3 مجموع المصروفات 

 136 35 282 31 - (405) (81) 233 41 (850 8) - (615) الفائض/)العجز( للفترة 

 
نة لكي تتوافق مع طريقة العرض الحالية أُعيد بيان القيم  )أ(   المقاري
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 5المالحظة    
 المقارنة بالميزانية   

ّد المنظمة الميزانيات وفقا لألسأأأأأأأاس النقدي المعّدل، خالفا ألسأأأأأأأاس االسأأأأأأأتحقاق الكامل المعمول  - 110 ُتع 
وفقأا للمعأايير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأا.، على النحو المعروض في بيأان األداء المأالي، حيأث يتم   بأه

  ويمثل بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية إظهار المصأأأأأأأأأروفات حسأأأأأأأأأب طبيعتها
 الخامس( الفرق بين المبالغ المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية على أساس قابل للمقارنة  )البيان

لتنفيهي   والميزانيات المعتمدة هي الميزانيات التي تسأأأمح بتكبد المصأأأروفات ويوافق عليها المجلس ا - 111
وألغراض اإلبالغ وفقا للمعايير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العا.، الميزانيات المعتمدة هي االعتمادات الملذون 

 بها لكل فئة من الفئات بمقتضى قرارات المجلس التنفيهي 

التي وافق عليها المجلس   2021ومبالغ الميزانية األصأأأأأأأأأأأألية هي االعتمادات المخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة لعا.  - 112
  2021التنفيهي لعا.  

 وتعكس الميزانية النهائية اعتمادات الميزانية األصلية مع أي تعديالت أقرتها المديرة التنفيهية  - 113

 انية النهائية في البيان الخامس وترد الفروق بين مبالغ الميزانية األصلية ومبالغ الميز  - 114

في المائة، بين اعتمادات  10أدنا  شأأأأأأرح الفروق الجوهرية، أي الفروق التي تزيد نسأأأأأأبتها عن   ردوي  - 115
 الميزانية النهائية والنفقات الفعلية على أساس االستحقاق المعدل 

 
 ومبالغ الميزانية السنوية النهائية   الفروق بين المبالغ الفعلية   
 )صندوق المؤسسة غير المألصص الةرز(   

 في المائة 10الفروق الجوهرية التي تزيد عن  مجال الميزانية
 المائة في 82,2 بنسبة النهائية الميزانية من أقل النفقات المتصل   الحضري   الريفي   التسلسل   عبر   المحلية   المجتمعات   في   والفقر   المكاني   التفاوت   من   الحد   

 المائة في 99,5 بنسبة النهائية الميزانية من أقل النفقات والمناطق، للمدن المشترك الرخاء تعزيز
 المائة في 99,3 بنسبة النهائية الميزانية من أقل النفقات الحضرية البيئة وتحسين بالمناخ المتعلقة اإلجراءات تعزيز
 المائة في 66,0 بنسبة النهائية الميزانية من أقل النفقات لها والتصدي الحضرية األزمات حدوث منع على بفعالية العمل
 المائة في 39,5 بنسبة النهائية الميزانية من أكثر النفقات السياسات تقرير أجهزة
 المائة في 57,9 بنسبة النهائية الميزانية من أقل النفقات واإلدارة التنفيهي التوجيه
 المائة في 81,4 بنسبة النهائية الميزانية من أقل النفقات البرنامجي الدعم
 المائة في 29,2 بنسبة النهائية الميزانية من أقل النفقات التنمية حساب: 35 الباب
  

النفقات الفعلية للبرامج الفرعية في إطار صأأندوق الموسأأسأأة غير المخصأأص الغرض  يعز  انخفاض و  - 116
وقد   صأأألة بالتدفقات النقدية بسأأأبب مسأأأتويات الدخل المنخفضأأأة  مت  ية خه خالل السأأأنة من تدابير تقشأأأ  ما اتُّ  إلى 

 .2022ا. نتج مبلغ النفقات الفعلية لحساب التنمية عن المشاريع التي جر  تمديدها بغرض إنجازها في ع 
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 التسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة وبيان التدفقات النقدية   
ترد في الجدول أدنا  تسأأأأأأأأأأوية بين المبالغ الفعلية المعروضأأأأأأأأأأة على أسأأأأأأأأأأاس قابل للمقارنة في بيان   - 117

 بيان التدفقات النقدية المقارنة بين الميزانية والمبالغ الفعلية، وبين المبالغ الفعلية الواردة في 
 

 التسوية بين المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة وبيان التدفقات النقدية   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 التمويل االستثمار التشغيل التسوية
 الأأأأأأأأأمأأأأأأأأأجأأأأأأأأأمأأأأأأأأوع 

 2021لعا. 
 043 17   043 17 المبالغ الفعلية على أساس قابل للمقارنة )البيان الخامس(     

 (312 50) - (408 4) (904 45) )أ(الفروق الناشئة عن اختالف األساس المحاسبي
 (709 153) - - (709 153) )ب(الفروق في الكيانات

 877 188 - (202 15) 079 204 )ج(الفروق الناشئة عن اختالف طريقة العرض
 899 1 - (610 19) 509 21 )البيان الرابع(المبلغ الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقدية 

 
تبين الفروق الناشأأأأأأأئة عن اختالف األسأأأأأأأاس المحاسأأأأأأأبي الفروق الناجمة عن إعداد الميزانية على أسأأأأأأأاس نقدي معدنل    )أ( 

االلتزامات غير المصأأأأأأّفاة،  أجل تسأأأأأأوية نتائج الميزانية مع بيان التدفقات النقدية، تقيند العناصأأأأأأر غير النقدية، مثل  ومن
والمدفوعات عن التزامات السأأنة السأأابقة، والممتلكات والمنشأأآت والمعدات، واالشأأتراكات المقررة غير المدفوعة، بوصأأفها 

 فروقا ناشئة عن اختالف األساس المحاسبي 
بّلغ عنهأا في البيأانأات المأاليأة   تمثأل الفروق في الكيأانأات التأدفقأات النقأديأة لفئأات الصأأأأأأأأأأأأأأنأاديق من غير المنظمأة، التي ي )ب( 

 وتشمل البيانات المالية النتائج الخاصة بجميع فئات الصناديق 
تمثل الفروق الناشأأأأأأأئة عن اختالف طريقة العرض االختالفات في الشأأأأأأأكل ونماذج التصأأأأأأأنيف في بيان التدفقات النقدية  )ج( 

وصافي   في المقا. األول بعد. تسجيل اإليراداتوتتصل فعلية،  وبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ ال
 الفعلية  التغيرات في أرصدة صندوقي النقدية المشتركين في بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ

  
 6المالحظة    
 النقدية ومكافئات النقدية   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(
 2020األول/ديسمبر  كانون  31 2021األول/ديسمبر  كانون  31 
 329 30 258 32 صندوق النقدية المشترك الرئيسي   

 117 87 النقدية ومكافئات النقدية األخر  
 446 30 345 32 مجموع النقدية ومكافئات النقدية 

  
لألغراض المحددة لكل   االسأأأأتئمانية المخصأأأأصأأأأةي الصأأأأناديق   تشأأأأمل النقدية ومكافئات النقدية أموالي  - 118

 صندوق من الصناديق االستئمانية 
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 7المالحظة    
 االستثمارات   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020األول/ديسمبر  كانون  31 2021األول/ديسمبر  كانون  31 
   المتداولة   

 186 185 232 220 صندوق النقدية المشترك الرئيسي

 186 185 232 220 المجموع الفرعي 

   غير المتداولة

 957 60 168 41 صندوق النقدية المشترك الرئيسي

 957 60 168 41 المجموع الفرعي 
 143 246 400 261 المجموع 

  
 تشمل االستثمارات المبالغ المتصلة بالصناديق االستئمانية  - 119
 

 8المالحظة    
 القبض من المعامالت غير التبادلية: التبرعات المبالغ المستحقة    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 المتداولة غير المتداولة 
 األول/  كأأأأأأأانأأون   31

 2021ديسمبر 
  األول/  كأأأأأأأأانأأأأأأأأون   31

 2020ديسمبر 
 024 48 041 37 846 4 195 32 الدول األعضاء     

 195 166 094 77 109 24 985 52 منظمات حكومية أخر  
 037 28 660 22 024 1 636 21 موسسات األمم المتحدة
 194 18 630 123 539 12 091 111 الجهات المانحة الخاصة

 450 260 425 260 518 42 907 217 اتمجموع التبرعات المستحقة القبض قبل رصد المألصص 
المخصأأأأصأأأأات المرصأأأأودة لتغطية الحسأأأأابات المسأأأأتحقة القبض المتداولة المشأأأأكوك  

 (084 26) (122 35) - (122 35) إمكانية تحصيلها في
 366 234 303 225 518 42 785 182 مجموع التبرعات المستحقة القبض 
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 9المالحظة    
 الحسابات األخرى المستحقة القبض   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020األول/ديسمبر  كانون  31 2021األول/ديسمبر  كانون  31 
   الحسابات األخرى المستحقة القبض )المتداولة(   

 182 185 الحسابات األخر  المستحقة القبض

 103 88 القروض المستحقة القبض

 285 273 المجموع الفرعي 

لتغطية الحسابات المستحقة القبض  المخصصات المرصودة
 (199) (179) المشكوك في إمكانية تحصيلها

 86 94 مجموع الحسابات األخرى المستحقة القبض )المتداولة( 
  

 10المالحظة    
 تحويالت السلؤ   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020األول/ديسمبر  كانون  31 2021األول/ديسمبر  كانون  31 
 481 22 741 15 السل  المقدمة إلى الشركاء المنفهين   

 481 22 741 15 مجموع تحويالت السلؤ 
  

 11المالحظة    
 األصول األخرى   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020األول/ديسمبر  كانون  31 2021األول/ديسمبر  كانون  31 
ل       المقّدمة إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكاالت  السُّ

 642 7 123 7 )أ(األخر  التابعة لمنظومة األمم المتحدة
ل  المقّدمة إلى البائعين  352 50 السُّ

 589 687 السل  المقدمة إلى الموظفين

 17 176 موظفون قخرون 

 661 524 غير ذل  -األصول األخر  
 260 9 560 8 )المتداولة(األصول األخرى   

 
يشأأأأمل حسأأأأاب المقاصأأأأة لخدمات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والسأأأأل  المقدمة إلى كيانات أخر  لقاء تقديم خدمات   )أ( 

 الدعم اإلداري والتشغيلي 
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 12المالحظة    
 األصول التراثية   

أصأأأأأأأأأأول تراثية بحكم أهميتها الثقافية أو التعليمية أو التاريخية    على أنهاتصأأأأأأأأأأن  أصأأأأأأأأأأول معينة  - 120
واكتسأأأأأأب  المنظمة أصأأأأأأولها التراثية على مد  سأأأأأأنوات عديدة بوسأأأأأأائل شأأأأأأتى، منها الشأأأأأأراء والهبات واإلرث 

في المسأأأأأأأتقبل؛ وبناء عليه،   ةخدم أو إمكاناتبوصأأأأأأأية  وال تدرُّ هه  األصأأأأأأأول التراثية أي منافع اقتصأأأأأأأادية 
 المنظمة عد. االعتراف باألصول التراثية في بيان المركز المالي اختارت 

 وفي تاريخ اإلبالغ، لم يكن لد  المنظمة أصول تراثية تبلّ غ عنها  - 121
 

 13المالحظة    
   الممتلمات والمنشآت والمعدات   

رصدة االفتتاحية للممتلكات  من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا.، يعترف أوال باأل   17وفقا للمعيار   - 122
، وُتقأاس بالتكلفأة بعأد ذل    2014كانون الثأاني/ينأاير    1والمنشأأأأأأأأأأأأأآت والمعأدات بالتكلفأة أو القيمأة العأادلة اعتبأارا من 

على أسأأأأأأأأاس تكلفة االسأأأأأأأأتبدال بعد خصأأأأأأأأم    2014كانون الثاني/يناير    1وقد ُحّدد الرصأأأأأأأأيد االفتتاحي للمباني في  
ق عليه م  ر قيمة اآلالت والمعدات باستخدا. طريقة التكلفة االستهالك، وصدن   هنيون خارجيون  وتقدن

وخالل هها العا.، لم تجر المنظمة تخ يضأأأات لقيمة الممتلكات والمنشأأأآت والمعدات بسأأأبب حوادث   - 123
أي اضأأأأأمحالل إضأأأأأافي للقيمة   قد وقف  على  المنظمة   كنوأعطال وخسأأأأأائر أخر   وفي تاريخ اإلبالغ، لم ت 

األصأأأول قيد التشأأأييد مشأأأاريع ذات طابع رأسأأأمالي اسأأأتهلتها المنظمة نيابة عن مجتمعات المسأأأتعملين  وتمثل  
  2021كانون األول/ديسمبر  31النهائيين، ولم تكن قد ُأنجزت أو ُسّلم  حتى 

 
 الممتلمات والمنشآت والمعدات 

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 المباني 
األصأول قيد 

 )أ(التشييد
اآلالت  
 المركبات والمعدات

تأأأكأأأنأأأولأأأوجأأأيأأأأأأأا   مأأأعأأأأأأأدات 
 االتصاالت والمعلومات 

األثأأاث والتجهيزات  
 المجموع  الثابتة

 256 26 135 546 243 7 865 385 17 82 2021الثاني/يناير  كانون  1التملفة في         
 408 4  24 383 145 844 3 12 األصول المضافة

 - -  -  - - التحويالت
 (342)  (6) (299) (37) - - األصول المتصرف فيها

 322 30 135 564 327 7 973 229 21 94 2021 كانون األول/ديسمبر 31التملفة في 
 (524 6) (112) (426) (382 5) (530) - (74) 2021 كانون الثاني/يناير 1االستهالك المتراام في 

 (385) 20 (13) (326) (65) - (1) )ب(االستهالك
 - -  -  - - التحويالت المتصلة باالستهالك

 300  6 290 4 - - األصول المتصرف فيها
 1 - - - 1 - - تحركات أخر  

 (608 6) (92) (432) (418 5) (590) - (75) 2021كانون األول/ديسمبر  31االستهالك المتراام في 
 714 23 43 131 909 1 383 229 21 19 2021كانون األول/ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية في 
 

 توزع األصول قيد التشييد على المستفيدين من المشاريع عند انتهائها  )أ( 
 الميزانية العادية دوالر يمثل استهالك األصول من معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ساهم فيها قطاع  4 000 مبلغ يستبعد الجدول )ب( 
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 14المالحظة    
 األصول غير الملموسة   

، ما عدا التكاليف 2014كانون الثاني/يناير   1تخضأأأع جميع األصأأأول غير الملموسأأأة المقتناة قبل  - 124
المرسأأأأأأملة المرتبطة بمشأأأأأأروع أوموجا، لإلعفاء الممنوح بموجب األحكا. االنتقالية للمعايير المحاسأأأأأأبية الدولية 

 .العا.، ومن ثم ال ُيعترف بهاللقطاع 
 

 األصول غير الملموسة   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 البرامجيات المقتناة من مصادر خارجية 
 32 2021الثاني/يناير  كانون  1التملفة في   

