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 كتابا اإحالة
 

موجهة من المديرة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة  2022أيار/مايو    20رساااااااااالة م ر ة    
 للطفولة إلى األمين التنفيذي لمجلس مراجعي الحسابات

 
األمم المتحأأدة للطفولأأة، مرفق ايأأه التقرير المأأالر  مر اليظأأاي المأأالر لميظمأأة  3-13عمال بأأالمأأادة   

 ع وقد اَعّد لمو البيانات وصّدق عليها المراقُب المالرع2021والبيانات المالية لعاي 

 وُتحال ايضا نسخ مر لمو البيانات المالية دل  اللجية االستشارية لشؤون اإدارة والميزانيةع 
 

 راسل كاثرير يع  )توقيع(
 يةالمد رة التيفيم
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موجهاة إلى رئيس الجمعياة العااماة من رئيس    2022تموز/يوليا     21رسااااااااااالاة م ر اة    
 مراجعي الحسابات مجلس

 
يشأأأأرفير ان احيل دليكم تقرير مجلس مراجعر الحسأأأأابات دل  جانب التقرير المالر والبيانات المالية   

 ع2021ن األول/ديسمبر كانو  31المراجعة لميظمة األمم المتحدة للطفولة عر السية الميتهية فر 
 

 برموديسخورخر  )توقيع(
 المراقب المالر العاي لجمهورية شيلر 
 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 
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 الفصل األول
 البيانات المالية: رأي مراجعي الحساباتتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن   

 
 الرأي  

اجرييا مراجعة للبيانات المالية لميظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأ ( التر تشأأأأمل بيان المركز   
، وبيأأان األداء المأأالر )البيأأان الثأأانر(، وبيأأان 2021كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31المأأالر )البيأأان األول( فر  
صأول )البيان الثالث(، وبيان التدفقات اليقدية )البيان الرابع(، وبيان المقارنة بير مبالغ  التغيرات فر صأافر األ

الميزانيأة والمبأالغ الفعليأة )البيأان الخأامس( للسأأأأأأأأأأأأأأيأة الميتهيأة فر  لأم التأاريخ، كمأا تشأأأأأأأأأأأأأأمأل المالحظأات عل   
  البيانات المالية، بما فر  لم موجز أللم السياسات المحاسبيةع

نر  ان البيأانأات المأاليأة المرفقأة تعرض بألمأانأةي، مر جميع الجوانأب الجولريأة، المركَز المأالر  وإنيأا  
، واداءلا المالر وتدفقاتها اليقدية للسأأأأأأأأأية الميتهية فر  لم  2021كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر   31لليونيسأأأأأأأأأ  فر  

 الدولية(عالتاريخ وفقًا للمعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العاي )المعا ير المحاسبية 
 

 أساس الرأي  

اجرييا مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأابات وفقا للمعا ير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأأأأأأأاباتع ومسأأأأأأأأأأأأؤولياتيا بموجب تلم   
المعا ير مبّيية فر الفرع الوارد ادناو بعيوان ”مسأأأأأأأأأأأؤوليات مراجعر الحسأأأأأأأأأأأابات عر مراجعة البيانات المالية ع  

ألخالقية  ات الصأأأأأأأأأألة بمراجعتيا للبيانات المالية وقد  ونحر جهة مسأأأأأأأأأأتقلة عر اليونيسأأأأأأأأأأ ، وفقًا للمتطلبات ا
اضأأأأأأطلعيا بمسأأأأأأؤولياتيا األخالقية األخر  وفقًا لهمو المتطلباتع ونعتقد ان األدلة التر اسأأأأأأتقييالا مر مراجعة 

 الحسابات كافية ومياسبة ألن تشكل اساسا نقيم عليه را ياع
 

المالية وتقرير مر     اجع الحسابات بشأنهاالمعلومات األ رى غير البيانات 

المد رة التيفيمية لليونيسأأأأأ  مسأأأأأؤولة عر المعلومات األخر  الواردة فر الفصأأأأأل الرابع ادناو مر لما   
، لكيها  2021كانون األول/ديسأأأمبر    31التقرير والتر تتلل  مر االسأأأتعراض المالر العاي للسأأأية الميتهية فر 

 ات بشلنهاعال تضم البيانات المالية او تقرير مراجعر الحساب

وال يشأأأأأأأمل راُ يا فر البيانات المالية تلم المعلومات األخر ، ونحر ال نبدي اي شأأأأأأأكل مر اشأأأأأأأكال   
  التلكيد فر لما الشلنع

وفيمأا  تعلق بمراجعتيأا للبيأانأات المأاليأة، فألن مسأأأأأأأأأأأأأأؤوليتيأا تتمثأل فر قراءة المعلومأات األخر  وفر  
كانت المعلومات األخر  تتعارض بشأأأأكل جولري مع البيانات المالية او  اليظر، اثياء قياميا بملم، فر ما د ا  

مع المعارأ التر اسأأأأأأأأتقييالا خالل عملية مراجعة الحسأأأأأأأأابات، او فر ما د ا كان  بدو انها تتضأأأأأأأأمر اخطاء  
جولرية مر جوانب اخر ع وإ ا خلصأأيا، اسأأتيادا دل  العمل المي اضأأطلعيا به، دل  وجود اخطاء جولرية فر 

 معلومات األخر ، فلنيا ملزمون باإبالغ عر  لمع وليس لد يا ما نفيد به فر لما الصددعلمو ال
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المالية   المكلَّفين بإدارة البيانات   مس وليات اإلدارة ومس وليات 

تقع عل  عأاتق المأد رة التيفيأميأة مسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة دعأداد البيأانأات المأاليأة وعرضأأأأأأأأأأأأأأهأا بألمأانأة وفق المعأا ير   
وممارسة الرقابة الداخلية حسب ما تراو المد رة التيفيمية ضروريا إتاحة دعداد بيانات مالية  المحاسبية الدولية،  

 خالية مر األخطاء الجولرية، سواء كانت ناتجة عر الغش اي الخطلع

ولأد  دعأداد البيأانأات المأاليأة، تتول  المأد رة التيفيأميأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة عر تقييم قأدرة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل   
عاملة، وعر اإفصاح، حسب االقتضاء، عر المسائل المتعلقة باستمرارية األعمال، وعر  االستمرار كمؤسسة

اسأأأأأأأتخداي األسأأأأأأأات المحاسأأأأأأأبر المتمثل فر افتراض اسأأأأأأأتمرارية األعمال، دال د ا كانت المد رة التيفيمية تعتزي 
 تصفية اليونيس  او وق  عملياتها، او لم يكر لد ها اي بد ل واقعر سو  القياي بملمع

 والجهات المكلفة باإدارة مسؤولة عر اإشراأ عل  عملية اإبالغ المالر لليونيس ع 
 

 مس وليات مراجعي الحسابات عن مراجعة البيانات المالية  

تتمثأل الأدافيأا فر التألكأد بأدرجأة معقولأة مر ان البيأانأات المأاليأة ككأل خأاليأة مر األخطأاء الجولريأة،   
ر دصأدار تقرير لمراجعر الحسأابات  تضأمر را ياع والتلكد بدرجة معقولة  سأواء اكانت نتيجة شش اي خطل، وف

لو مسأأأأأتو  عال مر التلكد، ولكيه ال يكفل ان المراجعة التر تجري وفقا للمعا ير الدولية لمراجعة الحسأأأأأابات  
سأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأ  دائما الخطل الجولري د ا كان موجوداع اما األخطاء فيمكر ان تيشأأأأأأأأأأل عر شش او شل  وتعتبر  

يأة د ا كأان مر المتوقع ان تؤثر عل  نحو معقول، ميفردة او مجتمعأة، فر القرارات االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة التر  جولر 
  تخملا المستخدمون عل  اسات لمو البيانات الماليةع

وفر داار مراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات وفق المعا ير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات، نتحل  بالحكمة المهيية  
 هير اوال عملية المراجعةع ونقوي ايضا بما  لر:ونتبع ميهجا يقوي عل  الشم الم

تحد د احتماالت احتواء البيانات المالية عل  اخطاء جولرية وتقييمها، سأأأأأأأأأواء اكانت تلم   )ا( 
األخطاء ناتجة عر شش اي خطل، ووضأع وتطبيق دجراءات المراجعة اسأتجابة لتلم االحتماالت، واسأتقاء ادلة  

كافيا ومياسأأبا إبداء را يا بشأألنهاع وإن احتمال عدي الكشأأ  عر اخطاء  مر مراجعة الحسأأابات تشأأكل اسأأاسأأا  
جولريأة نأاجمأة عر الغش يفوق احتمأال عأدي الكشأأأأأأأأأأأأأأ  عر تلأم اليأاجمأة عر خطأل، فأالغش قأد  يطوي عل   