  األصول المضافة
 32 2021كانون األول/ديسمبر  31التملفة في  

 (31) 2021الثاني/يناير  كانون  1اإلهالك المتراام واضمحالل القيمة في 
 (1) اإلهالك
 (32) 2021كانون األول/ديسمبر  31اإلهالك المتراام واضمحالل القيمة في  
 - 2021كانون األول/ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في  

  
 15المالحظة   

 والألصوم المستحقة الحسابات المستحقة الدفع    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020األول/ديسمبر  كانون  31 2021األول/ديسمبر  كانون  31 
 464 2 020 4 الدفع(  الحسابات المستحقة الدفع للبائعين )الحسابات المستحقة    

 020 1 542 2 الحسابات المستحقة الدفع لكيانات األمم المتحدة األخر  

 397 8 781 2 المستحقات مقابل السلع والخدمات

 587 028 9 مبالغ أخر   -الحسابات المستحقة الدفع 
 468 12 371 18 مجموع الحسابات المستحقة الدفع والألصوم المستحقة  
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 16المالحظة    
 الألصوم المتعلقة باستحقاقات المو فين   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 غير المتداولة المتداولة 
األول/   كأأأأأأأأانأأأأأأأأون   31

 2021ديسمبر 
األول/   كأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأون   31

 2020ديسمبر 
 907 32 845 34 513 34 332 التلمين الصحي بعد انتهاء الخدمة     

 365 4 103 5 489 4 614 اإلجازة السنوية
 957 6 409 6 634 5 775 استحقاقات اإلعادة إلى الوطن

 229 44 357 46 636 44 721 1 االستحقاقات المحددةب المتعلقةالمجموع الفرعي  الألصوم  
 936 033 1 - 033 1 المرتبات والبدالت المستحقة

 181 123 - 123 الخصو. المتعلقة باالشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية
 346 45 513 47 636 44 877 2 مجموع الألصوم المتعلقة باستحقاقات المو فين 

  
اسأأأأتحقاقات انتهاء الخدمة/ما بعد انتهاء  المتعلقة ب يتولى خبراء اكتواريون مسأأأأتقلون تحديد الخصأأأأو.   - 125

المتحأدة،  الخأدمأة وبرنأامج تعويضأأأأأأأأأأأأأأات العأاملين في إطأار التأهييأل دال الملحق بأالنظأا. اإلداري لموظفي األمم
ويجري إقرارهأأا وفقأأا للنظأأامين اإلداري واألسأأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأي لموظفي األمم المتحأأدة  وُيجر  تقييم اكتواري عأأادة  

  2021كانون األول/ديسمبر  31امل في كسنتين  وقد ُأجري قخر تقييم اكتواري   كل
 

 التقييم االاتواري: االفتراضات   

يب التي يسأأأأأأتخدمها الخبراء االكتواريون في تقييم  تسأأأأأأتعرض المنظمة وتختار االفتراضأأأأأأات واألسأأأأأأال - 126
نهاية العا. لتحديد حجم المصأأأأأأأأروفات واالشأأأأأأأأتراكات المطلوبة لتغطية اسأأأأأأأأتحقاقات الموظفين  وترد فيما يلي 

 كانون  31االفتراضأأأات االكتوارية الرئيسأأأية المسأأأتخدمة لتحديد االلتزامات المتعلقة باسأأأتحقاقات الموظفين في 
  2021األول/ديسمبر 

 
 االفتراضات االاتوارية   

 )النسبة المئوية(

 االفتراضات
التألمين الصأأأأأأأأأأأأأأحي 
 بعد انتهاء الخدمة

اسأتحقاقات اإلعادة 
 اإلجازة السنوية إلى الوطن

 2,70 2,65 3,68 2021األول/ديسمبر  كانون  31معدالت الخصم في     
 2,19 2,07 3,19 2020كانون األول/ديسمبر  31معدالت الخصم في 

 - 2,50 5,17-2,25 2021األول/ديسمبر  كانون  31التضخم في 
 - 2,20 5,31-2,75 2020كانون األول/ديسمبر  31التضخم في 

  
ومنحنيات العائد المستخدمة في حساب معدالت الخصم فيما يتعلق بدوالر الواليات المتحدة واليورو  - 127

(، تماشأيا مع توصأية فرقة عمل Aon Hewittشأركة أون هوي  )والفرن  السأويسأري هي تل  التي وضأعتها  
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األمم المتحدة المعنية بالمعايير المحاسأأبية التي دع  إلى مواءمة االفتراضأأات االكتوارية على نطاق منظومة  
بتأأأأاريخ     األمم المتحأأأأدة كأأأأانون   31وال يزال تقييم االفتراضأأأأأأأأأأأأأأأأأات المأأأأاليأأأأة والأأأأديموغرافيأأأأة األخر  المتعلقأأأأة 

في المائة  9,27جاريا  وبلغ  نسأأأأأأأبة افتراضأأأأأأأات زيادة المرتبات لموظفي الفئة الفنية   2021سأأأأأأأمبر األول/دي 
سأأأأأأن للموظفين في في المائة بالنسأأأأأأبة   3,97، منخفضأأأأأأة  تدريجيا إلى عاما  19سأأأأأأن  لموظفين في  بالنسأأأأأأبة ل

في المائة بالنسأأأأأأبة   6,84  وافُترضي في مرتبات الموظفين من فئة الخدمات العامة أن تزداد بنسأأأأأأبة  عاما 65
  عاما 65في سن  للموظفينفي المائة بالنسبة  3,97، وأن تنخفض تدريجيا إلى عاما 19في سن  لموظفينل

الخأدمأة وُتحأدنث تكأاليف المطأالبأات للفرد الواحأد فيمأا يتعلق بخطإل التألمين الصأأأأأأأأأأأأأأحي بعأد انتهأاء   - 128
ه  الخطإل  أما االفتراض المتعلق بمعدالت اتجاهات  عبر عن المطالبات األخيرة وأنما  االشأأأأأأأتراك في ه ت ل

تكأاليف الرعأايأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة فُينقنح ليعّبر عن التوقعأات القصأأأأأأأأأأأأأأيرة األجأل الحأاليأة للزيأادات في تكلفأة خطإل 
التلمين الصأأحي بعد انتهاء الخدمة وعن المناخ االقتصأأادي السأأائد  وُحّدث  افتراضأأات اتجاهات التكاليف  

لتشأأأأأأأمل معدالت التصأأأأأأأاعد للسأأأأأأأنوات    2021كانون األول/ديسأأأأأأأمبر  31قييم حتى الطبية المسأأأأأأأتخدمة للت 
في المأائأة   3,75هأه  تبلغ  تصأأأأأأأأأأأأأأأاعأد، كأانأ  معأدالت ال2021كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31المقبلأة  وفي  

: 2020في المأائأة )  5,17في المأائأة( و    3,64:  2020في المأائأة )  3,44في المأائأة( و    3,73:  2020)
في المائة( بالنسأأأبة لخطإل التلمين الصأأأحي في منطقة اليورو وخطإل التلمين الصأأأحي في سأأأويسأأأرا  5,31

( للتلمين  Medicareوجميع خطإل التلمين الصأأأأأأأأأأأأأأحي األخر  على التوالي، باسأأأأأأأأأأأأأأتثناء خطة ”مديكير“ )
وخطة في المائة(،  5,15:  2020في المائة )  5,03ها  معدل تصأأأأاعد التي بلغ    الصأأأأحي في الواليات المتحدة 

 في المائة  4,53ها  تصأأأأأأأاعد التي بلغ معدل   التلمين الصأأأأأأأحي الخاصأأأأأأأة بطب األسأأأأأأأنان في الواليات المتحدة 
في المأائأة(    3,25:  2020في المأائأة )  3,75  منخفضأأأأأأأأأأأأأأأة  بأهلأ  تأدريجيأا إلىفي المأائأة(،    4,59:  2020)
سأأأأأأأأأأأأأأنوات بأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة لتكأاليف الرعأاية   8إلى    3في المأائأة( على مأد    2,75:  2020في المأائأة ) 2,25 و

في المائة( على مد   3,65:  2020في المائة ) 3,95الصأأأأأأأحية في منطقة اليورو وفي سأأأأأأأويسأأأأأأأرا، وإلى  
  سنوات بالنسبة لتكاليف الرعاية الصحية في الواليات المتحدة  10

، افُترض 2021  كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر 31وفيما يتعلق بتقييم اسأأأأأأأأأتحقاقات اإلعادة إلى الوطن في  - 129
في المائة(، اسأأأتنادا إلى معدل    2,20: 2020في المائة )  2,50نسأأأبة التضأأأخم في تكاليف السأأأفر سأأأتبلغ   أن

 التضخم المتوقع في الواليات المتحدة على مد  السنوات العشرين المقبلة 

سنوات الخدمة    وافُترض أن أرصدة اإلجازات السنوية سترتفع بحسب المعدالت السنوية التالية خالل - 130
سأأأأأأأنوات،   8إلى  4في المائة؛ ومن   10,9سأأأأأأأنوات،   3المتوقعة للموظ  على النحو التالي: من صأأأأأأأفر إلى 

يوما  ويسأتخد.  60في المائة، وصأوال إلى الحد األقصأى البالغ   0,5سأنوات،   تسأعفي المائة؛ وأكثر من  1,0
 أسلوب اإلسناد في التقييم االكتواري لإلجازات السنوية 

وبالنسأأأأأأأأأبة للخطإل المحددة االسأأأأأأأأأتحقاقات، تسأأأأأأأأأتند االفتراضأأأأأأأأأات المتعلقة بالوفيات في المسأأأأأأأأأتقبل  - 131
اإلحصاءات وجداول الوفيات المنشورة  وتتوافق افتراضات زيادة المرتبات والتقاعد واالنسحاب من الخطة   إلى

لموظفي األمم المتحدة والوفيات مع االفتراضأأأأأأات التي يسأأأأأأتخدمها الصأأأأأأندوق المشأأأأأأترك للمعاشأأأأأأات التقاعدية  
 إجراء تقييمه االكتواري  في
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 التغير في الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين التي تُعامل محاسبيا باعتبارها خطإل استحقاقات محددة  
 التسوية بين مجموع الألصوم االفتتاحية والألتامية الناشئة عن االستحقاقات المحددة   

 الواليات المتحدة()بآالف دوالرات 

 

التلمين الصأأأأأأحي  
انأأأأأتأأأأأهأأأأأأأاء  بأأأأأعأأأأأأأد 

 الخدمة

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأأأأاقأأأأأأأات  
إلأأأأأأأأأأى   اإلعأأأأأأأأأأادة 

 المجموع  اإلجازة السنوية الوطن
 229 44 366 4 956 6 907 32 2021  كانون الثاني/يناير   1صافي الخصو. المتعلقة باستحقاقات محدندة في       

 245 2 285 500 460 1 تكلفة الخدمة الحالية
 276 1 92 137 047 1 تكلفة الفائدة

 (308 1) (413) (653) (242) االستحقاقات الفعلية المدفوعة
 213 2 (36) (16) 265 2 2021 مجموع التماليف المعترف بها في بيان األداء المالي لعام 
 442 46 330 4 940 6 172 35 المجموع الفرعي 

 (84) 774 (531) (327) )المكاسب(/الخسائر االكتوارية
دة في    كانون األول/  31صاافي الألصاوم المتعلقة باساتحقاقات محدَّ

 358 46 104 5 409 6 845 34 2021ديسمبر 
  

 تحليل درجة حساسية معدالت الخصم   
تحدث التغيرات في معدالت الخصأأأأأأم بفعل منحنى الخصأأأأأأم الهي يحسأأأأأأب باالسأأأأأأتناد إلى سأأأأأأندات  - 132

الشأأأركات  وقد تباين أداء أسأأأواق السأأأندات خالل الفترة المشأأأمولة بالتقرير، ولتقّلب األداء تلثير في االفتراض  
في المائة، كان أثر  على االلتزامات على النحو   0,5المتعلق بمعدل الخصأأأأأأأأأأأم  فإذا تغير االفتراض بنسأأأأأأأأأأأبة 

 المبين أدنا  
 

 تحليل حساسية معدالت الألصم: الألصوم المتعلقة باستحقاقات المو فين في نهاية السنة   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمين الصأأأأأأأأأأحي بعد 

 انتهاء الخدمة
اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات اإلعأادة 

 السنويةاإلجازة  إلى الوطن
 (183) (220) (786 3) في المائة 0,5زيادة معدل الخصم بنسبة     

 (%4) (%3) (%11) كنسبة مئوية من الخصو. في نهاية السنة
 198 237 438 4 في المائة 0,5انخفاض معدل الخصم بنسبة 

 %4 %4 %13  كنسبة مئوية من الخصو. في نهاية السنة
  

 التكاليف الطبية تحليل حساسية    
االفتراض األسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأي في تقييم التلمين الصأأأأأأأأأأأأحي بعد انتهاء الخدمة هو المعدل المتوقع الزدياد   - 133

التكاليف الطبية في المسأتقبل  وُينظر عند تحليل الحسأاسأية إلى التغير الحاصأل في الخصأو. بسأبب التغيرات  
تغير  ألخر ، مثل معدل الخصم، على حالها  وإذافي معدالت التكاليف الطبية مع اإلبقاء على االفتراضات ا
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في المائة، فهل  من شأأأألنه التلثير في قياس االلتزامات   0,5االفتراض المتعلق باتجا  التكاليف الطبية بنسأأأأبة 
 الناشئة عن االستحقاقات المحددة، كما هو مبّين أدنا  

 
 الطبية   في المائة في المعدالت المفترضة التجاه التماليف  0,5تحليل حساسية التماليف الطبية: تةير بنسبة   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة وبالنسبة المئوية(
 النقصان الزيادة 2021

 (697 3) (%10,6) 281 4 %12,29 أثر التغّير على االلتزامات المتعلقة باستحقاقات محددة     
 (330) (%13,2) 390 %15,56 أثر التغّير على مجموع تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

 (027 4)  671 4  األثر اإلجمالي 
  

 النقصان الزيادة 2020
 (686 3) (%11,1) 264 4 %12,95 أثر التغّير على االلتزامات المتعلقة باستحقاقات محددة     

 (350) (%16,6) 414 %19,6 أثر التغّير على مجموع تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة
 (036 4)  678 4  األثر اإلجمالي 

  
 االستحقاقات المحددة معلومات أخر  عن خطإل    

هي تقديرات لما كان سأأأأأأأأأأأُيدفع للموظفين المنتهية خدمتهم  2021االسأأأأأأأأأأأتحقاقات المدفوعة عن عا.  - 134
و/أو المتقاعدين خالل السأأنة بناء  على نمإل حيازة الحقوق في إطار كل من الخطإل التالية: التلمين الصأأحي  

صأأأأأأأيد اإلجازة السأأأأأأأنوية  وترد في الجدول أدنا  تقديرات  بعد انتهاء الخدمة، واإلعادة إلى الوطن، واسأأأأأأأتبدال ر 
 مدفوعات االستحقاقات المحددة )مخصوما منها اشتراكات المشتركين في هه  الخطإل( 

 
دة كقيمة صافية بعد خصم اشترااات المشتركين     تقديرات مدفوعات االستحقاقات المحد 

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 
بعد التلمين الصأحي  
 انتهاء الخدمة