 توااؤ او تزوير او دسقاط متعمد او تحريف او تجاو  للضواب  الداخلية؛

الصأأأأألة بمراجعة الحسأأأأأابات برية وضأأأأأع دجراءات    التوصأأأأأل دل  فهم للرقابة الداخلية  ات )ب( 
  مراجعة تكون مالئمة للظروأ السائدة، ولكر ليس لغرض دبداء راي بشلن فعالية الرقابة الداخلية لليونيس ؛

تقييم مد  مالءمة السأأياسأأات المحاسأأبية المتبعة ومعقولية التقد رات المحاسأأبية واإقرارات   )ج( 
  رة التيفيمية؛ ات الصلة التر تقدمها المد 

البت فر مد  مالءمة اسأأأتخداي المد رة التيفيمية لسسأأأات المحاسأأأبر المتمثل فر افتراض   )د( 
اسأأأتمرارية األعمال وكملم، اسأأأتيادًا دل  األدلة المسأأأتمدة مر مراجعة الحسأأأابات، فر وجود عدي يقير جولري 

  االسأأأأأأأأتمرار كمؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة عاملةع  متصأأأأأأأأل بلحداف او تروأ قد تثير شأأأأأأأأكوكًا كبيرة فر قدرة اليونيسأأأأأأأأ  عل
خلصأأأأأأأأأأأيا دل  وجود شموض جولري، تعّير علييا توجيه االنتباو فر تقريرنا عر مراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات دل    فل ا

اإفصأأأاحات المتصأأألة بملم فر البيانات المالية، او تعد ل را يا د ا كانت لمو اإفصأأأاحات شير كافيةع وتقوي  
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راجعة التر ُاجريت حت  تاريخ تقريرنا عر المراجعةع بيد ان مر اسأأأأأأأأأأأأأأتيتاجاتيا عل  األدلة المسأأأأأأأأأأأأأأتقاة مر الم
الممكر ان تطرا فر المسأأأأأأأتقبل احداف او تروأ مقبلة  تعمر معها عل  اليونيسأأأأأأأ  االسأأأأأأأتمرار كمؤسأأأأأأأسأأأأأأأة 

 عاملة؛

تقييم العرض العاي للبيانات المالية وهيكلها ومضمونها، بما فر  لم اإفصاحات، وما د ا   )لأ( 
 المالية تعرض المعامالت واألحداف المبلغ عيها فيها بطريقة تحقق عرضها بيزالةع كانت البيانات

ونحر عل  تواصأل مع المكلفير باإشأراأ عل  جملة امور ميها اليطاق والتوقيت المقرران لمراجعة  
ددلا  الحسأأأأأأأأابات واالسأأأأأأأأتيتاجات الهامة للمراجعة، بما فر  لم اية اوجه قصأأأأأأأأور لامة فر الرقابة الداخلية نح

 اثياء مراجعتيا للحساباتع
 

األ رى    القانونية والتنظيمية   تقرير عن المتطلبات 

نر  ان معامالت اليونيسأأأأأ  التر اّالعيا عليها او دققيالا فر داار مراجعتيا للحسأأأأأابات تتفق، مر  
 التشريعرعجميع اليواحر الهامة، مع اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيس  ومع السيد 

ووفقًا للمادة السأأأأأأابعة مر اليظاي المالر والقواعد المالية لسمم المتحدة، اصأأأأأأدرنا ايضأأأأأأا تقريرًا مطواًل   
 عر مراجعتيا لحسابات اليونيس ع

 برموديسخورخر  )توقيع(
 المراقب المالر العاي لجمهورية شيلر 
 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 
 )كبير مراجعر الحسابات( 

 
 شيلر ي كا )توقيع(

 رئيس د وان المحاسبة االتحادي األلمانر 
 

 كاي  لو  )توقيع(
  المراجع العاي للحسابات فر جمهورية الصير الشعبية

 2022تمو / وليه  21
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  الفصل الثاني
 التقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات  

 

 موجز 
كانون األول/ديسأأأأأأأمبر   11)اليونيسأأأأأأأ ( فر انشأأأأأأألت الجماية العامة ميظمة األمم المتحدة للطفولة   

بوصأأأأأأأأفها صأأأأأأأأيدوق الطوارا الدولر لسافال التابع لسمم المتحدة مر اجل تلبية االحتياجات الطارئة    1946
، تم توسأأأأأأأأيع نطاق والية اليونيسأأأأأأأأ  كر تلبر االحتياجات الطويلة األجل لسافال  1950لسافالع وفر عاي  

ع انحاء العالمع واصأأأأأأأأأبحت اليونيسأأأأأأأأأ  جزءا مر األمم المتحدة فر عاي  واليسأأأأأأأأأاء فر البلدان اليامية فر جمي
، واخُتصأر اسأمها ليصأبن ميظمة األمم المتحدة للطفولةع وتتمثل المهمة الرئيسأية لليونيسأ  فر حماية 1953

حقوق الطفل، والمسأأأأأأأأاعدة عل  تلبية احتياجاته األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية، وتوسأأأأأأأأيع نطاق الفرص المتاحة له لتمكييه مر 
  امل دمكاناتهعتحقيق ك

وقاي مجلس مراجعر الحسأأأأأأأابات بمراجعة البيانات المالية، واسأأأأأأأتعَرض عمليات اليونيسأأأأأأأ  للسأأأأأأأية  
ع وُاجريأت المراجعأأة المرحليأأة عر اريق مزيج مر عمليأأات  2021كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   31الميتهيأأة فر  

(ع  19-فيروت كورونأا )كوفيأدالمراجعأة الميأدانيأة والمراجعأة مر ُبعأد مر سأأأأأأأأأأأأأأانتيأاشو بسأأأأأأأأأأأأأأبأب جأائحأة مرض 
ا لول/سأأأأأأأأأأأبتمبر   24آب/اشسأأأأأأأأأأأطس دل     30واجريت المراجعة المرحلية للحسأأأأأأأأأأأابات فر المقر بييويورك مر 

، واجريت عمليات مراجعة الحسأأأأأأأابات مر بعد فر المكتب اإقليمر لشأأأأأأأرق افريقيا والجيوب األفريقر،  2021
تشأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر   5رير األول/اكتوبر دل   تشأأأأأأأ 12والمكتبير القطريير لجيوب السأأأأأأأودان ومو امبيق مر 

وللمكتب اإقليمر للشأأأرق األوسأأأ  وشأأأمال افريقيا والمكتب القطري لليمر وشأأأابة جمع التبرعات مر   ؛2021
كانون األول/ديسأأمبر    17تشأأرير الثانر/نوفمبر دل    22القطاع الخاص وإقامة الشأأراكات معه فر جييف مر 

ات المشأأأأأأأأأأتركة فر بودابسأأأأأأأأأأت ومكاتب شأأأأأأأأأأابة اإمدادات فر كوبيهاشر مر ؛ وللمركز العالمر للخدم2021
ع امأا المراجعأة اليهأائيأة للبيأانأات المأاليأة فأُلجريَأت فر الموقع  2022آ ار/مأارت   4كأانون الثأانر/ يأا ر دل    31

  ع2022ايار/ما و  13نيسان/ابريل دل   4فر مقر اليونيس  بييويورك مر 
 

 نطاق التقرير  

لما التقرير مسأأأأأأائل  ر  المجلس انه  يبغر توجيه انتباو الجماية العامة دليها، ولر مسأأأأأأائل يغطر   
  نوقشت مع ددارة اليونيس  التر ُادرجت آراؤلا عل  اليحو المياسب فر لما التقريرع

وقد اجريت مراجعة الحسأابات اسأاسأًا لتمكير المجلس مر تكوير راي عما د ا كانت البيانات المالية   
واداءلا المالر وتدفقاتها اليقدية    2021كانون األول/ديسأأأمبر    31رض بلمانةي المركز المالر لليونيسأأأ  فر تع

للسأأأأأأأية المالية الميتهية فر  لم التاريخ، وفقًا للمعا ير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي )المعا ير المحاسأأأأأأأبية  
المالية والضأأأأأأواب  الداخلية وفحصأأأأأأًا اختباريًا  الدولية(ع وشأأأأأأملت مراجعة الحسأأأأأأابات اسأأأأأأتعراضأأأأأأًا عامًا لليظم  

للسأأأجالت المحاسأأأبية وشيرلا مر المسأأأتيدات الداعمة بالقدر المي اعتبرو المجلس ضأأأروريًا لتكوير راي بشأأألن 
  البيانات الماليةع
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مر اليظاي المالر والقواعد المالية   5-7واسأأأتعرض المجلس ايضأأأا عمليات اليونيسأأأ  بموجب البيد   
حأدة الأمي  تين للمجلس تقأديم مالحظأاتأه بشأأأأأأأأأأأأأألن كفأاءة اإجراءات المأاليأة، واليظأاي المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبر،  لسمم المت

  والضواب  المالية الداخلية، وبوجه عاي بشلن ددارة العمليات وتيظيمهاع

واسأأأأأأتعرض المجلس ايضأأأأأأًا متابعة تفصأأأأأأيلية لتجراءات المتخمة اسأأأأأأتجابة للتوصأأأأأأيات المقدمة فر  
 السيوات السابقةع

 
 رأي مراجعي الحسابات  

 ر  المجلس ان البيأأأانأأأات المأأأاليأأأة تعرنض بأأألمأأأانأأأة، مر جميع الجوانأأأب الجولريأأأة، المركَز المأأأالر   
، واداَءلا المالر وتدفقاتها اليقدية للسأأأأأأأأأية الميتهية فر  لم  2021كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر    31لليونيسأأأأأأأأأ  فر 

 التاريخ، وفقا للمعا ير المحاسبية الدوليةع
 

العاماالس    تنتاج 

لم يق  المجلس عل  اية اخطاء او اوجه دشفال او اشالط لامة بعد اسأأأأتعراضأأأأه السأأأأجالت المالية   
ع بيد انه تبير للمجلس ان ثمة مجاال للتحسأأير 2021كانون األول/ديسأأمبر    31لليونيسأأ  للسأأية الميتهية فر 

وإدارة الشأأأأأأأأأأأأأأركاء الميفم ر، وتقارير جمع فر الجوانب المتصأأأأأأأأأأأأأألة باإ ن بجمع األموال مر القطاع الخاص،  
األموال مر القطاع الخاص، وتكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأأاالت، وإدارة البرامج، وإدارة كشأأأأأأأأأأوأ المرتبات،  

  وسلسلة اإمداد، وإدارة المخزوناتع

د رادات بلغ مجموعهأأأأأأا    قأأأأأأدرلأأأأأأا    8,57ومع  )بزيأأأأأأادة  دوالر  مقأأأأأأارنأأأأأأة    1,02بال ير  دوالر  بليون 
(،  2020بليون دوالر مقارنة بعاي    0,73بال ير دوالر )بزيادة قدرلا    7,21(، ومصأأأأأأأروفات قدرلا  2020 بعاي

بليون دوالر فر  1,22)  2021بليون دوالر خالل عأأاي   1,51عكسأأأأأأأأأأأأأأأأت البيأأانأأات المأأاليأأة فأأائضأأأأأأأأأأأأأأأأا قأأدرو  
وع ، حيث فاق مجم2021(ع وتل المركز المالر العاي لليونيسأأأأأأأأ  فر وضأأأأأأأأع سأأأأأأأأليم خالل عاي  2020 عاي

  .ضعفر مجموع الخصوي األصول
 

الرئيسية    االستنتاجات 

 ترد فيما  لر االستيتاجات الرئيسية التر خُلص دليها المجلس: 

 االقتراض دون د ن مر الجماية العامة  
تحقق المجلس مر ان اليونيسأأ  اقترضأأت امواال، بل ن مر مجلسأأها التيفيمي، عل  الرشم مر عدي   

  .اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيس  او د ن مر الجماية العامةوجود احكاي فر 
 

 دشالق نقاط العمل دون ادلة  
بيظاي األدوات    فر وحدة نقاط العمل   مكتملة”بعد استعراض مجموع نقاط العمل المسجلة عل  انها   

فيما  تعلق بلجراءاته التصأأأأأأأأأحيحية (، الحظ المجلس ان بعضأأأأأأأأأها لم  ثبت بلدلة داعمة  eToolsاإلكترونية )
  وانها اُشلقت تلقائيا دون اتخا  المكاتب القطرية دجراءات اخر ع
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 حاالت التلخير فر مختل  انشطة اإبالغ  

، حيث تصأأأأأأدر عدة تقارير، الحظ المجلس انه (IMPACT)بعد اسأأأأأأتعراض ميصأأأأأأة دحداف األثر  
ي تقارير اإ رادات واليفقات وتقارير التيبؤ  باللجان الوايية والمكاتب القطرية، ل فيما  تصأأأأأأأأأأأأأل م ُتسأأأأأأأأأأأأألتم او تُقدت

اليقدي وبطاقات األداء المالر الفصأأأأأألية فر حييها عل  اليحو المي حددته شأأأأأأابة جمع التبرعات مر القطاع  
  .الخاص وإقامة الشراكات معه

كرقأابأة تعويضأأأأأأأأأأأأأأيأة،   فر المأائأة( لأد هأا بيأان موحأد 84حأالأة ) 74حأالأة، ميهأا  88ُقيّنم مأا مجموعأه   
 فر المائة( لم يكر لد ها بيان للرقابة التعويضية المطبقةع 85) 74مر تلم الحاالت الأ  63 و
 

 التوصيات الرئيسية  

  وصر المجلس، استيادًا دل  نتائج مراجعة الحسابات، بلن تقوي اليونيس  بما  لر: 
 

 االقتراض دون د ن مر الجماية العامة  
الحصاااول على إمن محدد من الجمعية العامة في ةالة اقتراأل األموال من أي مصااادر  )ا( 

  ارج المنظمة؛

االمتثال الصااااارم للقواعد التنظيمية الحالية عند اسااااتادام أدوات التمويل لجمع األموال  )ب( 
 التي قد تنجم عنها التزامات؛

 
 دشالق نقاط العمل دون ادلة  

التأكد من أن شااعبة البيانات والتحلي ت والتاطيو والرصااد ترااع إرشااادات بشااأن نقا   )ج( 
العمل لغرأل المتابعة، من أجل ضاااااامان اسااااااتتمال اإلجرابات المتاذة بشااااااكل صااااااحي  في نظام األدوات 

 ؛eToolsاإللتترونية  

ينبغي  صام    كفالة قيام شااعبة البيانات والتحلي ت والتاطيو والرصااد بتقييم ما إما كان )د( 
اضاااااامح ل قيمة النفقات غير المسااااااتولية للشاااااارو  المبلَّم عنها في نقطة العمل، ومل  عن  ريق جهة 

ق اإلقليمي للتحوي ت النقدية، بما يتماشى مع السياسة العامة لليونيسف؛  االتصال للنهج المنسَّ

لساااودان واليمن تراعي التأكد من أن اإلجرابات التي اتاذها المكتبان القطريان لجنوب ا )لأ( 
 المنبثقة من أنشطة الرمان المغلقة؛ على نحو مناسب النتائج والتوصيات

 
 حاالت التلخير فر مختل  انشطة اإبالغ  

التأكد من أن تطلب شاعبة جمع التبرعات من القطا  الاا  وققامة الشاراكات مع  من  )و( 
ةينها، وفقا للجداول الزمنية لتقديم   التقارير المقدمة فياللجان الو نية والمكاتب القطرية تحساااااااااين عدد  

 التقارير؛
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 عدي كفاية الوثائق المتعلقة بالرقابة التعويضية فر عملية الفصل بير الواجبات  

تعزيز وبيان رصاااااد األدوار المترااااااربة الموكلة عندما يتعذر الفصااااال بشاااااكل المعقول،   ) ( 
  رية.لرمان فعالية آليات الرقابة التعوي 

 
 متابعة ةالة تنفيذ التوصيات السابقة  

كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر   31توصأأأأأأأأأية متبقية حت  السأأأأأأأأأية الميتهية فر   44الحظ المجلس ان لياك   
فر المأائأة(،   11توصأأأأأأأأأأأأأأيأات قيأد التيفيأم ) 5  فر المأائأة(، و 84توصأأأأأأأأأأأأأأيأة ُنفأمت بأالكأامأل ) 37، بييهأا  2020

المائة(ع وترد التفاصأيل المتعلقة بحالة تيفيم توصأيات السأيوات السأابقة  فر   5وتوصأيتان تجاو تهما األحداف )
  فر مرفق الفصل الثانرع
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  ةقائق رئيسية  

 عدد الموتفير 15 905

 اإ رادات  ب يين دوالر 8,57

 المصروفات ب يين دوالر 7,14

 الفائض للسية بليون دوالر 1,51

 األصول بليون دوالر 19,03

 الخصوي ب يين دوالر 8,70

 الفوائض واالحتياايات المتراكمة ب يين دوالر 10,33
  
  

 الوالية والنطاق والمنهجية -ألف  

كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر   11انشأأأأأأأألت الجماية العامة ميظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأأأأأ ( فر  - 1
لسافال التابع لسمم المتحدة مر اجل تلبية االحتياجات الطارئة  بوصأأأأأأأأأفها صأأأأأأأأأيدوق الطوارا الدولر    1946

، تم توسأأأأأأأأيع نطاق والية اليونيسأأأأأأأأ  كر تلبر االحتياجات الطويلة األجل لسافال  1950لسافالع وفر عاي  
واليسأأأأأأأأأأأأأأأاء فر البلأدان اليأاميأة فر جميع انحأاء العأالمع واصأأأأأأأأأأأأأأبحأت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  جزءا مر األمم المتحأدة فر 