اسأأأأأأأتحقاقات اإلعادة 
 المجموع اإلجازة السنوية إلى الوطن

كقيمأة   2021تقأديرات مأدفوعأات االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المحأددة لعأا.       
 770 1 631 795 344 المشتركينصافية بعد خصم اشتراكات 

كقيمأة   2020تقأديرات مأدفوعأات االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المحأددة لعأا.  
 308 1 413 653 242 المشتركينصافية بعد خصم اشتراكات 
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معلومات عن السااانوات الساااابقة: مجموع الألصاااوم المتعلقة بالتأمين الصاااحي بعد انتهاء الألدمة واساااتحقاقات اإلعادة إلى الوطن واإلجازات  
 كانون األول/ديسمبر   31السنوية في  

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
 255 40 804 47 042 44 993 36 229 44 357 46 لاللتزامات المتعلقة باستحقاقات محددةالقيمة الحالية        

  
 الخصو. األخر  المتعلقة باستحقاقات الموظفين   
 المرتبات والبدالت المستحقة   

مليون دوالر يتصأأأل باسأأأتحقاقات إجازة زيارة الوطن   0,6تشأأأمل المرتبات والبدالت المسأأأتحقة مبلغ   - 135
مليون دوالر فيتصأأأأأأأأأأأأأأل بمصأأأأأأأأأأأأأأروفأات مسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة تتعلق بأالمرتبأات  0,8أمأا الرصأأأأأأأأأأأأأأيأد المتبقي البأالغأة قيمتأه 

 واالستحقاقات األخر  
 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة   
موئل األمم المتحدة هو إحد  المنظمات األعضأأأأأاء المشأأأأأار كة في الصأأأأأندوق المشأأأأأترك للمعاشأأأأأات   - 136

من أجل توفير اسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات  لألمم المتحدة  التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، الهي أنشأأأأأأأأأأأأأألته الجمعية العامة  
لة السأأأأأأتحقاقات  التقاعد والوفاة والعجز وما يتصأأأأأأل بها من اسأأأأأأتحقاقات للموظفين  والصأأأأأأندوق هو خطة ممو 

)ب( من النظا. األسأأأاسأأأي للصأأأندوق، ُيفتح    3محددة يشأأأارك فيها أرباب عمل متعددون  وكما يرد في المادة 
الصأأندوق للوكاالت المتخصأأصأأة ولسأأائر المنظمات الدولية أو الحكومية الدولية المشأأتركة   باب العضأأوية في

 مة في األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة في النظا. الموحد للمرتبات والبدالت وغيرها من شرو  الخد

للمخأاطر االكتواريأة المرتبطأة بأالموظفين الحأاليين فيأه ويعرّ ض الصأأأأأأأأأأأأأأنأدوق المنظمأات المشأأأأأأأأأأأأأأاركأة  - 137
 والسأأأأابقين في المنظمات األخر  المشأأأأاركة في الصأأأأندوق، مما يترتب عليه عد. وجود أسأأأأاس ثاب  وموثوق 

التكاليف لفراد  المنظمات المشأاركة في الخطة  وليس بوسأع موئل لتخصأيص االلتزامات وأصأول الخطة و  به
في الصأأأأندوق،    شأأأأاركةاألمم المتحدة وال صأأأأندوق المعاشأأأأات التقاعدية، شأأأألنهما شأأأألن المنظمات األخر  الم

تحديد الحصأأأأأة النسأأأأأبية لموئل األمم المتحدة في االلتزا. المتعلق باالسأأأأأتحقاقات المحددة وفي أصأأأأأول الخطة  
تعامل الموئل مع هه   ،المرتبطة بالخطة بدرجة كافية من الموثوقية لألغراض المحاسأأأأأبية  ومن ثم  والتكاليف
من المعايير المحاسأأأأأأأأأأبية   39لو كان  خطة محددة االشأأأأأأأأأأتراكات تماشأأأأأأأأأأيا مع متطلبات المعيار  الخطة كما

اكات الموئل في الخطة  الدولية للقطاع العا.، اسأأأأأأأأأأتحقاقات الموظفين  وُيعترف في بيان األداء المالي باشأأأأأأأأأأتر 
 خالل الفترة المالية باعتبارها مصروفات 

تقييما  مجلس صأأأأأأأندوق المعاشأأأأأأأات التقاعديةصأأأأأأأندوق على أن ُيجر يي لوينص النظا. األسأأأأأأأاسأأأأأأأي ل - 138
اكتواريا للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل يقو. به الخبير االكتواري االستشاري  وقد تمثل  الممارسة  

في إجراء تقييم اكتواري كل عامين باسأأتخدا. طريقة حاصأأل    صأأندوق المعاشأأات التقاعديةا مجلس  التي يتبعه
المجموعة المفتوحة  والغرض الرئيسأأأي من التقييم االكتواري هو تحديد ما إذا كان  أصأأأول الصأأأندوق الحالية  

 وأصوله المقّدرة في المستقبل كافية للوفاء بالخصو. المترتبة بهمته 
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صأأأأأندوق من اشأأأأأتراكاته المقررة بالمعدل الهي الون االلتزامات المالية لموئل األمم المتحدة تجا  وتتك - 139
في المأائأة للمنظمأات األعضأأأأأأأأأأأأأأاء(،   15,8في المأائأة للمشأأأأأأأأأأأأأأتركين و  7,9)يبلغ حأاليأا  تحأدد  الجمعيأة العأامأة

من النظا. األسأأأاسأأأي   26باإلضأأأافة إلى أي حصأأأة في أي مدفوعات لتغطية العجز االكتواري بموجب المادة 
  وال ُتسأأّدد مدفوعات من هها القبيل لتغطية العجز إال إذا قررت الجمعية العامة  المعاشأأات التقاعدية  لصأأندوق 

د وجود ضأأأأرورة تقتضأأأأي سأأأأداد مدفوعات    26العمل باألحكا. الواردة في المادة  دن ومتى قررت ذل ، بعد أن ُيحي
العجز بناء على تقييم لمد  الكفاية االكتوارية للصندوق في تاريخ التقييم  وتساهم كل منظمة عضو في سد هها 

  يخ التقييم العجز بمبلغ يتناسب مع مجموع االشتراكات التي دفعها كل  منها أثناء السنوات الثالث السابقة لتار 

، وسأأأأيسأأأأتخد. الصأأأأندوق  2019كانون األول/ديسأأأأمبر  31تقييم اكتواري للصأأأأندوق في  قخر  وُأنجز  - 140
لأأة    2019كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31بيأأانأأات االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأأات في    2020بيأأانأأاتأأه المأأاليأأة لعأأا.   في إلى المرحن
  2019األول/ديسأأأأأأأأمبر  كانون  31  وأد  التقييم االكتواري الهي أجري في  2020 كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر 31

إلى وصأأأول نسأأأبة التمويل، التي هي نسأأأبة األصأأأول االكتوارية إلى الخصأأأو. االكتوارية، بافتراض عد. إجراء  
في المأائأة في تقييم   139,2في المأائأة )مقأابأل    144,2تسأأأأأأأأأأأأأأويأات مسأأأأأأأأأأأأأأتقبليأة للمعأاشأأأأأأأأأأأأأأأات التقأاعأديأة، إلى  

( عنأأدمأا  2017في المأأائأة في تقييم عأا.    102,7في المأأائأة )  107,1(  وبلغأأ  نسأأأأأأأأأأأأأأبأأة التمويأل  2017 عأا.
ع  تعديالت النظا. الحالي لتسوية المعاشات التقاعدية في الحسبان   ُوض 

أنه ال يوجد   صأأأأأأأأأأأندوق، خلص الخبير االكتواري االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأاري إلىلوبعد تقييم الكفاية االكتوارية ل - 141
من  26ما يسأأأأأأأأتوجب تسأأأأأأأأديد مدفوعات  لتغطية العجز بموجب المادة   2021كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر  31 في

النظا. األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأي للصأأأأأأأأندوق، ألن القيمة االكتوارية لألصأأأأأأأأول تجاوزت القيمة االكتوارية لجميع الخصأأأأأأأأو.  
إطار الخطة  ويضأأأأاف إلى ذل  أن القيمة السأأأأوقية لألصأأأأول تجاوزت أيضأأأأا القيمة االكتوارية  المسأأأأتحقة في

لمستحقة في تاريخ التقييم  وحتى وق  إعداد هها التقرير، لم تكن الجمعية العامة قأأأأأأأأد لجلت  لجميع الخصو. ا
  26 إلى أحكا. المادة

بسأأأأأأأأبب عجز اكتواري، سأأأأأأأأواء أثناء العملية الجارية أو بسأأأأأأأأبب إنهاء   26وفي حال اللجوء إلى المادة  - 142
ظمة من المنظمات األعضأأأأأأأاء إلى نسأأأأأأأبة  الصأأأأأأأندوق، سأأأأأأأتسأأأأأأأتند المدفوعات لتغطية العجز المطلوبة من كل من 

اشأأأأتراكات تل  المنظمة العضأأأأو في مجموع المسأأأأاهمات المدفوعة إلى الصأأأأندوق في السأأأأنوات الثالث السأأأأابقة 
  2019 و  2018لتاريخ التقييم  وبلغ مجموع االشأأتراكات المدفوعة إلى الصأأندوق خالل األعوا. الثالثة السأأابقة ) 

بالنسأبة  ماليين دوالر  و  8,96ن دوالر، سأاهم موئل األمم المتحدة فيه بمبلغ  مليو   7 993,15( ما قدر   2020و  
   المعاشات التقاعدية   ، ُسّددت كامل اشتراكات المنظمة إلى صندوق 2021عا. ل 

، بناء على توصأأأأأأية  لألمم المتحدة ويجوز إنهاء العضأأأأأأوية في الصأأأأأأندوق بقرار من الجمعية العامة - 143
المشأأترك  وُتدفع إلى المنظمة العضأأو سأأابقا حصأأة نسأأبية من مجموع أصأأول   مجلس الصأأندوق  باإليجاب من

الصأأأأندوق في تاريخ اإلنهاء ُتخصأأأأص حصأأأأرا لصأأأأالح مين كان من موظفيها مشأأأأتر كا في الصأأأأندوق في ذل  
د مجلس الصأأأأأأأأأندوق المشأأأأأأأأأترك للمعاشأأأأأأأأأات   التاريخ، وفقا لترتيب متفق عليه بين المنظمة والصأأأأأأأأأندوق  ويحدّ 
ظفي األمم المتحدة المبلغ اسأأأأأأأتنادا إلى تقييم اكتواري ألصأأأأأأأول الصأأأأأأأندوق وخصأأأأأأأومه في تاريخ  التقاعدية لمو 

الخصأأأو.  ويجري مجلس مراجعي حسأأأابات األمم  اإلنهاء؛ وال يشأأأمل المبلغ أي جزء من األصأأأول الزائدة عن
صأندوق  لس  المتحدة مراجعة سأنوية لحسأابات الصأندوق، ويقد. كل عا. تقارير عن مراجعة الحسأابات إلى مج

اسأأتثماراته يمكن االطالع عليها   والجمعية العامة  وُيصأأدر الصأأندوق تقارير فصأألية عن المعاشأأات التقاعدية
  www.unjspf.orgبزيارة موقعه الشبكي 
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 دال/تعويضات الموظفين صندوق دفع التعويضات المحتفظ به في إطار المجلد األول: التهييل    

يغطي صأندوق التعويضأات المبالغ المدفوعة كتعويضأات عن حاالت الوفاة أو اإلصأابة أو المرض  - 144
إلى أداء الواجبات الرسأأأأأأأأأأأأأأمية  وترد القواعد التي تنظم دفع التعويضأأأأأأأأأأأأأأات في التهييل دال من النظا.    المعزّوة

اصأأأأأألة الوفاء بالتزامها بتسأأأأأأديد تعويضأأأأأأات عن حاالت  اإلداري للموظفين  ويمكّ ن الصأأأأأأندوق المنظمةي من مو 
في المائة من صأأأأأافي األجر   1,0الوفاة أو اإلصأأأأأابة أو المرض  ويسأأأأأتمد الصأأأأأندوق إيراداته من رسأأأأأم يبلغ  

مة من الموظفين  األسأاسأي، بما في ذل  تسأوية مقر العمل للموظفين المسأتحقين  وهو يغطي المطالبات المقدن
لسأأأأأأأأأأأأأأداد االسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات الشأأأأأأأأأأأأأأهرية عن حاالت الوفاة والعجز ودفع المبالغ اإلجمالية في إطار التهييل دال، 

 حاالت اإلصابة أو المرض فضال عن المصروفات الطبية  عن
 

 أثر قرارات الجمعية العامة على استحقاقات الموظفين   

الهي وافق  بموجبه    70/244، اتخهت الجمعية العامة القرار  2015كانون األول/ديسأأأأأأمبر    23في  - 145
على إدخأال تغييرات معينأة على شأأأأأأأأأأأأأأرو  الخأدمأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات لجميع الموظفين العأاملين في المنظمأات 
المشأأأأأأأأأأأاركة في النظا. الموحد لألمم المتحدة بناء على توصأأأأأأأأأأأيات لجنة الخدمة المدنية الدولية  ويوثر بعض 

لى طريقة حسأأأأاب الخصأأأأو. المتعلقة باسأأأأتحقاقات الموظفين األخر  الطويلة األجل وباسأأأأتحقاقات  التغييرات ع
نهاية الخدمة  وباإلضأأافة إلى ذل ، تم تنفيه نظا. منقح لمنحة التعليم، مما يوثر على حسأأاب هها االسأأتحقاق  

 القصير األجل  ويرد في الجدول أدنا  عرض لألثر الناجم عن هه  التغييرات 

 
 التفاصيل غيرالت

رفع السن اإللزامية   
 إلنهاء الخدمة

سأأأأأأأأنة؛  65أو بعد  هي  2014الثاني/يناير   كانون  1سأأأأأأأأن التقاعد اإللزامي للموظفين الهين انضأأأأأأأأموا إلى األمم المتحدة في  
العامة أن ترفع السأأأأأن عاما  وقررت الجمعية   62أو  60فهي   2014كانون الثاني/يناير   1بالنسأأأأأبة إلى مين التحقوا قبل   أما

  ينايركانون الثاني/ 1اإللزامية إلنهاء خدمة الموظفين المعينين في المنظمات المشأأأأأأأأأأأأأأمولة بالنظا. الموحد لألمم المتحدة قبل 
، مع مراعاة حقوق الموظفين المكتسأأأأأأأأبة  وُنّفه هها التغير  2018كانون الثاني/يناير    1سأأأأأأأأنة في موعد أقصأأأأأأأأا     65إلى   2014
 ، وهو يوثر على طريقة حساب الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين في المستقبل  2018الثاني/يناير   كانون   1 في 

المرتبأأأأأأأات   هيكأأأأأأأل 
 الموحد

 2016كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31كأانأ  جأداول مرتبأات الموظفين المعينين دوليأا )الفئأة الفنيأة وفئأة الخأدمأة الميأدانيأة( في  
المعيلين  وكان ههان المعدالن يوثران على مبالغ االقتطاعات اإللزامية من   غير معيلين أومسأأأأأأأأأأأأأأتندة إلى معدالت مرتبات ال