خُتصأر اسأمها ليصأبن ميظمة األمم المتحدة للطفولة مع اإبقاء عل  االسأم المختصأر لتشأارة  ، وا1953 عاي
دل  وال تها الميقحةع وتتمثل المهمة الرئيسأأأأأأأأأأأأية لليونيسأأأأأأأأأأأأ  فر حماية حقوق الطفل، والمسأأأأأأأأأأأأاعدة عل  تلبية 

ع وتشأأأأمل مجاالت  احتياجاته األسأأأأاسأأأأية، وتوسأأأأيع نطاق الفرص المتاحة له لتمكييه مر تحقيق كامل دمكاناته
التركيز فر برامج اليونيسأأأأأ  بقاء الطفل الصأأأأأغير عل  قيد الحياة ونماءو، والتعليم األسأأأأأاسأأأأأر والمسأأأأأاواة بير 
الجيسأأأأأير، وفيروت نقص المياعة البشأأأأأرية/اإ د ، وحماية األافال مر العي  واالسأأأأأتغالل وسأأأأأوء المعاملة،  

 حقوق الطفل، والعمَل اإنسانرع والدعوَة فر مجال السياسات وإقامَة الشراكات مر اجل

كأأانون األول/    7( المؤرخ  1-)د  74وقأأد ُاجريأأت مراجعأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات وفقأأًا لقرار الجمايأأة العأأامأأة  - 2
، والمادة السأابعة مر اليظاي المالر والقواعد المالية لسمم المتحدة ومرفقه، فضأال عر المعا ير  1946ديسأمبر 

وتقضأأأأأأأأأأأأأأر تلأم المعأا ير بألن يمتثأل المجلس للمتطلبأات األخالقيأة وان يخط  الأدوليأة لمراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابأاتع  
 لمراجعة الحسابات ويقوي بها للتلكد بدرجة معقولة مما د ا كانت البيانات المالية خالية مر األخطاء الجولريةع 

ض  واجريت مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأابات لتمكير المجلس مر تكوير راي عما د ا كانت البيانات المالية تعر  - 3
، واداءلا المالر وتدفقاتها اليقدية عر 2021كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر   31بلمانةي المركَز المالر لليونيسأأأأأأأأ  فر 

السأأأأية الميتهية فر  لم التاريخ، وفقا للمعا ير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العاي )المعا ير المحاسأأأأبية الدولية(ع  
البيانات المالية قد جر  تكبدلا لسشراض التر وافقت   وتضأأأأأأأمتر  لم تقييَم ما د ا كانت اليفقات المسأأأأأأأجلة فر

جلت عل  نحو سأأليم وفقا لليظاي   يفت وسأأُ عليها الهيئات اإدارية، وما د ا كانت اإ رادات والمصأأروفات قد صأأُ
 المالر والقواعد المالية لسمم المتحدةع
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داخلية وفحصأأأأأأًا اختباريًا  وشأأأأأأملت مراجعة الحسأأأأأأابات اسأأأأأأتعراضأأأأأأًا عامًا لليظم المالية والضأأأأأأواب  ال - 4
للسأأأجالت المحاسأأأبية وشيرلا مر المسأأأتيدات الداعمة بالقدر المي اعتبرو المجلس ضأأأروريًا لتكوير راي بشأأألن 

  البيانات الماليةع

مر اليظاي المالر والقواعد المالية   5-7واسأأأأأتعرض المجلس ايضأأأأأا عمليات اليونيسأأأأأ  عمال بالبيد   - 5
جلس بموجبأأأه تقأأأديم مالحظأأأاتأأأه بشأأأأأأأأأأأأأأأألن كفأأأاءة اإجراءات المأأأاليأأأة، واليظأأاي  لسمم المتحأأأدة الأأأمي يجو  للم

 المحاسبر، والضواب  المالية الداخلية، وبوجه عاي بشلن ددارة وتيظيم عمليات اليونيس ع

وقد اجريت مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأأابات عر اريق عمليات المراجعة الميدانية والمراجعة مر ُبعد بسأأأأأأأأأأأأأبب  - 6
(ع وكّيف المجلس  19-فر فر اعقاب تفشأأأأأر جائحة مرض فيروت كورونا )كوفيدالقيود المفروضأأأأأة عل  السأأأأأ

عملياته التحليلية واستخدي دجراءات بد لة لمراجعة الحسابات برية الحصول عل  تلكيد معقولع وير  المجلس  
قياسأيا  ان دجراء مراجعة الحسأابات مر ُبعد تم عل  سأبيل االسأتثياء فر تروأ فريدة وييبغر اال يعتبر دجراًء  

 فر عمليات مراجعة الحسابات المقبلةع

ويشأأأأأأأأمل لما التقرير مسأأأأأأأأائل  ر  المجلس انه  يبغر توجيه انتباو الجماية العامة دليهاع ونوقشأأأأأأأأت   - 7
  مالحظات المجلس واستيتاجاته مع ددارة اليونيس  التر ُادرجت آراؤلا فر لما التقرير عل  اليحو المياسبع

 
 وصياتاالستنتاجات والت -باب  

 متابعة ةالة تنفيذ التوصيات السابقة - 1 

كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر   31توصأأأأأأأأأية متبقية حت  السأأأأأأأأأية الميتهية فر    44الحظ المجلس ان لياك   - 8
فر المأائأة(،    11توصأأأأأأأأأأأأأأيأات قيأد التيفيأم ) 5 فر المأائأة( ُنفأمت بأالكأامأل، و 84توصأأأأأأأأأأأأأأيأة ) 37، بييهأا 2020

 مر الفصل الثانر(ع 1ائة( )انظر الجدول فر الم 5وتوصيتان تجاو تهما األحداف )
 

 مر الفصل الثانر 1الجدول 
 ةالة تنفيذ التوصيات

 عدد التوصيات التقرير
 31التوصأأأأأأأأأأأأأأيأات المتبقيأة فر 

م قيد التيفيم نُفّنمت 2020كانون األول/ديسمبر   تجاو تها األحداف لم تُيفت
  31التوصأأأأأأأأأيات المتبقية حت  

 2021كانون األول/ديسمبر 
        A/72/5/Add.3  ،

 – – – – 1 1 36 (2016الفصل الثانر )
A/73/5/Add.3  ،
 – – – – 1 1 36 (2017الفصل الثانر )

A/74/5/Add.3  ،
 – – – – 5 5 48 (2018الفصل الثانر )

A/75/5/Add.3  ،
 4 2 – 4 9 15 48 (2019الفصل الثانر )

A/76/5/Add.3  ،
 1 – – 1 21 22 22 (2020الفصل الثانر )

 5 2 – 5 37 44 190 المجمو   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.3
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توصأأأأأأأأأية فر فترة مراجعة الحسأأأأأأأأأابات يعكس التزاما قويا مر اليونيسأأأأأأأأ     37 ر  المجلس ان تيفيم  - 9
المتبقية قيد التيفيم، تتعلق اثيتان ميها بتكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأاالت،  التوصأأأأيات    بتحسأأأأير ددارتهاع ومر

  ع2023وتتوقع اليونيس  تيفيملما بحلول الربع األخير مر عاي 
 

 استعراأل مالي عام - 2 

 19-اثر جائحة كوفيد  
ان تعدل   فر اليونيسأ  بطرق مختلفةع ولما يعير انه تعير عل  اليونيسأ   19-اثرت جائحة كوفيد - 10

، وعملياتها الداخلية، وتوسأأأيع نطاق شأأأراكاتها، وتعد ل ددارتها  2021-2018تيفيم خطتها االسأأأتراتيجية للفترة  
للبرامج والمشاريعع ونتجت عر تلم الجائحة ايضا  يادة فر الفجوة التمويلية بير ما لو مطلوب وما لو متاح  

 ها ايضا تداعيات مالية اخر عحاليا لتحقيق الداأ التيمية المستدامة، وترتبت علي

ففيما  تعلق بلدارة البرامج، اسأأأُتخدمت األموال المسأأأتلمة فر الفترتير المشأأأمولتير بالتقريرير السأأأابق   - 11
جلت  يادة فر الميزانية قدرلا   والحالر للتصأأأأأأأدي للجائحة، وجر  تكييف البرامج عل  الصأأأأأأأعيد القطريع وسأأأأأأأُ

  19-الموارد األخر  المتعلقة بحاالت الطوارا مر اجل التصأأأأأأأأدي لجائحة كوفيدمليون دوالر تحت   988,92
  ولتغطية انشطة االستجابة اإنسانيةع

مليون دوالر فر   735,08مبلغا قدرو    2021وباإضأأافة دل   لم، تلقت اليونيسأأ  فر شأأباط/فبرا ر   - 12
عالميا مر اجل تيسأأأأأأأأأأأيق   19-كوفيدداار اتفاق موقتع مع ميظمة تعمل عل  ديصأأأأأأأأأأأال اللقاحات المضأأأأأأأأأأأادة ل