مرتبات الموظفين وتسأأأأأوية مقر العمل  وأقرت الجمعية العامة جدول مرتبات موحدا أد  إلى إلغاء معدالت مرتبات المعيلين  
  واسأأأأأأُتعيض عن معدل مرتبات  2017  في أيلول/سأأأأأأبتمبروتم تنفيه     2017الثاني/يناير   كانون  1وغير المعيلين اعتبارا من 

للنظامين اإلداري واألسأأأأاسأأأأي لموظفي األمم المتحدة  وُطّبقي  المعيلين ببدالت للموظفين الهين لديهم معالون معترف بهم وفقا
ألجر الأداخأل في إلى جأانأب هيكأل المرتبأات الموحأد جأدول  منقنح لالقتطأاعأات اإللزاميأة من مرتبأات الموظفين وجأدول منقح ل

حسأأأأأأأأأاب المعاش التقاعدي  ولم يكن القصأأأأأأأأأد من تطبيق جدول المرتبات الموحد أن يودي إلى خفض المدفوعات المسأأأأأأأأأددة 
للموظفين  بيأد أنأه من المتوقع أن يوثر هأها الجأدول على طريقأة حسأأأأأأأأأأأأأأاب وتقييم اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات اإلعأادة إلى الوطن، وعلى  

وفي الوق  الحاضأأأأأر، ُيحسأأأأأب اسأأأأأتحقاق اإلعادة إلى الوطن على أسأأأأأاس المرتب  اسأأأأأتحقاقات اإلجازة السأأأأأنوية المسأأأأأتبدلة   
ب اإلجازة السأأأأنوية المسأأأأتبدلة  اإلجمالي واالقتطاعات اإللزامية من مرتبات الموظفين في تاريخ انتهاء الخدمة، في حين ُتحسأأأأي

 موظفين في تاريخ انتهاء الخدمة على أساس المرتب اإلجمالي وتسوية مقر العمل واالقتطاعات اإللزامية من مرتبات ال

https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
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 التفاصيل غيرالت

اسأأأأأأأأأأأأأأأأتأأحأأقأأأأأأأاقأأأأأأأات    
 اإلعادة إلى الوطن 

يحق للموظفين الحصأأأأول على منحة إعادة إلى الوطن عند انتهاء الخدمة شأأأأريطة أن يكونوا قد عملوا لمدة سأأأأنة واحدة على  
لة لتلقي منحة اإلعادة األقل في مركز عمل خارج بلد جنسأأيتهم  وقد نقح  الجمعية العامة منه ذل  الوق  شأأر  المدة  الموهّ 

إلى الوطن من سأأأأأنة إلى خمس سأأأأأنوات للموظفين الهين سأأأأأيلتحقون بالخدمة في المسأأأأأتقبل، في حين ظل شأأأأأر  مدة السأأأأأنة 
ليدخل حيز   2017الواحدة سأأأأاريا على الموظفين الحاليين  وقد ُنّفه هها التغيير في معايير األهلية بالفعل في أيلول/سأأأأبتمبر  

 ، وُيتوّقع أن يوثر على حساب الخصو. المتعلقة باستحقاقات الموظفين في المستقبل 2017انون الثاني/يناير  النفاذ منه ك

، ُيسأأتخد. في حسأأاب منحة التعليم المقدمة إلى الموظفين  2018كانون الثاني/يناير   1اعتبارا من السأأنة الدراسأأية الجارية في  منحة التعليم
بعملة موحدة )دوالر الواليات المتحدة(، بحيث يطبق على المنحة الحد األقصأأى نفسأأه في  الموهلين مقياس متدرج عا. محدد

جميع البلدان  وباإلضافة إلى ذل ، يغير هها النظا. المنقح لمنحة التعليم ما تقدمه المنظمة من مساعدة فيما يتصل بالمبي   
 التعليم  والملكل والسفر المتعلق بمنحة

  
ويظهر تلثير هه  التغييرات بالكامل، باسأأتثناء ما اتصأأل منها بمنحة التعليم، في التقييم االكتواري الهي أجري 

  2019في عا. 

  
 17المالحظة    

 أحكام القرار   

  في وق  إعداد هها التقرير، لم يكن لد  المنظمة أي مطالبات قانونية تستوجب االعتراف بمخصصات  - 146

 
 18المالحظة    

 )أ(الألصوم المتعلقة بترتيبات مشروطة   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020األول/ديسمبر  كانون  31 2021األول/ديسمبر  كانون  31 
 008 156 213 121 (ب)الخصو. المتعلقة بترتيبات مشروطة   

 008 156 213 121 مجموع الألصوم المتعلقة بترتيبات مشروطة 
 

 الخصو. المشروطة تنفيها لم يتم بعد في إطار ترتيبات مشروطة ممولة من االتحاد األوروبي تمثل  )أ( 

دوالرا أمريكيا، وهو ما اعُترف به كإيرادات تبرعات  8  113بمقدار    2020إعادة بيان رصأأأأأيد الخصأأأأأو. المشأأأأأروطة لعا.   )ب( 
  2020في عا.  

  
 19المالحظة    

 صافي األصول   

 اكم الفائض/العجز المتر   

يشأأأأأأأأأأأمل الفائُض التراكمي غير المقيد العجزي المتراكم للخصأأأأأأأأأأأو. المتعلقة باسأأأأأأأأأأأتحقاقات الموظفين،  - 147
والمراكز الصأأأأأأأافية للخصأأأأأأأو. المتعلقة بالتلمين الصأأأأأأأحي بعد انتهاء الخدمة واسأأأأأأأتحقاقات اإلعادة إلى الوطن  

 واإلجازة السنوية 
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 ي أصول المنظمة ويبين الجدول أدنا  حالة أرصدة وتغيرات صاف - 148

 
 )أ(أرصدة وحركة صافي األصول   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 
الثأأأأاني/   1 كأأأأانون 

 الفائض/)العجز( 2021يناير  

الأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأويأأأأأأأأأالت  
إلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأى/)مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن(  

 )ب(أخر   أرصدة االحتياطيات 
األول/    31 كأأأأأأأانون 

 2021ديسمبر 

      الفائض التراامي غير المقي د      
 (094 3) -  (615) (479 2) الموسسة غير المخصص الغرضصندوق  

 432 99 -  (850 8) 282 108 صندوق الموسسة المخصص الغرض 
 703 284 -  233 41 470 243 )ج(التعاون التقني

 317 9 -  (81) 398 9 الدعم البرنامجي
 (613 30) 84  (405) (292 30) الخصو. المتعلقة بنهاية الخدمة

 745 359 84  282 31 379 328 )ج(المجموع الفرعي  األموال غير المقيدة 
      االحتياطيات

 000 2 -  - 000 2 صندوق الموسسة غير المخصص الغرض
 023 4 - - - 023 4 صندوق الموسسة المخصص الغرض

 360 11 - - - 360 11 التعاون التقني
 932 2 - - - 932 2 الدعم البرنامجي

 - - - - - الخصو. المتعلقة بنهاية الخدمة
 315 20 -  - 315 20 المجموع الفرعي لالحتياطيات 

      مجموع صافي األصول
 (094 1) - - (615) (479) صندوق الموسسة غير المخصص الغرض

 455 103 - - (850 8) 305 112 صندوق الموسسة المخصص الغرض
 063 296 - - 233 41 830 254 )ج(التعاون التقني

 249 12 - - (81) 330 12 الدعم البرنامجي
 (613 30) 84 - (405) (292 30) الخصو. المتعلقة بنهاية الخدمة

 060 380 84 - 282 31 694 348 )ج(مجموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق 
 

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا. تستند تغيرات صافي األصول، بما في ذل  أرصدة الصناديق، إلى  )أ( 

 كتوارية خالل الفترة دوالرا بالمكاسب والخسائر اال 84يتصل مبلغ  )ب( 

  2020دوالرا أمريكيا، وهو ما اعُترف به كإيرادات تبرعات في عا.  8 113بمقدار  2020إعادة بيان رصيد الخصو. المشروطة لعا.  )ج( 
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 20المالحظة    

 اإليرادات المتأتية من المعامالت غير التبادلية   

 األنصبة المقررة   

تتلقى المنظمة كل فترة سأأنتين مخصأأصأأات من الميزانية العادية، وهه  المخصأأصأأات مدرجة ضأأمن  - 149
األنصأأأأأأأأأأأأأبة المقررة  ويبلنغ عن هه  األنصأأأأأأأأأأأأأبة في إطار المجلد األول وُتدرج في هه  البيانات المالية لغرض 

 مليون دوالر  15,9  وفي الفترة المشمولة بالتقرير، تلق  المنظمة مبلغ االكتمال
 

 التبرعات   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 

   األنصبة المقررة
 540 15 904 15 المخصصات من الميزانية العادية

 540 15 904 15 األنصبة المقررة - المبلغ الوارد في البيان الثاني 
   التبرعات

 818 138 302 167 التبرعات النقدية
 062 1 989 األراضي واألماكن -التبرعات العينية 

 460 326 التبرعات العينية بمنشآت ومعدات وأصول غير ملموسة وبسلع أخر  
 340 140 617 168 المتلقاةمجموع التبرعات  

 (800 1) (489 12) المبالغ المردودة إلى الجهات المانحة
 540 138 128 156 المتلقاةصافي التبرعات  

   التحويالت والمألصصات األخرى 
  785 22 المخصصات الواردة من صناديق األمم المتحدة الداخلية

 588 14 421 الترتيبات المشتركة بين المنظمات
 588 14 206 23 مجموع التحويالت والمألصصات األخرى  

  
كأإيرادات    2021التبرعأات المقأدمأة في إطأار االتفأاقأات الملز مأة الموقنعأة خالل عأا.  وُيعترف بجميع   - 150

، بما في ذل  الجزء المسأأأأتقبلي من االتفاقات المتعددة السأأأأنوات  وبالنسأأأأبة إليرادات التبرعات 2021في عا. 
 ب السنة المعترف بها، يرد أدنا  بيان تفصيلي بالمبالغ التي تعتز. الجهات المانحة تقديمها بحس
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 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 التبرعات 
  

2021 91 934 
2022 33 331 
2023 23 399 
2024 5 330 
2025 2 134 
 - 2025ما بعد 
 128 156 التبرعاتصافي  

  
 وتشمل اإليراداُت المتلتية من المعامالت غير التبادلية التحويالت والمخصصات  - 151

 
 الخدمات العينية   

ال يعترف بالتبرعات المقدمة كخدمات عينية خالل السأأأأأنة باعتبارها إيرادات، وعليه فهي ال ُتدرج ضأأأأأمن   - 152
  السنة   إيرادات التبرعات العينية المهكورة أعال   وترد في الجدول أدنا  الخدمات العينية الموكد تقديمها خالل 

 
 الألدمات العينية   

 واليات المتحدة()بآالف دوالرات ال

 2021  2020  

 489 85 المساعدة التقنية/خدمات الخبراء   

 101 40 الدعم اإلداري 

 590 125 المجموع 

  
 21المالحظة    

 اإليرادات األخرى   

 مليون دوالر  0,3تبلغ اإليرادات المتلتية من مصادر إيرادات متنوعة  - 153

 
 2021 2020 

 071 13 786 8 أخر /متنوعةإيرادات    

 071 13 786 8 مجموع اإليرادات المتأتية من المعامالت التبادلية األخرى  
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 22المالحظة    

 المصروفات   

 مرتبات الموظفين وبدالتهم واستحقاقاتهم   

المسأأاعدة الموقتة تشأأمل مرتباُت الموظفين مرتبات  الموظفين الدوليين والموظفين الوطنيين وموظفي  - 154
العامة وتسأأأأأويات مقر العمل المدفوعة لهم واالقتطاعات اإللزامية المخصأأأأأومة من مرتباتهم؛ وتشأأأأأمل البدالُت  
واالسأأأأأأأتحقاقاُت اسأأأأأأأتحقاقات  الموظفين األخر ، بما فيها المعاشأأأأأأأات التقاعدية والتلمين، واسأأأأأأأتحقاقات انتداب 

 لبدالت األخر ، على النحو المبين في الجدول أدنا  الموظفين، واإلعادة إلى الوطن، وبدل المشقة وا

 
 مرتبات المو فين وبدالتهم واستحقاقاتهم   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2021  2020  

 717 37 687 37 المرتبات واألجور   

 746 8 142 9 المعاشات التقاعدية واستحقاقات التلمين

 251 952 االستحقاقات األخر  

 714 46 781 47 مجموع مرتبات المو فين وبدالتهم واستحقاقاتهم 

  
 تعويضات غير الموظفين وبدالتهم   

تشأأأأأأأمل تعويضأأأأأأأات وبدالت غير الموظفين بدالت المعيشأأأأأأأة لمتطوعي األمم المتحدة واسأأأأأأأتحقاقات   - 155
الخبراء المخصأأصأأين، وبدالت قضأأاة  بعد انتهاء خدمتهم، وأجور الخبراء االسأأتشأأاريين والمتعاقدين، وأجور  ما

 العسكريين  محكمة العدل الدولية، والتعويضات والبدالت المصروفة لألفراد غير

 
 تعويضات غير المو فين وبدالتهم   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2021  2020  

 710 011 1 متطوعو األمم المتحدة   

  1 شرطة األمم المتحدة

 693 37 064 39 االستشاريون والمتعاقدون الخبراء 

 403 38 076 40 مجموع تعويضات غير المو فين وبدالتهم 

  
نيح والتحويالت األخر      الم 

تشأأأأأأأأمل المنح والتحويالت األخر  المنحي الخالصأأأأأأأأة والتحويالت إلى الوكاالت والشأأأأأأأأركاء والكيانات  - 156
 الجدول أدنا  المنفّ هة األخر ، على النحو المبين في 
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 الِمَند والتحويالت األخرى   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2021  2020  

 517 13 485 6 المنح المقدمة إلى المستفيدين النهائيين   

 387 20 856 29 (28التحويالت إلى الشركاء المنفهين )المالحظة 

 904 33 341 36 مجموع المند والتحويالت األخرى  

  
 اللواز. والمواد االستهالكية   

 تشأأمل اللواز. والمواد المسأأتهلكة أصأأنافي المواد المسأأتهلكة والوقود ومواد التشأأحيم وقطع الديار على - 157
 النحو المبين في الجدول أدنا  

 
 اللوازم والمواد االستهالاية    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2021  2020  

 96 86 ومواد التشحيمالوقود    

 84 35 قطع الديار

 935 653 المواد االستهالكية

 115 1 774 مجموع اللوازم والمواد االستهالاية 

  
 السفر   

 السفُر يشمل سفر الموظفين وغير الموظفين على النحو المبين في الجدول أدنا   - 158

 
 السفر   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2021  2020  

 375 1 526 1 سفر الموظفين   

 534 1 799 سفر غير الموظفين

 909 2 325 2 مجموع السفر 

  
 مصروفات التشغيل األخر    

تشأأأأأأأأمل مصأأأأأأأأروفات التشأأأأأأأأغيل األخر  نفقات الصأأأأأأأأيانة، والمرافق، والخدمات التعاقدية، والتدريب،  - 159
واإليجار، والتلمين، والمخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأات المرصأأأأأأأأأودة لتغطية الديون والخدمات األمنية، والخدمات المشأأأأأأأأأتركة، 

 المضمونة التحصيل ومصروفات شطب الديون، على النحو المبين في الجدول أدنا   غير
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 مصروفات التشةيل األخرى   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 )أ(2020 2021 

 110 153 النقل الجوي    

 790 635 النقل البري 

 605 3 443 3 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 421 12 815 15 الخدمات التعاقدية األخر  

 825 157 1 اقتناء السلع

 063 1 990 التبرعات العينية

 535 420 اقتناء األصول غير الملموسة

 765 2 813 2 المكاتب وأماكن العمل -اإليجار 

 8 12 المعدات -اإليجار 

 498 490 والتصليحالصيانة 

 (711 15) 089 9 مصروفات الديون المعدومة

 606 8 442 7 صافي خسائر صرف العمالت األجنبية

 829 11 464 2 مصروفات تشغيل أخر /متنوعة

 344 27 923 44 مجموع مصروفات التشةيل األخرى  

 
نة لكي تتوافق مع طريقة العرض  )أ(   الحالية أُعيد بيان القيم المقاري

  
 المصروفات األخر    

تتعلق المصأأأأروفات األخر  بالضأأأأيافة والمناسأأأأبات الرسأأأأمية والتبرعات العينية ومنح األصأأأأول على  - 160
 سبيل الهبة/التحويل 

 
 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 )أ(2020 2021 

 67 187 مصروفات أخر /متنوعة   

 67 187 مجموع المصروفات األخرى  

 
نة لكي تتوافق مع طريقة العرض الحالية  )أ(   أُعيد بيان القيم المقاري

  



 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 A/77/5/Add.9 )تابع(   2021مالحظات على البيانات المالية لعام  

 

22-08549 138/156 

 

 23المالحظة    

 األدوات المالية وإدارة المألاطر المالية   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 

   األصول المالية   

   القيمة العادلة بفائض أو بعجز

 186 185 232 220 صندوقا النقدية المشتركاناالستثمارات القصيرة األجل، 

 - - االستثمارات القصيرة األجل، استثمارات أخر  
 186 185 232 220 مجموع االستثمارات القصيرة األجل 

 957 60 168 41 االستثمارات الطويلة األجل، صندوقا النقدية المشتركان

 957 60 168 41 مجموع االستثمارات الطويلة األجل 

 143 246 400 261 مجموع القيمة العادلة بفائض أو عجز 

   النقدية والقروز والحسابات المستحقة القبض

 329 30 258 32 النقدية ومكافئات النقدية، صندوقا النقدية المشتركان

 117 87 النقدية ومكافئات النقدية، مصادر أخر  

 150 230 303 225 التبرعات

 86 94 القبضحسابات أخر  مستحقة 

 682 260 742 257 مجموع النقدية والقروز والحسابات المستحقة القبض 

 825 506 142 519 مجموع القيمة الدفترية لةصول المالية 

 472 276 658 293 ما يتصل منها باألصول المالية المحتفظ بها في صندوقي النقدية المشتركين

   الألصوم المالية

 468 12 371 18 المستحقة الدفع والخصو. المستحقةالحسابات 

 - - الخصو. األخر  )باستثناء االلتزامات المشروطة(
 468 12 371 18 مجموع القيمة الدفترية للألصوم المالية 

   موجز صافي اإليرادات من صندوقي النقدية المشتركين

 255 4 55 إيرادات االستثمار

 -  المكاسب/)الخسائر( الناشئة عن المعامالت التبادلية المالية

 255 4 55 صافي اإليرادات من صندوقي النقدية المشتركين 

 - - إيرادات االستثمار األخر  
 255 4 55 مجموع صافي اإليرادات المتأتية من األدوات المالية 

  
 إدارة المخاطر المالية: لمحة عامة   

 المنظمة معرضة للمخاطر المالية التالية: مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق  - 161
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، األدوات المأاليأة: صأأأأأأأأأأأأأأنأدوقأا النقأديأة المشأأأأأأأأأأأأأأتركأان، معلومأات 24وتقأد. هأه  المالحظأة والمالحظأة   - 162
مخاطر وإدارتها؛ تعرُّض المنظمة لتل  المخاطر؛ وعن األهداف والسأأأياسأأأات والعمليات المتوخاة لقياس ال عن

 وكي ية إدارتها لرأس المال 

 
 إدارة المخاطر المالية: إطار إدارة المخاطر   

تتمشأأأأأأأأى ممارسأأأأأأأأات المنظمة في مجال إدارة المخاطر مع نظامها المالي وقواعدها المالية ومبادئها  - 163
الأأهي تأأدير  بأألنأأه مجموع   التوجيهيأأة إلدارة االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارات )المبأأادئ التوجيهيأأة(  وتعرّ ف المنظمأأة رأس المأأال

أصأأأأأأأأأولها الصأأأأأأأأأافية التي تتلل  من أرصأأأأأأأأأدة الصأأأأأأأأأناديق واالحتياطيات المتراكمة  وتتمثل األهداف المتوّخاة  
وراء ذل  في الحفاا على قدرتها على مواصأأأأأأأألة العمل كمنشأأأأأأأألة مسأأأأأأأأتمرة، وعلى تمويل قاعدة أصأأأأأأأأولها   من

وف االقتصأأأأأأأادية العالمية، وخصأأأأأأأائص مخاطر  وتحقيق أهدافها  وتدير المنظمة رأسأأأأأأأمالها على ضأأأأأأأوء الظر 
  األصول المستثمر فيها، ومتطلبات رأسمالها المتداول الحالية والمستقبلية

 
 إدارة المخاطر المالية: مخاطر االئتمان   

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسأأأأأأارة المالية التي يمكن تكبدها إذا لم يف  الطرف المقابل في أداة  - 164
النقدية واالسأأأأتثمارات والودائع لد   تزاماته التعاقدية  وتنشأأأأل مخاطر االئتمان من النقدية ومكافئات مالية ما بال

المسأأتحقة القبض غير المسأأددة  والقيمة  الموسأأسأأات المالية، ومن المخاطرة االئتمانية الناجمة عن الحسأأابات  
صأأأأأأأأأات المبالغ المسأأأأأأأأأتحقة القبض المشأأأأأأأأأكوك في إمكانية   الدفترية لألصأأأأأأأأأول المالية، مطروحا  منها مخصأأأأأأأأأّ

 تحصيلها، هي أقصى درجات التعرض لمخاطر االئتمان 
 

 إدارة مخاطر االئتمان   

تتركز وظيفة إدارة االسأأأأأأأأأأتثمارات في مقر األمم المتحدة، وال ُيسأأأأأأأأأأمح في الظروف العادية للكيانات  - 165
ة اسأأتثنائية عندما ُتسأأوّ غ الظروف  األخر  بمزاولة أنشأأطة االسأأتثمار  ويجوز ألي كيان أن يحصأأل على موافق

 االستثماري محليا بمعايير محددة تتوافق مع المبادئ التوجيهية 

 
 مخاطر االئتمان: المساهمات المستحقة القبض والحسابات األخر  المستحقة القبض   

تتجاوز جزء كبير من المسأاهمات المسأتحقة القبض مسأتحقن من حكومات ذات سأيادة ومن وكاالت  - 166
حدود الوالية الوطنية، بما في ذل  كيانات األمم المتحدة األخر  التي ليسأأ  معرضأأة لمخاطر ائتمانية كبيرة  

 القبض  وفي تاريخ اإلبالغ، لم تكن المنظمة تحتفظ بلي أصول على سبيل ضمان تحصيل حسابات مستحقة
 

 المشكوك في إمكانية تحصيلها مخاطر االئتمان: البدالت المخصصة للحسابات المستحقة القبض    

تقيّ م المنظمة عند كل تاريخ إبالغ المخصأأصأأات  المرصأأودة للحسأأابات المسأأتحقة القبض المشأأكوك  - 167
في إمكانية تحصأأأأأأيلها  وُيرصأأأأأأد لهه  الحسأأأأأأابات مخصأأأأأأص عندما يتوافر دليل موضأأأأأأوعي على أن المنظمة  

ضأأأأأأاف إلى بند المخصأأأأأأصأأأأأأات المرصأأأأأأودة تحصأأأأأأل على كامل المبلغ المسأأأأأأتحق لها  واألرصأأأأأأدة التي ت  لن
للحسأابات المسأتحقة القبض المشأكوك في إمكانية تحصأيلها ُتسأتخد. عندما توافق اإلدارة على شأطب بعضأها 
بموجب النظا. المالي والقواعد المالية، أو يتم تسأأأأأأجيلها في قيد عكسأأأأأأي عندما تر د المبالغ المسأأأأأأتحقة القبض  

 الجدول أدنا  التغير الحاصل في حساب هه  المخصصات خالل السنة  التي ُخفض  قيمتها سابقا   ويرد في 
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 التةيرات في المألصصات المرصودة للحسابات المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 283 26 2021كانون الثاني/يناير  1في   

 058 9 المخصصات اإلضافية المرصودة لتغطية الحسابات المستحقة القبض المشكوك في إمكانية تحصيلها 

 (40) الحسابات المستحقة القبض المشطوبة خالل الفترة باعتبارها غير قابلة للتحصيل 

 - المبالغ غير المستخدمة المعكوسة 
 301 35 2021كانون األول/ديسمبر  31في  

  
ليسأأأأأأأ  لد  المنظمة أنصأأأأأأأبة مقّررة مسأأأأأأأتحقة القبض، ومن ثم ليس هناك تقاد. لألنصأأأأأأأبة المقّررة  - 168

 المستحقة القبض ولما يتصل بها من مخصصات 

ويرد في الجأدول أدنأا  بيأان لتقأاُد. الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة القبض بخالف األنصأأأأأأأأأأأأأأبأة المقررة،  - 169
  ذل  النسب المئوية للمخصصات المرتبطة بها في بما

 
م الحسابات المستحقة بالنسبة للتبرعات     تقادف

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 المخصص إجمالي الحسابات المستحقة القبض 

   المستحقة بعد سنة واحدة   

 - 633 209 أقل من سنة واحدة
 482 3 929 13 من سنة واحدة إلى سنتين

 833 7 056 13 من سنتين إلى ثالث سنوات

 807 23 807 23 أكثر من ثالث سنوات

 122 35 425 260 المجموع 

  
 تقادم الحسابات المستحقة القبض األخرى   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 المخصص  إجمالي الحسابات المستحقة القبض  

  94 أقل من سنة واحدة   

   من سنة واحدة إلى سنتين

 179 179 أكثر من ثالث سنوات

 179 273 المجموع 
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 مخاطر االئتمان: النقدية ومكافئات النقدية   

 كانون األول/ديسأأأأمبر 31مليون دوالر في  293,7كان  لد  المنظمة نقدية ومكافئات نقدية قدرها  - 170
ومكافئات ، وهو ما يمثل الحد األقصى لدرجة تعرُّض هه  األصول لمخاطر االئتمان  وُيحتفظ بالنقدية  2021

فوق، اسأتنادا   “ وماA-النقدية لد  األطراف المناظرة من المصأارف والموسأسأات المالية المصأنفة في الرتبة ”
 ( لتقدير الجدارة المالية Fitchإلى تصنيف وكالة فيتش )

 
 إدارة المخاطر المالية: مخاطر السيولة   

األموال الكأافيأة للوفأاء بأالتزامأاتهأا عنأد  تكمن مخأاطر السأأأأأأأأأأأأأأيولأة في احتمأال أال تكون لأد  المنظمأة - 171
استحقاقها  والنهج الهي تتبعه المنظمة في إدارة السيولة هو ضمان أن تكون لديها على الدوا. السيولة الكافية  
للوفاء بالتزاماتها عند اسأأأأأأأأأأتحقاقها، سأأأأأأأأأأواء في ظل ظروف طبيعية أو في وق  الشأأأأأأأأأأدة، دون تكبُّد خسأأأأأأأأأأائر  

 بسمعة المنظمة  مقبولة أو المخاطرة غير

ويقضأي النظا. المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة بعد. صأرف األموال إال بعد تلّقيها من الجهات   - 172
المانحة، مما يخفض بدرجة كبيرة من مخاطر السأأأأأأأأأأأيولة المتعلقة بالمسأأأأأأأأأأأاهمات، التي تشأأأأأأأأأأأكل إلى حد كبير 

من قاعدة عد. تكبد المصأأأأأأروفات قبل تلقي األموال  تدفقات نقدية سأأأأأأنوية مسأأأأأأتقرة  وال ُيسأأأأأأمح باالسأأأأأأتثناءات  
 في حالة التقيُّد بمعايير محددة إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة القبض  إال

وتضأأأأأأطلع المنظمة بمهمة التنبو بالتدفقات النقدية وترصأأأأأأد التنبوات المنتظمة المتعلقة باالحتياجات  - 173
 ا النقدية الكافية لتلبية االحتياجات التشغيلية من السيولة للتلكد من أن لديه

وُتولى في عمليات االسأأأأأأأتثمار العناية الواجبة لالحتياجات من النقدية ألغراض التشأأأأأأأغيل بناء على  - 174
التنبو بالتدفقات النقدية  وتحتفظ المنظمة بجزء كبير من اسأأأأأأتثماراتها على شأأأأأأكل مكافئات نقدية واسأأأأأأتثمارات  

 ي لتغطية التزاماتها عند استحقاقها قصيرة األجل تكف

 
 مخاطر السيولة: الخصو. المالية   

يسأأأتند التعرُّض لمخاطر السأأأيولة إلى فكرة أن الكيان قد يواجه صأأأعوبة في الوفاء بالتزاماته المتعلقة  - 175
السأتثمارات  بالخصأو. المالية  وهها األمر مسأتبعد  إلى حد كبير بسأبب الحسأابات المسأتحقة القبض والنقدية وا

المتاحة للكيان والسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات واإلجراءات الداخلية المتبعة التي تضأأأأأأأأأأأمن وجود موارد كافية للوفاء بالتزاماته 
المالية  وفي تاريخ اإلبالغ، لم تكن المنظمة قد رهن  أي أصأأأول على سأأأبيل ضأأأمان أي خصأأأو. أو خصأأأو.  