  دل  البلدان الميخفضة والمتوسطة الدخلع 19-عمليات تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد
 

 األداء المالر  
جل فائض لعاي   - 13   1,22بليون دوالر )مقابل    1,51قدرو   2021فيما  تعلق باليتائج التشأأأأأأأأأأأأأغيلية، سأأأأأأأأأأأأأُ

فر المائة اسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأا دل   يادة فر عدد اتفاقات    23,77لبالغة  (ع وتعز  الزيادة ا2020بليون دوالر فر عاي  
 اإ رادات المتعددة السيواتع

بليون دوالر مقأارنأة  1,02بال ير دوالر، بزيأادة قأدرلأا    8,57مأا قيمتأه   2021وبلغأت اإ رادات لعأاي   - 14
ائة اسأأاسأأا دل   يادة  فر الم  13,53(ع وتعز  الزيادة بيسأأبة  2020بليون دوالر فر عاي    7,55بالعاي السأأابق )

 بليون دوالر(ع 0,99فر التبرعات المخصصة لسنشطة البرنامجية التر تدعم التصدي للجائحة )

بال ير دوالر فر عأاي    6,41بال ير دوالر )مقأابأل    7,14مأا قأدرو  2021وبلغأت مصأأأأأأأأأأأأأأروفأات عأاي  - 15
فر المائة    10,62   يادة بيسأأبة  فر المائة اسأأاسأأا دل  11,39(ع وتعز  الزيادة فر المصأأروفات البالغة  2020

(، تتعلق بزيأادة  2020بليون دوالر فر عأاي    2,26بليون دوالر )مقأابأل   2,50فر المسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدات اليقأديأة دل  
التحويالت اليقدية المباشأأأأأأرة دل  الشأأأأأأركاء الميفم ر للمسأأأأأأاعدة عل  القياي بلنشأأأأأأطة االسأأأأأأتجابة اإنسأأأأأأانية  فر
فر المأائأة فر نقأل لوا ي البرنأامج دل     12,87بلغأت نسأأأأأأأأأأأأأأبتهأا    يأادة يمبأابوي ومو مبيق واليمرع ونجمأت  فر

  19-( اسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأا عر التصأأأأأأأأأأأدي لجائحة كوفيد2020بليون دوالر فر عاي    1,15بليون دوالر )مقابل    1,29
وانشأأطة برامج توفير المياو وخدمات الصأأرأ الصأأحر واليظافة الصأأحية؛ واالسأأتجابة الطارئة المتعلقة بتوفير  

ت الصأأأأأرأ الصأأأأأحر واليظافة الصأأأأأحية، والصأأأأأحة والتغميةع واخيرا، ُتعز   يادة بلغت نسأأأأأبتها المياو، وخدما
فر المائة فر المصأأأأأروفات األخر  وصأأأأأياد ق االسأأأأأتثمار لتطوير جمع األموال مر القطاع الخاص    29,36
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دال الحالية  (، اسأاسأا دل  تعد ل تكلفة االسأتب2020بليون دوالر فر عاي    0,89بليون دوالر )مقابل    1,15دل   
مليون دوالر(ع وترد مقأأأارنأأة بير اإ رادات والمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات فر الشأأأأأأأأأأأأأأكأأأل األول مر   126,43للمخزونأأات )

  الثانرع الفصل
 

 الشكل األول مر الفصل الثانر  
 2021-2017اإليرادات والمصروفات،    

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ع2021دل   2017المالية لليونيس  لسعواي البيانات  :المصدر 
  

  المركز المالر  
بليون دوالر    19,03، كان مجموع اصأأأأأأأول اليونيسأأأأأأأ   بلغ  2021كانون األول/ديسأأأأأأأمبر    31حت   - 16

ع  2020فر المائة مقارنة بعاي    46,16(، ولو يمثل  يادة بيسأأأأأأأبة  2020بليون دوالر فر عاي    13,02)مقابل  
فر المائة فر االسأأأأأأأأأأأتثمارات التر بلغت    60,28ألصأأأأأأأأأأأول اسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأا دل   يادة بيسأأأأأأأأأأأبة  وُتعز  الزيادة فر ا

(، بسأأأأأأأأأأأأأأبأب نمو فر الودائع  2020بال ير دوالر فر عأاي  5,79)مقأابأل   2021بال ير دوالر فر عأاي  9,28
  كأأانون األول/  31ألجأأل وفر السأأأأأأأأأأأأأأيأأدات المتأأداولأأةع وبلغأأت قيمأأة المسأأأأأأأأأأأأأأأالمأأات المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأة القبض فر  

بال ير دوالر    4,01ا فر  لم المسأأالمات المتعددة السأأيوات لسنشأأطة البرنامجية، ما قدرو  ، بم2021 ديسأأمبر 
فر المائة مر مجموع األصأأأأولع    21,07(، ولر قيمة تمثل نسأأأأبة  2020بال ير دوالر فر عاي    3,69)مقابل  

بليون    0,82بال ير دوالر )مقابل    3,19ونجمت الزيادة فر األصأأأأأأأأأأأول المتعلقة بخدمات الشأأأأأأأأأأأراء التر بلغت  
( عر التحأأال  الجأأد أد المبري مع ميظمأأة تعمأأل عل  دتأاحأة اللقأأاحأات عل  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد  2020دوالر فر عأاي 

ع ويعرض الشأأأكل الثانر مر الفصأأأل  2021وتسأأأليمها فر عاي    19-العالمر القتياء اللقاحات المضأأأادة لكوفيد
 الثانر ادناو تشكيلة األصولع
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 الشكل الثانر مر الفصل الثانر  
 2021كانون األول/ديسمبر   31شكيلة األصول في  ت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ع2021البيانات المالية لليونيس  لعاي  :المصدر 
  

بال ير   8,70فر المائة( حيث بلغ    111,28وشأأأأأهد مجموع خصأأأأأوي اليونيسأأأأأ   يادة كبيرة )بيسأأأأأبة  - 17
(ع وُتعز  الزيادة اساسا  2020عاي  بال ير دوالر فر   4,12)مقابل    2021كانون األول/ديسمبر   31دوالر فر  

بليون دوالر فر  1,42بال ير دوالر )مقأأابأأل   4,95دل  األموال المحتفظ بهأأا لحسأأأأأأأأأأأأأأأاب ااراأ ثأأالثأأة بقيمأأة  
(، ولر تتلل  مر مدفوعات مسأأأأأأبقة مر الحكومات والميظمات لتغطية خدمات الشأأأأأأراء التر تقوي  2020 عاي

فر المائة دل  االتفاق الجد د الموقع مع ميظمة تعمل عل     247,94بها اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ع وتعز  الزيادة البالغة  
وتسأأأأأأليمهاع وبلغت الحسأأأأأأابات    19-دتاحة اللقاحات عل  الصأأأأأأعيد العالمر القتياء اللقاحات المضأأأأأأادة لكوفيد

بليون دوالر    1,01مأا قأدرو    2021كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة الأدفع والخصأأأأأأأأأأأأأأوي المتراكمأة فر 
فر المائة اسأأأأاسأأأأا بتحال    220,27(ع وتتعلق الزيادة البالغة نسأأأأبة 2020دوالر فر عاي  بليون    0,32 )مقابل

 شافر للقاحات ومقدمر اللقاحات اآلخريرع ويعرض الشكل الثالث مر الفصل الثانر ادناو تشكيلة الخصويع
 

  

ة المسالمات المستحق
، القبض

(فر المائة21)

،االستثمارات

(في المائة49)

خدمات الشراء 
(فر المائة17)

(في المائة13)، أصول أخرى

المسالمات المستحقة القبض االستثمارات خدمات الشراء المتعلقة باألصول اصول اخر  
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 الشكل الثالث مر الفصل الثانر  
 2021األول/ديسمبر  كانون    31تشكيلة الاصوم في   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ع2021البيانات المالية لليونيس  لعاي  :المصدر 
  

 تحليل اليسب  
عل  الرشم مر ان جميع اليسأأأأأب شأأأأأهدت انخفاضأأأأأا مقارنة بالعاي الماضأأأأأر، ال تزال اليونيسأأأأأ  فر  - 18

فر   2,19الخصأأأأوي  وضأأأأع مرين جدًا وفر وضأأأأع مالءة ماليةع فقد بلغت نسأأأأبة مجموع األصأأأأول دل  مجموع 
، ولر ادن  مر 2,06مما  دل عل  مالءة مالية قويةع وتبلغ اليسأبة الحالية    2021كانون األول/ديسأمبر   31