ثة لحسأأأأأابات مسأأأأأتحقة الدفع أو خصأأأأأو.  احتمالية، ولم تحدث خالل السأأأأأنة أي إعفاءات من جانب أطراف ثال
أخر   ويرد في الجدول أدنا  بيان آلجال اسأأتحقاق الخصأأو. المالية اسأأتنادا إلى أقرب موعد يمكن أن ُتطاليب  

 فيه المنظمة بتسوية كل من الخصو. المالية المستحقة عليها 

 
 2021كانون األول/ديسمبر    31آجال استحقاق الألصوم المالية في    

 والرات الواليات المتحدة()بآالف د

 المجموع أكثر من سنة واحدة شهرا   12أشهر إلى    3من   أشهر 3أقل من  

 371 18 - - 371 18 الحسابات المستحقة الدفع والخصو. المستحقة     
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 إدارة المخاطر المالية: مخاطر السوق   

أسأأأأأعار السأأأأأوق، مثل أسأأأأأعار صأأأأأرف  مخاطر السأأأأأوق هي احتمال أن توثر التغيرات الحاصأأأأألة في   - 176
العمالت األجنبيأة ومعأدالت الفأائأدة وأسأأأأأأأأأأأأأأعأار األوراق المأاليأة االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأاريأة، على إيرادات المنظمأة أو قيمأة  
أصأأأأولها وخصأأأأومها المالية  والهدف من إدارة مخاطر السأأأأوق هو إدارة مسأأأأتويات التعرض لمخاطر السأأأأوق  

 لي للمنظمة في وضعه األمثل وضبطها ضمن حدود مقبولة مع إبقاء المركز الما

 
 مخاطر السوق: مخاطر أسعار الفائدة   

مخأأاطر أسأأأأأأأأأأأأأأعأأار الفأأائأأدة هي مخأأاطر تقلأأب القيمأأة العأأادلأأة لألدوات المأأاليأأة أو التأأدفقأأات النقأأديأأة  - 177
المسأأأأأأأتقبل نتيجة للتغيرات في أسأأأأأأأعار الفائدة  وبصأأأأأأأورة عامة، عندما يرتفع سأأأأأأأعر الفائدة، تنخفض قيمة   في

د والعكس صأأأأأأأحيح  وُتقاس مخاطر أسأأأأأأأعار الفائدة عموما بمدة الورقة   الورقة المالية ذات سأأأأأأأعر الفائدة المحدن
هه  المدة بعدد السأأأأأأأأأنوات  وكلما طال  هه  المدة ازدادت  المالية ذات سأأأأأأأأأعر الفائدة الثاب ، مع التعبير عن 

الفائدة في صندوقي النقدية المشتركين،  مخاطر سعر الفائدة  ويتمثل مكمن التعرض الرئيسي لمخاطر أسعار 
 ، األدوات المالية: صندوقا النقدية المشتركان 24تتناوله المالحظة  وهو ما

 
 مخاطر السوق: مخاطر العمالت   

ُيقصأأأد بمخاطر العمالت احتمال تقّلب القيمة العادلة لألدوات المالية أو التدفقات النقدية المتوّلدة عنها  - 178
بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية  وللمنظمة معامالت وأصول وخصو. بعمالت في المستقبل 

أخر  غير عملتها الوظي ية، وهي معرضأة لمخاطر العمالت الناجمة عن التقلبات في أسأعار صأرف العمالت  
  عمالت ال   وتقضي السياسات اإلدارية والمبادئ التوجيهية بلن تدير المنظمة مستو  تعرضها لمخاطر 

. األصأأأأول والخصأأأأو. المالية للمنظمة أسأأأأاسأأأأا بدوالرات الواليات المتحدة  أما األصأأأأول المالية  - 179 وُتقون
قّومة بعمالت غير دوالر الواليات المتحدة، فهي تتصل أساسا  باالستثمارات، إضافة إلى النقدية ومكافئات  المأأأأُ

أجل دعم األنشأأأأأأأأأطة التشأأأأأأأأأغيلية المحلية التي تجر   النقدية والحسأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأتحقة القبض المحتفظ بها من 
مة بالعمالت المحلية عند أدنى حد،  معامالتها بالعمالت المحلية  وتبقي المنظمة حيازاتها من األصأأأأأول المقون
وهي تحتفظ بحسأأأأأأأأأابات مصأأأأأأأأأرفية بدوالرات الواليات المتحدة كلما أمكن ذل   وُتخفّ   المنظمة من مسأأأأأأأأأتو  

ت عن طريق هيكلأة المسأأأأأأأأأأأأأأأاهمأات الواردة من الجهأات المأانحأة بأالعمالت األجنبيأة  التعرض لمخأاطر العمال
 لتتوافق مع احتياجات التشغيل من العمالت األجنبية 

وأكثر مكامن التعرض لمخاطر العمالت تتعلق بالنقدية ومكافئات النقدية المحتفظ بها في صأأندوقي  - 180
األرصأأدة المقّومة بعمالت غير دوالر الواليات المتحدة من هه   النقدية المشأأتركين  وفي تاريخ اإلبالغ، كان 

عملة أخر ، كما هو مبّين  30األصول المالية ُمقّومة أساسا باليورو والفرن  السويسري، فضال عن أكثر من 
 في الجدول أدنا  
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 2021مبر  األول/ديس   كانون   31تعرُّز صندوقي النقدية المشتركين لمألاطر تقلب أسعار العمالت في    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع عمالت أخر   الفرن  السويسري  اليورو دوالر الواليات المتحدة 
 615 293 926 385 436 1 868 290 )أ(صندوق النقدية المشترك الرئيسي      

 
دوالرا أمريكيا     42  798لموئل األمم المتحدة البالغ   10RCRدوالرا أمريكيا ال يتضأأأمن رصأأأيد الصأأأندوق    293  615رصأأأيد صأأأندوق النقدية المشأأأترك الرئيسأأأي البالغ   )أ( 

  1وقد أدرج هها المبلغ في النقدية ومكافئات النقدية في البيان 

  
 مخاطر العمالت: تحليل الحساسية   

 ارتفاع أو تراجع يشأأأأأأهد  سأأأأأأعر صأأأأأأرف اليورو والفرن  السأأأأأأويسأأأأأأري المعمول به في األمميوثر أي  - 181
ارتفاع  كانون األول/ديسأأمبر على قياس قيم االسأأتثمارات المقّومة بعملة أجنبية، ويفضأأي إلى 31المتحدة في  

يسأأأأأأأتند هها أو انخفاض في صأأأأأأأافي األصأأأأأأأول والفائض أو العجز، بمقدار المبالغ المبينة في الجدول أدنا   و 
تأاريخ  األجنبيأة التي اعُتبرت ممكنأة في حأدود المعقول فيالتحليأل إلى تغيرات أسأأأأأأأأأأأأأأعأار صأأأأأأأأأأأأأأرف العمالت  

 هها التحليل بقاء جميع المتغيرات األخر  على حالها، وال سيما أسعار الفائدة اإلبالغ  ويفترض  

 
 التأثير على صافي األصول وعلى الفائض أو العجز   

 لواليات المتحدة()بآالف دوالرات ا

 2020كانون األول/ديسمبر   31في   2021كانون األول/ديسمبر   31في  

 
الفائض  وعلىالتلثير على صافي األصول 

  العجز  أو
الفائض  وعلىالتلثير على صافي األصول 

 العجز  أو
 تراجع سعر العملة ارتفاع سعر العملة تراجع سعر العملة ارتفاع سعر العملة 
 (174) 174 (144) 144 في المائة( 10اليورو )تغير بنسبة      

 (49) 49 (39) 39 في المائة( 10الفرن  السويسري )تغير بنسبة 
  

 مخاطر السوق األخر    

المنظمة غير معرنضأأأأة لمخاطر كبيرة أخر  تتعلق بلسأأأأعار السأأأأوق وذل  بسأأأأبب تعرضأأأأها المحدود  - 182
بالمشأأأأأأأأأتريات المتوقعة من سأأأأأأأأألع معّينة ُتسأأأأأأأأأتخد. بانتظا. في العمليات  ويجوز لمخاطر األسأأأأأأأأأعار المرتبطة 

 يوثر أي تغير في هه  األسعار في التدفقات النقدية، ولكن بمقدار غير ذي شلن  أن
 

 التصنيفات المحاسبية والقيمة العادلة   

ل لصأأأأأأندوقي النقدية نظرا للطابع القصأأأأأأير األجل للنقدية ومكافئات النقدية، بما في ذل  الود - 183 ائع ألجي
المشتركين التي ال تزيد قجال استحقاقها األصلية على ثالثة أشهر، والحسابات المستحقة القبض، والحسابات  

 المستحقة الدفع، تقّيد القيمة الدفترية كتقدير تقريبي معقول للقيمة العادلة 
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 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة   

أدنا  األدوات المالية المحتفيظ بها بالقيمة العادلة من خالل مستويات التسلسل الهرمي  يحلّ ل الجدول   - 184
 :للقيمة العادلة  وُتعرنف هه  المستويات على النحو التالي

لة( في األسأأأأأأأأأواق النشأأأأأأأأأطة لألصأأأأأأأأأول  : 1المسأأأأأأأأأتو    )أ(  األسأأأأأأأأأعار المعروضأأأأأأأأأة )غير المعدن
 الخصو. المتطابقة؛ أو

، وهي مدخالت  1من غير األسأأعار المعلنة المندرجة في المسأأتو   مدخالت: 2المسأأتو   )ب( 
قابلة للرصأد فيما يتعلق باألصأل أو الخصأم، سأواء بصأورة مباشأرة )أي كلسأعار( أو غير مباشأرة )أي مسأتمدة 

 من أسعار(؛

مدخالت لألصأأول أو الخصأأو. غير مسأأتندة إلى بيانات سأأوقية قابلة للرصأأد : 3المسأأتو    )ج( 
 مدخالت غير قابلة للرصد( )أي 

وتسأأأأتند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسأأأأواق النشأأأأطة إلى أسأأأأعار السأأأأوق   - 185 
تأاريخ اإلبالغ، وتحأددهأا الجهأُة الوديعأة المسأأأأأأأأأأأأأأتقلأة على أسأأأأأأأأأأأأأأأاس تقييم األوراق المأاليأة التي يتم    المعلنأة في

شأأأطة إذا كان  األسأأأعار المعروضأأأة جاهزة ومتاحة بُيسأأأر الحصأأأول عليها من أطراف ثالثة  وُتعتبر السأأأوق ن 
وانتظا. من وكالة للتداول أو من تاجر أو وسأأأأأيإل أو مجموعة صأأأأأناعية أو خدمة تسأأأأأعير أو وكالة تنظيمية، 
وتمثل هه  األسأأأعار معامالت السأأأوق الفعلية والمنتظمة التي تجري على أسأأأاس اسأأأتقاللية األطراف  وسأأأعر 

سأأأتخد. لألصأأأول المالية التي ُيحتفيظ بها في صأأأندوقيي النقدية المشأأأتركين هو سأأأعر  السأأأوق المعروض الهي يُ 
 العرض الحالي 

د القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال ُتتداول في سأوق نشأطة باسأتخدا. تقنيات التقييم  وتسأاعد   - 186 وُتحدن
توافرت  وإذا كان    لقابلة للرصأأأأأأأأد حيثما تقنيات التقييم هه  على تحقيق أكبر اسأأأأأأأأتخدا. ممكن لبيانات السأأأأأأأأوق ا 

   2المدخالت الهامة الالزمة لتحديد القيمة العادلة لألداة قابلة للرصد، ُتدريج األداة المالية في المستو    كل 

، أو أي خصأأأأأأأأأأأأأأو. محتفيظ بهأأا بأأالقيمأأة العأأادلأأة، 3ولم تكن هنأأاك أصأأأأأأأأأأأأأأول مأأاليأأة من المسأأأأأأأأأأأأأأتو    - 187
 لية بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة تحويالت كبيرة لألصول الما أي أو

 
 كانون األول/ديسمبر: صندوقا النقدية المشتركان   31التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات في    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 )أ(2020كانون األول/ديسمبر   31  2021كانون األول/ديسمبر   31 
 المجموع 2المستو   1المستو   المجموع 2المستو   1المستو   
       األصول المالية المحتسبة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز       

       صندوق النقدية المشترك الرئيسي
 399  – 399 747 – 747 صادرة عن شركات سندات
 573 35 – 573 35 93 740 – 7403 9 صادرة عن وكاالت غير تابعة للواليات المتحدة سندات
 022 22  – 022 22 240 20 – 240 20 صادرة عن جهات تتجاوز حدود الوالية الوطنية -سندات 
 060 13  – 060 13 4 917 – 4 917 صادرة عن خزانة الواليات المتحدة -سندات 
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 )أ(2020كانون األول/ديسمبر   31  2021كانون األول/ديسمبر   31 
 المجموع 2المستو   1المستو   المجموع 2المستو   1المستو   
 363 2  – 363 2 2 246 – 2 246 سندات صادرة عن جهات سيادية غير تابعة للواليات المتحدة       

 619 53 619 53  – 571 75 571 75  – األوراق التجارية -صندوق النقدية المشترك الرئيسي 
 803 71 803 71  – 363 70 363 70  – اإليداع اتشهاد -صندوق النقدية المشترك الرئيسي 
 304 47 304 47  – 576 47 576 47  – الودائع ألجل -صندوق النقدية المشترك الرئيسي 

 143 246 726 172 417 73 4002 61 510 193 890 67 المجموع 
       صندوق النقدية المشترك باليورو

 31 – 31 24 – 24 سندات صادرة عن شركات
 15 – 15 11 – 11 سندات صادرة عن جهات سيادية غير تابعة للواليات المتحدة

 46 – 46 35 – 35 باليوروالمجموع الفرعي  صندوق النقدية المشترك  
 189 246 726 172 463 73 4352 61 - 925 67 المجموع 

 
نة لكي تتوافق مع طريقة العرض الحالية  )أ(   أُعيد بيان القيم المقاري

  
 24المالحظة    

 األدوات المالية: صندوقا النقدية المشتركان   

النقأأديأأة ومكأأافئأأات النقأأديأأة ومأأا توظفأأه  إضأأأأأأأأأأأأأأأافأأة إلى مأأا تحوز  المنظمأأة بصأأأأأأأأأأأأأأورة مبأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة من   - 188
اسأأأأأأتثمارات، فإنها تشأأأأأأارك في صأأأأأأندوق النقدية المشأأأأأأترك الرئيسأأأأأأي التابع لخزانة األمم المتحدة  ويتلل   من

أرصأدة الحسأابات المصأرفية التشأغيلية المتداولة بعدد من العمالت ومن  صأندوق النقدية المشأترك الرئيسأي من
 المتحدة  االستثمارات بدوالرات الواليات

ويوثر تجميع األموال إيجأابأا في أداء االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات ومخأاطرهأا بوجأه عأا. بفضأأأأأأأأأأأأأأل وفورات الحجم   - 189
المحققة والقدرة على توزيع المخاطر المرتبطة بمنحنى العائدات على عدد من قجال االسأأأأأأأأأأأأأتحقاق  وُيسأأأأأأأأأأأأأتنيد 

ومكافئات النقدية، واالسأأأتثمارات القصأأأيرة األجل،  تخصأأأيص أصأأأول صأأأندوقيي النقدية المشأأأتركين )النقدية  في
 واالستثمارات الطويلة األجل( وإيراداتهما إلى الرصيد األصلي لكل كيان مشارك 

، كان  المنظمة قد شأأأأأأارك  في صأأأأأأندوق النقدية المشأأأأأأترك 2021كانون األول/ديسأأأأأأمبر    31وفي  - 190
: 2020مليون دوالر )  11  799,7جموعأأه  الرئيسأأأأأأأأأأأأأأي، الأأهي بلغأأ  قيمأأة األصأأأأأأأأأأأأأأول الموجودة بحوزتأأه مأأا م

: 2020مليون دوالر ) 5 359,4مليون دوالر(، وكان  حصأأأة المنظمة في هها الرصأأأيد تسأأأاوي  10 652,4
مليون دوالر(، وبلغ  حصأأأأأأأأأأأأتها في اإليرادات المتلتية من صأأأأأأأأأأأأندوق النقدية المشأأأأأأأأأأأأترك الرئيسأأأأأأأأأأأأي   276,3