بسأأأأأأأأأأأأبب الزيادة فر األموال المحتفظ بها لحسأأأأأأأأأأأأاب ااراأ ثالثة وفر   2020فر عاي    4,10اليسأأأأأأأأأأأأبة البالغة  
  ان اليونيسأأأأأأأأ  كانت فر وضأأأأأأأأع مرين الحسأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأتحقة الدفع، ولكر لمو اليسأأأأأأأأبة تشأأأأأأأأير مع  لم دل

 ع2021 تعلق بالتزاماتها القصيرة األجل فر نهاية عاي  فيما

ويرجع االنخفاض فر نسأبة السأيولة السأريعة ونسأبة اليقدية اسأاسأا دل  الزيادة فر الخصأوي المتداولة   - 19
الخصأأأأأأأأوي المتداولة للكيان  ، بلغت الزيادة فر 2021وإل  الزيادة األدن  فر األصأأأأأأأأول المتداولةع وخالل عاي  

مر الفصل   2فر المائة، ناجمة اساسا عر األموال المحتفظ بها لحساب ااراأ ثالثةع وترد فر الجدول    183
 الثانر اليسب المالية لليونيس  عل  مد  العامير السابقيرع

 
 مر الفصل الثانر 2الجدول   
 النسب المالية  

 2020كانون األول/ديسمبر  31 2021األول/ديسمبر كانون  31 بيان اليسبة
   )أ(مجمو  األصول: مجمو  الاصوم   

 3,16 2,19 األصول: الخصوي

الحسابات المستحقة
والاصوم الدفع

، المتراكمة
(في المائة12)

األموال المحتفظ بها 
لحساب أ راف ثالثة،

(في المائة57)

استحقاقات الموظفين، 
(في المائة23)

(في المائة8)،  صوم أ رى 

والخصوي المتراكمة الحسابات المستحقة الدفع األموال المحتفظ بها لحساب ااراأ ثالثة
الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموتفير خصوي اخر  
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 2020كانون األول/ديسمبر  31 2021األول/ديسمبر كانون  31 بيان اليسبة
   )ب(نسبة التداول   

 4,10 2,06 األصول المتداولة: الخصوي المتداولة
   )ج(نسبة السيولة السريعة

)اليقدية + االسأأأأأأأأأأأأأتثمارات القصأأأأأأأأأأأأأيرة األجل + الحسأأأأأأأأأأأأأابات  
 3,37 1,82 المستحقة القبض(: الخصوي المتداولة 

   )د(نسبة النقدية
 2,02 1,37 )اليقدية + االستثمارات القصيرة األجل(: الخصوي المتداولة 

 
 ع2021 و 2020البيانات المالية لليونيس  لعامر  :المصدر 

 اليسبة المرتفعة دل  قدرة الكيان عل  الوفاء بمجمل التزاماتهعتشير  )ا( 
 تشير اليسبة المرتفعة دل  قدرة الكيان عل  سداد خصومه المتداولةع )ب( 
نسأأأبة السأأأيولة السأأأريعة لر نسأأأبة اكثر تحفظًا مر نسأأأبة التداول ألنها ال تشأأأمل المخزونات واألصأأأول المتداولة األخر    )ج( 

عب تحويلها دل  نقديةع ويدل ارتفاع اليسأأبة عل  ان وضأأع األصأأول المتداولة  تسأأم بمسأأتو  اعل   التر يكون مر األصأأ 
 مر السيولةع

نسأأأبة اليقدية مؤشأأأر عل  ما يملكه الكيان مر سأأأيولة، فهر تقيس حجم اليقدية او مكافئات اليقدية او األموال المسأأأتثمرة   )د( 
المتداولةع وعدلت اليونيسأأ  حسأأاب نسأأبة اليقدية لد ها لتعكس عل     المتوافرة ضأأمر األصأأول المتداولة لتغطية الخصأأوي

بال ير   3,19نحو سليم األثر الياجم عر األصول المتصلة بخدمات الشراء، و لم بلضافة مبلغ تحال  شافر للقاحات )
ها لحسأأأاب  دوالر(، فر البسأأأ ، لتصأأأحين االختالل فر اليسأأأبة الياجم عر الخصأأأوي  ات الصأأألة فر األموال المحتفظ ب

 ااراأ ثالثة والمدرجة فر مقاي الكسرع
  

المتعلقة بالقروأل - 3   االلتزامات 

 االقتراض دون د ن مر الجماية العامة  
، ابلغت ددارة اليونيسأ  المجلس التيفيمي لليونيسأ  بلنها تعك  عل  2021فر كانون الثانر/ يا ر   - 20

الموارد المالية مر اجل تيسأأأأأأير بلوغ المسأأأأأأتو  الال ي مر االسأأأأأأتثمار فر اسأأأأأأتحداف اداة مالية )قرض( لتوليد  
مجأأال جمع األموال مر القطأأاع الخأأاص بريأأة تحقيق د رادات مؤثرة يمكر ان تسأأأأأأأأأأأأأأأاعأأد عل  تمويأأل البرامج  

 القطرية للميظمةع

ت رات  ولمو األداة المالية لر كياية عر سأأأأأأأيدات يصأأأأأأأدرلا البيم الدولر فر داار برنامجه لسأأأأأأأيدا - 21
مليون دوالر قابل للسأأأأأأأأداد فر   50المال المعرتض للمخاار فر شأأأأأأأأكل ترتيب لتدفقات مالية مسأأأأأأأأتقبلية بمبلغ  

 شضون خمس سيواتع

ل مدفوعات السأأأأداد مر التبرعات المقدمة دل  اليونيسأأأأ  مر - 22 التعهدات الشأأأأهرية بالدفع عبر    وتحصأأأأت
ر بلدان األسأأأواق الياشأأأئةع وسأأأُتسأأأتخدي عائدات  جمع األموال شير المخصأأأصأأأة الغرض مر القطاع الخاص ف

اداة التمويل بطريقة اسأأأأأتراتيجية فر تلم البلدان لتبقاء عل  المانحير الحاليير، بهدأ اكتسأأأأأاب مانحير جدد  
 لتعويض مر توق  التعامل معهم بسبب التياقص الطبيعر، ولتوسيع قاعدة المانحيرع

،  2021شأأأأأأأأأأباط/فبرا ر   12دل     9عادية األول  المعقودة مر وا ن المجلس التيفيمي، خالل دورته ال - 23
للمد رة التيفيمية، عمال مشأورة المراقب المالر لليونيسأ ، بتيفيم اداة التمويل فر شأراكة مع البيم الدولر لجمع  
تمويل دضأأأافر لالسأأأتثمار فر جمع األموال مر القطاع الخاص، كمشأأأروع تجريبر، والب دل  اليونيسأأأ  ان 



A/77/5/Add.3  

 

21/188 22-08664 

 

المجلس التيفيمي معلومات عر راي مكتب الشأأأأأأأأأؤون القانونية بشأأأأأأأأألن االتفاق مع اداة البيم الدولر،  تقدي دل   
واصأل المبلغ، وتكاليف الفوائد، والرسأوي األخر  المرتبطة بها، وتقييما خطيا لمد  الحاجة دل  تحد ث اليظاي  

 المالر والقواعد المالية لليونيس ع 

، اتفاقا لتدفقات مالية مسأأأتقبلية تقرر 2021شأأأباط/فبرا ر   25لر، فر وابرمت اليونيسأأأ  والبيم الدو  - 24
مليون دوالر مطروحا ميه المبلغ اإجمالر ألي تكاليف    50فيه ان القرض المقدي دل  اليونيسأ  يسأاوي مبلغ  

 ومصروفات  تفق الطرفان عل  ان تسددلا اليونيس ع

ون دوالر وسأأأأأأأأأأأأأأجلته كالتزايع وجر  قيات ملي  50، تلقت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مبلغ  2021وفر آ ار/مارت   - 25
المبلغ بالتكلفة المهلكة المحسأأوبة باسأأتخداي اريقة سأأعر الفائدة السأأاريع واعتُبر سأأعر الفائدة التعاقدي مسأأاويا  
لسأأعر الفائدة السأأاري واسأأُتخدي لتغطية تراكم مصأأروفات الفائدةع وُادرَج القرض فر بيان التدفقات اليقدية تحت 

 ع عائدات متلتية مر ترتيب لتدفقات مالية مستقبلية”مويلية باعتبارو بيد األنشطة الت

واجر  المجلس اسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأا لهما المصأأأأأأأأدر الجد د للتمويل المي نفمته اليونيسأأأأأأأأ  والحظ ان لمو   - 26
ميه  5-2بموجب اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأ ، حيث  يص البيد    المسأللة شير مل ون بها صأراحة

فيما  تعلق بلي مسأللة ال تشأملها تلم القواعد التيظيمية تحد دا، تيطبق األحكاي المياسأبة مر اليظاي  ”  عل  انه
 ع المالر لسمم المتحدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالأ الحال

 تول  المد ر التيفيمي ددارة لمو القواعد التيظيمية ”عل  ان    3-2وباإضأأأأأأأأافة دل   لم،  يص البيد   - 27
ق مع القرارات والمقررات الميطبقة السأأأأأأأأأأارية الصأأأأأأأأأأادرة عر الجماية العامة والمجلس االقتصأأأأأأأأأأادي  بما  تسأأأأأأأأأأ

 ع واالجتماعر والمجلس التيفيمي

ومع مراعاة ان الترتيب للتدفقات المالية المسأأأأأأأتقبلية يشأأأأأأأكل قرضأأأأأأأا، وان حصأأأأأأأول اليونيسأأأأأأأ  عل   - 28
المالية لليونيسأ ، خلص المجلس دل  انه كان قروض شير مل ون به صأراحة بموجب اليظاي المالر والقواعد  

مر األجدر لليونيسأأأأأ  ان تسأأأأأع  دل  الحصأأأأأول عل  د ن صأأأأأرين مر الجماية العامة قبل الشأأأأأروع فر دبراي  
 ترتيب التمويلع

دن مر شأألن دبراي اتفاق  تعلق بلداة تمويلية ُتلزي المسأأالمات فر المسأأتقبل دون د ن صأأرين بموجب  - 29
المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأأأأ  ان تترتب عليه تكاليف شير ضأأأأأأأأرورية وان  يال فر نهاية المطاأ  اليظاي  

 مر سمعة الميظمةع

ا لول/سأبتمبر   26مكتب الشأؤون القانونية اعد ممكرة مؤرخة   وفر لما الصأدد، تجدر اإشأارة دل  ان - 30
دن لأأما المكتأأَب، وعل  حأأد فهم ”بأأالقول   عّلق فيهأأا عل  سأأأأأأأأأأأأأألطأأة األمير العأأاي فر اقتراض األموال  1995

المجلس، المراقبير الماليير السأأأأابقير كملم، لم يشأأأأّكوا ق  فر ان اليظاي المالر والقواعد المالية لسمم المتحدة  
ع و كر كملم ان  يشأأأأأأأتراان الحصأأأأأأأول عل  د ن محدد مر الجماية العامة يسأأأأأأأمن لسمم المتحدة باالقتراض

ج الميظمة بل ن مر الجماية العامة امر اسأأأأتثيائر يخضأأأأع لشأأأأروط صأأأأارمة؛  االقتراض مر مصأأأأادر مر خار 
شير انه  يبغر اال ُيعتبر ان لمو التدابير تشأأأأأأأكل سأأأأأأأابقة فيما  تصأأأأأأأل بتمويل مصأأأأأأأروفات األمم المتحدة فر 
المسأأأأأأتقبلع وخلص المكتب دل  ان األمير العاي يحتاج دل  د ن مر الجماية العامة القتراض األموال مر اي  

 در مر خارج الميظمة، بما فر  لم البيم الدولرع مص
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ردا عل    2021ايار/ما و   18ويتسأأأأأأأأأأأق  لم مع الراي المي ادل  به مكتب الشأأأأأأأأأأأؤون القانونية فر  - 31
ع وفر الواقع، نصأأأأن المكتب بوضأأأأوح بلنه د ا  2021آ ار/مارت    24الطلب المي قدمته ددارة اليونيسأأأأ  فر 
مزيأد مر المعأامالت مر لأما القبيأل،  يبغر لهأا اوال ان تسأأأأأأأأأأأأأأع  دل   مأا رشبأت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر الأدخول فر  
 الحصول عل  موافقة الجماية العامةع

ويقر المجلس بأاليُهج االبتكأاريأة التر اتّبعتهأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لجمع اموال دضأأأأأأأأأأأأأأافيأة تمّكيهأا مر الوفاء   - 32
ثال صأأأأأأأأاري ألنظمتها مر اجل تجيب بوال تهاع ومع  لم،  يبغر دائما توخر نُهج جد دة مر لما القبيل فر امت

 تعريض الميظمة لمخاار مالية فر نهاية المطاأع

ويوصااااي المجلس بأن تحصاااال اليونيسااااف على إمن محدد من الجمعية العامة في ةالة اقتراأل  - 33
 األموال من أي مصدر من  ارج المنظمة.

ة، كلما اساااتادمد أدوات  ويوصاااي المجلس بأن تمتثل اليونيساااف بطريقة صاااارمة لانظمة الحالي  - 34
 تمويل لجمع األموال قد ينشأ عنها التزام مالي.

 وقبلت اليونيس  لمو التوصياتع - 35
 

 إدارة الشركاب المنفذين - 4 

 دشالق نقاط العمل دون ادلة  
ق د اء التحويالت اليقدية دل  الشأأأركاء الميفم ر عل   تقضأأأر - 36    آلية اليونيسأأأيف المتعلقة باتباع نهج ميسأأأت

انه يجب عل  المكاتب القطرية ان تحدد دجراءات المتابعة المياسأأأأبة بشأأأألن اليتائج السأأأألبية الياجمة عر انشأأأأطة  
 الضمان، فضال عر رصد دجراءات المتابعة المتبقية التر دعت دل  اتخا لا التوصيات  ات األولوية العاليةع

بعة اليتائج المالية المسأأأتخلصأأأة مر ، اصأأأدرت اليونيسأأأ  توجيهات بشأأألن متا2019وفر ايار/ما و   - 37
تقوي المكاتب القطرية لليونيسأ    عمليات الفحص العشأوائية ومراجعة الحسأاباتع وتوصأر لمو التوجيهات بلن

بخطوات لمتابعة اليتائج  ات األولوية العالية )المخاار( المسأأأأأأأأأأأأأتخلصأأأأأأأأأأأأأة مر عمليات الفحص العشأأأأأأأأأأأأأوائية 
 حويالت اليقدية دل  الشركاء الميفم رعمراجعة الحسابات التر اجريت بشلن الت او

وتشأأأأير التوجيهات الممكورة اعالو دل  انه يجب تسأأأأجيل دجراءات المتابعة فر وحدة نقاط العمل فر  - 38
عر الشأخص المسأؤول، وتاريخ االسأتحقاقع وعالوة عل   لم، تقدي لمو    ، دل  جانب معلوماتeToolsنظاي  

دجراءات المتأأابعأأة مثأأل الأأب وثأأائق داعمأأة دضأأأأأأأأأأأأأأأافيأأة، وإعأأادة اليفقأأات شير  التوجيهأأات بعض األمثلأأة عل  
 المستوفية للشروط و/او شير المدعومة، واضمحالل القيمةع

، ارسأأأل مد ر شأأأابة البيانات والتحليالت والتخطي  والرصأأأد تعليمات دل   2021تمو / وليه   9وفر   - 39
ان المالر شير المكتملة ونقاط العمل المتبقيةع  موتفر اليونيسأأأأأأأأأأأ  بشأأأأأأأأأأألن كيفية التعامل مع تقارير الضأأأأأأأأأأأم

التر    2020دل     2018وصأأأدرت تعليمات للمكاتب تقضأأأر بلن تلغر جميع تعهدات الضأأأمان المالر لسعواي  
وبلن تغلق تلقائيا جميع نقاط العمل التر عفا عليها الزمر فر وحدة الضأأأأأأأأمان المالر    شير ميجزة” تبير انها  

 اتيجر عل  الصعيد العالمرعاستر  و لم فر داار قرار 

واسأأأأتيادا دل  المعلومات المقدمة مر اليونيسأأأأ ، اسأأأأتعرض المجلس حالة نقاط العمل المسأأأأجلة فر  - 40
دل  شأأأأأأأأهر   2018ع ولوحظ انه ميم شأأأأأأأأهر آب/اشسأأأأأأأأطس مر عاي  2021تمو / وليه   31فر   eToolsنظاي  
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جل ما مجموعه 2021تمو / وليه مر عاي   ميها عل     eTools  ،860 5نقطة عمل فر نظاي   7  034، سأأأأأأأأأأأأأُ
 مر الفصل الثانر(ع 3)انظر الجدول   مفتوحة”المتبقية  1 174فر حير تلت اليقاط الأ   ميجزة”انها 
 

 مر الفصل الثانر 3ل الجدو   
 ةالة نقا  العمل  

 نقاط العمل المفتوحة  نقاط العمل الميجزة مجموع نقاط العمل العاي
    

2018 229 229 0 
2019 1 922 1 921 1 
2020 3 151 3 034 117 
2021 1 732 676 1 056 
 174 1 860 5 034 7 المجمو  

 
 اليونيس عاستيادا دل  بيانات قدمتها  :المصدر 
  

 2021  و  2020الميجزة واليتأأائج التر لوحظأأت خالل عأأامر   واجر  المجلس تحليال ليقأأاط العمأأل - 41
 المشمولة بيطاق مراجعة الحساباتع فر المكاتب القطرية