 ماليين دوالر(  4,3: 2020مليون دوالر ) 0,1
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 2021األول/ديسمبر    كانون   31موجز أصول وخصوم صندوق النقدية المشترك الرئيسي في    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 صندوق النقدية المشترك الرئيسي 

  القيمة العادلة بفائض أو بعجز  

 722 839 8 االستثمارات القصيرة األجل

 439 654 1 االستثمارات الطويلة األجل

 161 494 10 العادلة بفائض أو بعجزمجموع االستثمارات المحتسبة بالقيمة  

  القروز والحسابات المستحقة القبض

 662 294 1 النقدية ومكافئات النقدية

 903 10 إيرادات االستثمار المستحقة

 565 305 1 مجموع القروز والحسابات المستحقة القبض 

 726 799 11 لةصول الماليةمجموع القيمة الدفترية  

  خصوم صندوَقي النقدية المشتركين

 404 359 5 في المائة( 2,59خصو. مستحقة الدفع لموئل األمم المتحدة )

 322 440 6 الخصو. المستحقة الدفع لجهات مشاركة أخر  في صندوقيي النقدية المشتركين

 726 799 11 مجموع الألصوم 

 – صافي األصول 

  
  األول/   كانون  31موجز إيرادات ومصاروفات صاندوق النقدية المشاترك الرئيساي عن السانة المنتهية في    

 2021ديسمبر  

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 صندوق النقدية المشترك الرئيسي 

 322 46 إيرادات االستثمار  

 (495 37) المكاسب/)الخسائر( غير المتحققة

 827 8 االستثمار من صندوق النقدية المشترك الرئيسيإيرادات   

 (626 1) مكاسب/)خسائر( صرف العمالت األجنبية

 (805 1) الرسو. المصرفية

 (431 3) مصروفات التشةيل من صندوق النقدية المشترك الرئيسي 

 396 5 اإليرادات والمصروفات من صندوق النقدية المشترك الرئيسي 

  
 المخاطر المالية إدارة    

خزانة األمم المتحدة هي المسأأأأأأأأأأوولة عن االسأأأأأأأأأأتثمار وإدارة المخاطر فيما يخص صأأأأأأأأأأندوق النقدية  - 191
 المشترك الرئيسي، بما في ذل  تنفيه أنشطة االستثمار وفقا للمبادئ التوجيهية 
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افية لتلبية االحتياجات  والهدف من إدارة االسأتثمارات هو حفظ رأس المال وتلمين السأيولة النقدية الك - 192
النقدية التشأأأغيلية وفي الوق  نفسأأأه تحقيق معدل عائد سأأأوقي تنافسأأأي من كل صأأأندوق اسأأأتثماري  وينصأأأّب  
التركيز على جودة االسأتثمار والسأالمة والسأيولة بقدر أكبر من التركيز على عنصأر األهداف المتعلق بمعدل 

 العائد السوقي 

ارات بتقييم دوري لألداء االسأأأأأتثماري وتقيّ م كهل  مد  االمتثال للمبادئ  وتقو. لجنة معنية باالسأأأأأتثم - 193
 التوجيهية وتقد. توصيات لتحديث تل  المبادئ 

 
 إدارة المخاطر المالية: مخاطر االئتمان   

أأأد رة واألطراف   - 194 تقتضي المبادئ التوجيهية إجراء رصد مستمر لتقدير الجدارة االئتمانية للجهات المص 
اظرة  ويجوز أن تشأأأأأمل االسأأأأأتثمارات المسأأأأأموح بها، على سأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأر، الودائع المصأأأأأرفية،  المن 

واألوراق التجأاريأة، واألوراق المأاليأة فوق الوطنيأة، واألوراق المأاليأة الصأأأأأأأأأأأأأأأادرة عن هيئأات حكوميأة، واألوراق  
يسأتثمر صأندوقا النقدية المشأتركان المالية الحكومية التي تحل قجال اسأتحقاقها بعد خمس سأنوات أو أقل  وال 

في األدوات المالية المشأأتقة مثل األوراق المالية المضأأمونة بلصأأول واألوراق المالية المضأأمونة برهون عقارية 
 أو في منتجات حصص الملكية 

وتقتضأأأأأأأأأأأأأأي المبأادئ التوجيهيأة عد. االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأار في جهأات إصأأأأأأأأأأأأأأدار تقأل تصأأأأأأأأأأأأأأنيفأاتهأا االئتمأانيأة  - 195
المحددة أدنا ، وهي تشأأأأأأأتر  حدودا  قصأأأأأأأو  لتركيز المعامالت مع جهات إصأأأأأأأدار معينة    المواصأأأأأأأفات عن
 استوفي  هه  الشرو  عند القيا. باالستثمارات  وقد

مة لصأأندوقيي النقدية المشأأتركين هي التصأأنيفات التي تحددها كبر   - 196 والتصأأنيفات االئتمانية المسأأتخدي
( ووكأالأة موديز S&Pصأأأأأأأأأأأأأأنيفأات وكأالأة سأأأأأأأأأأأأأأتأانأدرد قنأد بورز )وكأاالت التصأأأأأأأأأأأأأأنيف االئتمأاني؛ وُتسأأأأأأأأأأأأأأتخأد. ت 

(Moody’s( ووكالة فيتش )Fitch  في تصأأأنيف السأأأندات واألدوات المخصأأأومة، وُيسأأأتخد. تصأأأنيف وكالة )
ل  وحتى نهاية السأأأأأأأنة، كان  التصأأأأأأأنيفات  فيتش لتقدير الجدارة المالية في تصأأأأأأأنيف الودائع المصأأأأأأأرفية ألجي

 الجدول أدنا   االئتمانية كما هو مبّين في

 
 2021األول/ديسمبر    كانون   31استثمارات صندوق النقدية المشترك حسب التصنيفات االئتمانية في  

 )بالنسبة المئوية(

صأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق  
الأأأأأنأأأأأقأأأأأأأديأأأأأأأة 
المشأأأأأأأأأأأأأأترك  

 2020كانون األول/ديسمبر   31التصنيفات في  2021كانون األول/ديسمبر   31التصنيفات في  الرئيسي
 السندات )التصنيفات الطويلة األجل( السندات )التصنيفات الطويلة األجل(          

 AAA∕AAAu AA+u∕AA+/AA A+ ال ينطبق  AAA AA+∕AA/AA- A+ 
غأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر 
 مصننفة/مسحوبة

سأتاندرد قند 
  3,7  0,4  48,1  47,8 بورز

سأأأأأأأأأأأأأأتأأانأأدرد قنأأد 
  2,8   53,2  44,0 بورز

 AAA AA+∕AA/AA-  
يأنأطأبأق/غأيأر  ال 

  23,1   15,5 61,4 فيتش مصنفة
       23,0   15,7  61,3 فيتش
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صأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق  
الأأأأأنأأأأأقأأأأأأأديأأأأأأأة 
المشأأأأأأأأأأأأأأترك  

 2020كانون األول/ديسمبر   31التصنيفات في  2021كانون األول/ديسمبر   31التصنيفات في  الرئيسي
           Aaa Aa1∕Aa2/Aa3  A1 ال ينطبق  Aaa Aa1/Aa2/Aa3 A1   

  3,6  0,4  34,9  61,1 موديز  3,6  0,4  34,9  61,1 موديز
 األوراق التجارية/شهادات اإليداع )التصنيفات القصيرة األجل(  التجارية/شهادات اإليداع )التصنيفات القصيرة األجل(األوراق  

 A-1+/A-1     A-1+/A-1    
سأتاندرد قند 

     100,0 بورز
سأأأأأأأأأأأأأأتأأانأأدرد قنأأد 

     100,0 بورز
 F1+/F1   غير مصننفة  F1+/F1   غير مصننفة 

  2,0    98,0 فيتش  3,3    96,7 فيتش
 P-1/P2     P-1    

     100,0 موديز     100,0 موديز
      اتفاق إعادة الشراء العكسي )التصنيفات القصيرة األجل(

 A-1+u         
سأتاندرد قند 

         100,0 بورز
 F1+         

         100,0 فيتش
         مسحوبة 

         100,0 موديز
 الودائع ألجل/حساب الودائع تحت الطلب )تصنيفات وكالة فيتش للجدارة المالية( الودائع ألجل/حساب الودائع تحت الطلب )تصنيفات وكالة فيتش للجدارة المالية(

 aa- a+∕a/a-  ال ينطبق  aaa aa∕aa- a+∕a  
  72,5  27,5 - فيتش   65,9 34,1 فيتش

  
األمم المتحدة التصأنيفات االئتمانية بصأورة نشأطة، ونظرا إلى أن المنظمة لم تسأتثمر وترصأد خزانة   - 197

إال في األوراق المالية ذات التصأأأأأأأأأنيفات االئتمانية العالية، ال تتوقع اإلدارة إخالل أي طرف مقابل بالتزاماته، 
 باستثناء ما يتعلق بلي استثمارات مضمحلة القيمة 

 
 المالية: مخاطر السيولة إدارة المخاطر    

يتعرض صأأأندوق النقدية المشأأأترك الرئيسأأأي لمخاطر سأأأيولة مرتبطة باحتياج المشأأأاركين إلى إجراء   - 198
غضأأأأأأأأون مهلة وجيزة  ويحتفظ الصأأأأأأأأندوق بقدر كاف من المبالغ النقدية واألوراق المالية عمليات سأأأأأأأأحب في  

ويتوافر الجزء األكبر من النقأأديأأة تى حأأان أجلهأأا   القأأابلأأة للتأأداول من أجأأل الوفأأاء بأأالتزامأأات المشأأأأأأأأأأأأأأأاركين م
قدرها يو. واحد لدعم االحتياجات التشأأأأأغيلية  ولهل  ُتعتبر  ومكافئات النقدية واالسأأأأأتثمارات في غضأأأأأون مهلة 
 مخاطر السيولة لصندوق النقدية المشترك منخفضة 
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 إدارة المخاطر المالية: مخاطر أسعار الفائدة   

نقدية المشأترك الرئيسأي المصأدر الرئيسأي لتعّرض المنظمة لمخاطر أسأعار الفائدة،  يشأكل صأندوق ال - 199
نظرا إلى أن النقأديأة ومكأافئأات النقأديأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات ذات معأدل العأائأد الثأابأ  هي أدوات مأاليأة تأدر فوائأد  

قجال   مالية ذات تاريخ اإلبالغ، كان صأندوق النقدية المشأترك الرئيسأي قد اسأتثمر بشأكل أسأاسأي في أوراق   وفي 
ثالث سأأأنوات(  وبلغ متوسأأأإل مدة صأأأندوق  : 2018اسأأأتحقاق أقصأأأر، يقل حدها األقصأأأى عن خمس سأأأنوات ) 

 سنة(، وهو ما ُيعتبر موشرا على انخفاض المخاطر    0,72: 2020سنة )   0,72النقدية المشترك الرئيسي  

 
 ائدة تحليل حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي إزاء مخاطر أسعار الف   

يبيّ ن التحليل الوارد أدنا  كي ية تلّثر القيمة العادلة لصأأأأأأأأندوق النقدية المشأأأأأأأأترك الرئيسأأأأأأأأي في تاريخ   - 200
اإلبالغ بالزيادة أو النقصأأان في حال حصأأول تغير في منحنى العائد بشأأكل عا. اسأأتجابة  للتغيرات الحاصأألة  

بناء على القيمة العادلة بفائض أو بعجز، فإن في أسأأأأأأأأأأأأعار الفائدة  ولما كان  قيمة هه  االسأأأأأأأأأأأأتثمارات تقيد  
التغير الحاصأأأأأأل في القيمة العادلة يمثل زيادة/نقصأأأأأأانا في الفائض أو العجز وفي صأأأأأأافي األصأأأأأأول  ويبين 

نقطة أسأأأأأأاس   100نقطة أسأأأأأأاس، صأأأأأأعودا أو هبوطا، في منحنى العائد ) 200الجدول تلثير التحول بمقدار 
 ت في نقا  األساس هي على سبيل التوضيح في المائة(  وهه  التحوال 1تعادل 

 
 2021األول/ديسمبر    كانون   31تحليل حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي إزاء مألاطر أسعار الفائدة في  

 200+ 150+ 100+ 50+ 0 50- 100- 150- 200- التحول في منحنى العائد )نقا  األساس(
الاعاااااادلاااااة           الاقاياماااااة  فاي    الازياااااادة/)الاناقصاااااااااااااان( 

          دوالرات الواليات المتحدة( )بماليين
 (113,58) (85,19) (56,80) (28,40) 0 28,40 56,81 85,22 113,63 مجموع صندوق النقدية المشترك الرئيسي 

  
 2020األول/ديسمبر    كانون   31تحليل حساسية صندوق النقدية المشترك الرئيسي إزاء مألاطر أسعار الفائدة في  

 200+ 150+ 100+ 50+ 0 50- 100- 150- 200- التحول في منحنى العائد )نقا  األساس(
الاعاااااادلاااااة           الاقاياماااااة  فاي    الازياااااادة/)الاناقصاااااااااااااان( 

 دوالرات الواليات المتحدة( )بماليين
         

 (148,34) (111,26) (74,18) (37,10) - 37,10 74,20 111,30 148,41 مجموع صندوق النقدية المشترك الرئيسي 
  

 المخاطر األخر  المرتبطة بلسعار السوق   

صأأأأأأأندوق النقدية المشأأأأأأأترك الرئيسأأأأأأأي غير معّرض لمخاطر أسأأأأأأأعار أخر  مهمة ألنه ال يبيع على  - 201
من الخسأأأأأأأأارة  المكشأأأأأأأأوف وال يقترض أوراقا مالية وال يشأأأأأأأأتري أوراقا مالية بلموال مقترضأأأأأأأأة، وكلها أمور تحد 

 المحتملة لرأس المال 

 
 التصنيفات المحاسبية والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة   

ُيبلنغ عن جميع االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات بأالقيمأة العأادلأة بفأائض أو بعجز  وُتعتبير النقأديأة ومكأافئأات النقأديأة  - 202
لة بقيمتها االسمية قيمة تقريبية للقيمة العادلة   المسجن

 :ه  المستويات على النحو التاليوُتعرنف ه - 203
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لة( في األسأأأأأأأأأواق النشأأأأأأأأأطة لألصأأأأأأأأأول  : 1المسأأأأأأأأأتو    )أ(  األسأأأأأأأأأعار المعروضأأأأأأأأأة )غير المعدن
 الخصو. المتطابقة؛ أو

القابلة للرصد   1المدخالت من غير األسعار المعروضة المندرجة في المستو  :  2المستأأأأأأأأأأو    )ب( 
 شرة )أي كلسعار( أو غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(؛ فيما يتعلق باألصول أو الخصو.، سواء بصورة مبا 

مدخالت لألصأأول أو الخصأأو. غير مسأأتندة إلى بيانات سأأوقية قابلة للرصأأد : 3المسأأتو    )ج( 
 )أي مدخالت غير قابلة للرصد( 

نة وتسأأأأأأتند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسأأأأأأواق النشأأأأأأطة إلى أسأأأأأأعار السأأأأأأوق المعل - 204
تاريخ اإلبالغ، وتحددها الجهُة الوديعة المسأتقلة على أسأاس تقييم األوراق المالية التي يتم الحصأول عليها   في

من أطراف ثالثة  وُتعتبر السأأوق نشأأطة إذا كان  األسأأعار المعروضأأة جاهزة ومتاحة بُيسأأر وانتظا. من وكالة  
سأأعير أو وكالة تنظيمية، وتمثل هه  األسأأعار للتداول أو من تاجر أو وسأأيإل أو مجموعة صأأناعية أو خدمة ت 

معامالت السأأأأأوق الفعلية والمنتظمة التي تجري على أسأأأأأاس اسأأأأأتقاللية األطراف  وسأأأأأعر السأأأأأوق المعروض 
 الهي ُيستخد. لألصول المالية التي ُيحتفيظ بها في صندوقيي النقدية المشتركين هو سعر العرض الحالي 

د القيمة   - 205 العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سأأأوق نشأأأطة باسأأأتخدا. أسأأأاليب التقييم التي وُتحدن
تحقق الحد األقصأأأى السأأأتخدا. بيانات السأأأوق القابلة للرصأأأد  وإذا كان  كل المدخالت الهامة الالزمة لتحديد 

  2القيمة العادلة لألداة قابلة للرصد، ُتدريج األداة المالية في المستو  

عرض التسأأألسأأأُل الهرمي التالي للقيمة العادلة أصأأأولي صأأأندوق النقدية المشأأأترك الرئيسأأأي المقيسأأة  وي  - 206
، أو خصأو. محتفيظ بها بالقيمة 3بالقيمة العادلة في تاريخ اإلبالغ  ولم تكن هناك أصأول مالية من المسأتو   
 يمة العادلة العادلة، أو تحويالت كبيرة لألصول المالية بين مستويات التسلسل الهرمي للق

 
 صندوق النقدية المشترك الرئيسي   :2021األول/ديسمبر    كانون   31التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات في    

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 )أ(2020كانون األول/ديسمبر   31  2021كانون األول/ديسمبر   31 
 المجموع 2المستو   1المستو   المجموع 2المستو   1المستو   
       األصول المالية المحتسبة بالقيمة العادلة بفائض أو عجز       

 379 15  – 379 15 29 997 – 997 29 سندات صادرة عن شركات
 666 368 1 – 666 368 1 405 595 1 – 405 595 1 سندات صادرة عن وكاالت غير تابعة للواليات المتحدة

 288 847  – 288 847 539 812 – 539 812 جهات تتجاوز حدود الوالية الوطنيةسندات صادرة عن 
 462 502  – 462 502 390 197 – 390 197 سندات صادرة عن خزانة الواليات المتحدة

 910 90  – 910 90 90 163 – 163 90 سندات صادرة عن جهات سيادية غير تابعة للواليات المتحدة
 987 062 2 987 062 2  – 3 033 880 880 033 3  – األوراق التجارية -المشترك الرئيسي صندوق النقدية 

 615 762 2 615 762 2  – 787 824 2 787 824 2  – شهادات اإليداع -صندوق النقدية المشترك الرئيسي 
 000 820 1 000 820 1  – 000 910 1 000 910 1  – الودائع ألجل -صندوق النقدية المشترك الرئيسي 

 307 470 9 602 645 6 705 824 2 161 494 10 667 768 7 494 725 2 المجموع 
       صندوق النقدية المشترك باليورو
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 )أ(2020كانون األول/ديسمبر   31  2021كانون األول/ديسمبر   31 
 المجموع 2المستو   1المستو   المجموع 2المستو   1المستو   
 194 1 – 194 1 963 – 963 سندات صادرة عن شركات       

 570 – 570 458 – 458 سندات صادرة عن جهات سيادية غير تابعة للواليات المتحدة
 764 1 – 764 1 421 1 – 421 1 المجموع الفرعي  صندوق النقدية المشترك باليورو 
 071 472 9 602 645 6 469 826 2 582 495 10 667 768 7 915 726 2 المجموع 

 
نة لكي تتوافق مع طريقة العرض الحالية  )أ(   أُعيد بيان القيم المقاري

  
 25المالحظة    

 العالقة األطراف ذات    

 موظفو اإلدارة الرئيسيون   

ُيقصأأد بموظفي اإلدارة الرئيسأأيين الموظفون القادرون على ممارسأأة تلثير كبير على قرارات المنظمة   - 207
المالية والتشأأأأأأأأغيلية  وفيما يتعلق بموئل األمم المتحدة، تضأأأأأأأأم فئة موظفي اإلدارة الرئيسأأأأأأأأيين المديرة التنفيهية  

 التنفيهية ونائب المديرة 

وتشأأأأأأأمل األجوُر اإلجمالية المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسأأأأأأأيين صأأأأأأأافي المرتبات، وتسأأأأأأأويات مقر  - 208
العمل، والمسأأأأتحقات األخر  مثل المنح واإلعانات والمسأأأأاهمات التي يدفعها رب العمل لصأأأأندوق المعاشأأأأات  

 التقاعدية وللتلمين الصحي 

يون دوالر لموظفي اإلدارة الرئيسأأأأأأأيين في المنظمة خالل السأأأأأأأنة  مل 0,7وقد تم تسأأأأأأأديد ما مجموعه  - 209
المالية؛ وتلتي هه  المدفوعات وفقا للنظامين األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأي واإلداري لموظفي األمم المتحدة، وجداول المرتبات 

 المعلنة لألمم المتحدة والوثائق األخر  المتاحة الطالع الجمهور 

 
 أجور مو في اإلدارة الرئيسيين   

 دوالرات الواليات المتحدة()بآالف 

 أفراد األسرة المقرّبون  موظفو اإلدارة الرئيسيون  

 األول/ كأأانون   31المجموع في  

 2021ديسمبر 

 2 - 2 عدد الوظائ  )مكافئات الدوا. الكامل(    

 - - - إجمالي األجور:
 452 - 452 المرتب وتسوية مقر العمل

 161 - 161 التعويضات/االستحقاقات األخر  

 613 - 613 مجموع األجور للسنة 

  
  مادية   أهمية   ولم تكن االستحقاقاُت غير النقدية وغير المباشرة المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين ذات  - 210

ولم يكن ألي من موظفي اإلدارة الرئيسأأأيين أقرباء يعملون لد  المنظمة على مسأأأتو  اإلدارة العليا    - 211
مة إلى موظفي اإلدارة الرئيسأأأأأأأأأأأيين هي مبالغ مدفوعة تقتطع من اسأأأأأأأأأأأتحقاقاتهم وفقا ل  المقدن للنظامين  والسأأأأأأأأأأأُّ
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مة تح  ح ل  المقدن سأاب االسأتحقاقات متاحة على نطاق  األسأاسأي واإلداري لموظفي األمم المتحدة؛ وهه  السأُّ
 واسع لجميع موظفي المنظمة 

 
 معامالت الكيانات ذات الصلة   

في السأأأأأأأياق المعتاد للعمل، ولتحقيق وفورات في تنفيه المعامالت، كثيرا  ما يتولى كيان وحيد مكل   - 212
بأإعأداد التقأارير المأاليأة تنفيأه المعأامالت المأاليأة للمنظمأة نيأابأة  عن كيأان قخر  وقبأل بأدء العمأل بنظأا. أوموجأا،  

جا، تجري التسأأأأأوية حينما ُيدفيع األجر إلى كان يتعين متابعة تل  المعامالت وتسأأأأأويتها يدويا  وفي نظا. أومو 
 مقّد. الخدمة 

 
 26المالحظة    

 عقود اإليجار وااللتزامات   

 عقود اإليجار التمويلي   

 لم ُتبر. المنظمة أي عقود لإليجار التمويلي  - 213
 

 عقود اإليجار التشغيلي   

األراضأأأأأأأأأأي والمباني والمعدات الدائمة والموقتة  تبر. المنظمة عقود اإليجار التشأأأأأأأأأأغيلي السأأأأأأأأأأتخدا.  - 214
ماليين   3,2بلغ مجموع مدفوعات اإليجار التشأأأأأأأأأأغيلي المعترف بها في بند المصأأأأأأأأأأروفات خالل السأأأأأأأأأأنة   وقد

مليون دوالر لترتيبات حقوق االنتفاع المتبرع بها التي  0,9دوالر  وتشأأأأأأأأأمل المصأأأأأأأأأروفات األخر  مبلغا قدر   
ة لهأا في بيأان األداء المأالي، وترد ضأأأأأأأأأأأأأأمن اإليرادات المتألتيأة من التبرعأات  وترد  ُيعترف بأاإليرادات المقأابلأ 

 الجدول أدنا  الحدود الدنيا لمدفوعات اإليجار المستقبلية في إطار ترتيبات غير قابلة لإللغاء  في

 
 االلتزامات الدنيا المترتبة على عقود اإليجار التشةيلي في المستقبل   

 يات المتحدة()بآالف دوالرات الوال

 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلي

الحأأد األدنى لمأأدفوعأأات عقود اإليجأأار  
 2021األول/ديسمبر  كانون  31في 

الحأأد األدنى لمأأدفوعأأات عقود اإليجأأار  
 2020كانون األول/ديسمبر  31في 

 545 1 661 1 المستحقة في غضون أقل من سنة واحدة   

 335 5 136 6 سنوات 5واحدة إلى مستحقة خالل سنة 

 034 5 491 3 سنوات 5المستحقة بعد 

 914 11 288 11 مجموع الحدود الدنيا اللتزامات عقود اإليجار التشةيلي 

  
في العادة، ُتبري. عقود اإليجار المهكورة لمدة تتراوح بين سأنة واحدة وسأبع سأنوات، ويتضأمن بعضأها  - 215

يوما  وتبين المبأالغ االلتزامات   90أو   60أو  30بالتمأديد و/أو اإلنهأاء المبكر في غضأأأأأأأأأأأأأأون  بنودا تسأأأأأأأأأأأأأأمح  
المسأتقبلية فيما يتعلق بالحد األدنى لمدد اإليجار، مع مراعاة زيادة مدفوعات اإليجار السأنوية الواردة في العقد 

  وفقا  لالتفاقات التعاقدية  وال تتضمن االتفاقات خيارات تتعلق بالشراء
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ر     ترتيبات عقود اإليجار التي تكون فيها المنظمة هي الطرفي المُوجّ 

ر  - 216  لم تبر. المنظمة أي عقود إيجار تكون فيها الطرف الُموجّ 
 

 االلتزامات التعاقدية   

يرد في الجأأدول أدنأأا  بيأأان االلتزامأأات المتعلقأأة بأأالممتلكأأات والمنشأأأأأأأأأأأأأأأآت والمعأأدات؛ واألصأأأأأأأأأأأأأأول   - 217
 ة؛ والشركاء المنفهون؛ والسلع والخدمات المتعاقيد عليها ولكن لم يتم تقديمها حتى تاريخ اإلبالغ الملموس غير

 
 االلتزامات التعاقدية حسب الفئة   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 

 األول/ كأأانون   31المجموع في  

 2021ديسمبر 

 األول/ كأأأأأأانون   31المجموع في  

 2020ديسمبر 

 930 39 823 45 والخدماتالسلع    

 612 39 000 32 الشركاء في التنفيه

 542 79 823 77 المجموع 

  
 27المالحظة    

 الألصوم االحتمالية واألصول االحتمالية   

 االلتزامات الطارئة   

المنظمة عرضأأأأأأأأة  لمجموعة متنوعة من المطالبات التي تنشأأأأأأأأل من وق  آلخر في المسأأأأأأأأار العادي  - 218
لعملياتها  وتنقسأأأأأأأأم هه  المطالبات إلى فئتين رئيسأأأأأأأأيتين هما: المطالبات التجارية والمطالبات بموجب القانون  
اإلداري  وفي تأأاريخ اإلبالغ، كأأانأأ  لأأد  المنظمأأة حأأالأأة واحأأدة من بأأدل الوظيفأأة الخأأا  غير المأأدفوع لمأأدة 

 دوالرا  6 030سنوات  ومبلغ الدفع المحتمل هو  5

ل أي مخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأات  ونظرا   - 219 لعد. معرفة ما سأأأأأأأأأأأتوول إليه تل  المطالبات على وجه الدقة، لم تسأأأأأأأأأأأجن
مصأروفات ألنه ال يمكن تحديد احتماالت حدوث تدفقات خارجة وال مبلغها وال توقيتها بشأكل موثوق  وتمشأيا   أو 

ة بالمطالبات التي مع المعايير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العا.، يتم اإلفصأأأأاح عن الخصأأأأو. االحتمالية المتصأأأأل 
  تتم تسويتها بعد عندما ال يمكن معرفة احتماالت نتائجها وال يمكن تقدير حجم الخسائر تقديرا معقوال  لم 
 

 األصول غير المتداولة   

من المعايير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العا.: المخصأأأصأأأات والخصأأأو. االحتمالية  19وفقا للمعيار  - 220
صأأأح المنظمة عن أصأأأول احتمالية عندما يقع حدث معين ينشأأأل عنه احتمال حدوث  واألصأأأول االحتمالية، تف

تدفقات داخلة من الموارد إلى المنظمة في صأأأأورة منافع اقتصأأأأادية أو إمكانات خدمة، وتوجد معلومات كافية 
، لم تكن هنأأأاك  2021األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   كأأأانون   31لتقييم احتمأأأاالت حأأأدوث تلأأأ  التأأأدفقأأأات الأأأداخلأأأة  وفي  

عن حصأأأأأأأأأأأأأأتهأأا   ول احتمأأاليأأة ذات أهميأأة مأأاديأأة تولأأّدت عن إجراءات قأأانونيأأة اتخأأهتهأأا المنظمأأة أوأصأأأأأأأأأأأأأأ  أي
 مشاريع مشتركة وُيحتمل أن تسفر عن إيرادات اقتصادية كبيرة  في
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 28المالحظة    

 الِمَند والتحويالت األخرى   

 المنفهين  ترد فيما يلي المناطق التي ُأنفق  فيها األموال التي أُعطي  للشركاء - 221

 
 المند والتحويالت األخرى حسب المناطق   

 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020المجموع  2021المجموع لعا.  

 801 2 490 2 أفريقيا   

 887 3 692 3 الدول العربية

 575 4 546 2 قسيا والمحيإل الهادئ

 321 8 246 20 على الصعيد العالمي

 803 882 الالتينية والكاريبيأمريكا 

 387 20 856 29 المجموع 

  
مليون دوالر ورد في بيأان األداء المأالي بوصأأأأأأأأأأأأأأفأه    36,3ويشأأأأأأأأأأأأأأكأل هأها المبلغ جزءا من مبلغ قأدر    - 222

ماليين دوالر مخصأأصأأات للجهات   6,4مصأأروفات تح  بند المنح والتحويالت األخر   وشأأّكل الفرق البالغ 
 ( 22النهائية )انظر المالحظة المستفيدة 

 
 29المالحظة    

 األحدا  التالية لتاريخ اإلبالغ   

لم تطرأ بين تأأأاريخ إعأأأداد البيأأأانأأأات المأأأاليأأأة وتأأأاريخ اإلذن بأأأإصأأأأأأأأأأأأأأأأدارهأأأا أحأأأداث هأأأامأأأة، مواتيأأأة  - 223
 مواتية، كان من الممكن أن توثر عليها تلثيرا جوهريا  غير أو
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