مر بير    ميجزة”نقطأأأأة عمأأأأل    211وفيمأأأأا  تعلق بأأأأالمكتأأأأب القطري لجيوب السأأأأأأأأأأأأأأودان، اعتبرت   - 42
بيأد ان المجلس الحظ ان بعض نقأاط العمأل لأمو يفتقر دل  ادلأة داعمأة تثبأت نقطأة عمألع  214مجموعأه   مأا

نقطة عمل صيفتها شابة البيانات    30اتخا  اي دجراءات تصحيحية بشلنهاع والواقع انه انطالقا مر عيية مر 
  والتحليالت والتخطي  والرصأأأأأأأأد عل  انها ميجزة ومغلقة، فر داار قرار اسأأأأأأأأتراتيجر عل  الصأأأأأأأأعيد العالمر،

نقطة عمل ميها تتعلق بمصأأأروفات شير مسأأأتوفية الشأأأروط او بمصأأأروفات شير مدعومة، اعتُبرت    23كانت  
 ثمان ميها ميجزة و لم رشم عدي توصل الشركاء الميفم ر دل  استيتاج فيما  تعلق باإجراءات المتفق عليهاع

نقطأة عل  انهأا   1 493نقطأة عمأل مر مجموع   1 279وفر حأالأة المكتأب القطري لليمر، ادرجأت  - 43
نقطة   30اتخا  دجراءات تصحيحية كافيةع وانطالقا مر عيية مر   ، افتقر بعضها ايضا دل  ادلة عل  ميجزة”

نقطة ميها تتعلق بمصأأأأروفات شير مسأأأأتوفية الشأأأأروط او مصأأأأروفات شير مدعومة،    12عمل ميجزة، كانت  
دل  اسأأأأتيتاج فيما  تعلق باإجراءات المتفق  ميها ميجزة، و لم رشم عدي توصأأأأل الشأأأأركاء الميفم ر    5اعتُبرت  

عليهأا )مثأل دعأادة األموال او تقأديم وثأائق داعمأة( او اإجراء الأداخلر الأمي اتخأمو المكتأب القطري )مثأل بأدء  
 عملية لخفض القيمة(ع

 وير  المجلس ان دشالق نقاط العمل تلقائيا دون اتخا  المكاتب الميدانية لليونيسأأأأأأأ  دجراءات كافية - 44
  قد  يال مر الغرض الرئيسأأأأر ألنشأأأأطة الضأأأأمانع وال بد مر اإشأأأأارة دل  ان الهدأ مر انشأأأأطة الضأأأأمان لو
تقييُم ما د ا كانت األموال المقدمة دل  الشأأأركاء الميفم ر لليونيسأأأ  ُتسأأأتخدي وفقا لمسأأأتيدات البرنامج، ورصأأأُد  

الل انشأأأأأأأطة الضأأأأأأأمان تلم، وال سأأأأأأأيما عيد ما د ا كانت المكاتب الميدانية تجري متابعة لليتائج التر اثيرت خ
 تحد د المسائل الهامةع

وعالوة عل   لم، فلن التقييم شير المياسأأأأب ليفقات الشأأأأركاء الميفم ر قد يفضأأأأر دل  تسأأأأجيل شير  - 45
 دشالق الحسابات المستحقة القبضع ارصدة دقيق الضمحالل قيمة



 A/77/5/Add.3 

 

22-08664 24/188 

 

بمعلومات كافية وواضأأأأأأأأأأحة بشأأأأأأأأأألن اإجراءات التر  لما، يجب دائما دعم عملية دشالق نقاط العمل   - 46
تتخملا المكاتب الميدانية بحيث تكون الميظمة قادرة عل  دثبات ان األموال اُنفقت بشأأأأكل صأأأأحين، وان اوجه 

 القصور او عدي الدقة المكتشفة قد ُصححتع

ونيسااااف ويوصااااي المجلس بأن ترااااع شااااعبة البيانات والتحلي ت والتاطيو والرصااااد التابعة للي  - 47
توجيهات بشاااأن نقا  العمل ال زمة للمتابعة، ب ية كفالة أن تتون اإلجرابات المتاذة قد أنجزت على نحو 

 .eTools نظامسليم في 

ويوصاااي المجلس بأن تقوم شاااعبة البيانات والتحلي ت والتاطيو والرصاااد التابعة لليونيساااف بتقييم   - 48
المساااااتولية للشااااارو  والمبلم عنها في نقطة عمل ما، ومل  عن  ينبغي  فض قيمة النفقات غير  إما كان   ما

ق اإلقليمي للتحوي ت النقدية  مع السياسة العامة لليونيسف.بما يتماشى  ،   ريق جهة االتصال للنهج المنسَّ

ويوصاااااااي المجلس اليونيساااااااف بالتأكد من أن اإلجرابات التي يتاذها المكتبان القطريان لجنوب  - 49
 راعي على نحو مناسب النتائج والتوصيات المنبثقة من أنشطة الرمان المغلقة.السودان واليمن ت 

 وقبلت اليونيس  لمو التوصياتع - 50
 

 التقارير عن جمع األموال من القطا  الاا  - 5 

 حاالت التلخير فر مختل  انشطة اإبالغ  
برعات مر القطاع الخاص  تتطلب اتفاقات التعاون وانشأأأأأأطة اإبالغ التر وضأأأأأأعتها شأأأأأأابة جمع الت - 51

تقارير   10وإقامة الشأأأأراكات معه والمتفق عليها مع اللجان الوايية والمكاتب القطرية التابعة لليونيسأأأأ  تقديم  
تقارير مر المكاتب القطرية( خالل العاي مر خالل ميصأأأأأة دحداف    4 تقارير مر اللجان الوايية و  6دلزامية )
 عIMPACTاألثر 

اسأأتعراضأأه، عل  التقارير  ات الصأألة بالكيان فر عملية صأأيع القرارع وفر لما  وركز المجلس، فر  - 52
 الصدد، جر  تقييم خمسة انشطة لتبالغ فر اللجان الوايية وثالثة فر المكاتب القطريةع

ويوثق سأجل األداء المالر الفصألر، ولو التقرير المتعلق بلنشأطة جمع األموال مر القطاع الخاص   - 53
المتصأأأأأأألة باإ رادات اإجمالية الفعلية، الميزانيات واحدف التقد رات للسأأأأأأأية الحالية، بحيث  زود اإدارة بيظرة 

 شاملة عر اداء لجية وايية او بلد ماع

الأمي يقوي عليأه التيبؤ بمأدفوعأات القطأاع الخأاص والتأدفقأات    ويوفر تقرير التوقعأات اليقأديأة األسأأأأأأأأأأأأأأاَت  - 54
 ر صرأ العمالت األجيبية، ويقدي دسهاما قيّنما فر مجمل استراتيجية االستثمار لليونيس عاليقدية، وإدارة مخاا

ويقدي تقرير اإ رادات واليفقات المتعلق باليتائج المالية السأأأأيوية والمؤشأأأأرات الرئيسأأأأية لجمع األموال   - 55
ولر بيانات ضأأرورية لتحليل األداء  لليونيسأأ  البيانات المتعلقة بجمع األموال واألداء المالر وتوليد اإ رادات  

 اإداري وألشراض وضع المعا ير المرجايةع

وباإضأأأأأأأأأافة دل   لم، يقوي مراجعو الحسأأأأأأأأأابات الخارجيون للجية الوايية بالتصأأأأأأأأأد ق عل  تقارير  - 56
 اإ رادات واليفقات مر اجل تلكيد مواءمتها مع البيانات المالية المراجعةع
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(،  2021كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر    1)فر   IMPACTسأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأه لميصأأأأأأأأأة  والحظ المجلس اثياء ا - 57
اللجأان الواييأة والمكأاتأب القطريأة لم تقأدي بعض التقأارير المأمكورة اعالو فر موعأدلأاع وعالوة عل   لأم،   ان

ي التقارير عل  اإاالقعIMPACT وكما لو مبير فر ميصة  ، فر بعض الحاالت لم تقدت

فر المائة مر تقارير اللجان الوايية والمكاتب القطرية عر   39سأأأطها  والحظ المجلس ان نسأأأبة متو  - 58
سأأأأأأأأأأأأأأجالت األداء المأالر الفصأأأأأأأأأأأأأأليأة والتوقعأات اليقأديأة وتأدفقأات اإ رادات واليفقأات، لم تسأأأأأأأأأأأأأألتم فر موعأدلأا  

ي نسأأأأأأبة   4الجدول   )انظر  فر المائة مر تقارير اللجان الوايية عر البيانات    73مر الفصأأأأأأل الثانر(ع ولم تقدت
 المالية المراجعة واإ رادات واليفقات المعتمدة، فر موعدلاع

 
 مر الفصل الثانر 4الجدول   

م في موعدها    النسبة المئوية من التقارير التي لم تقدَّ

 المكاتب القطرية اللجان الوايية 
 73 42 سجل األداء المالر الفصلر   

 34 27 التوقعات اليقدية 
 30 25 اإ رادات واليفقاتتدفقات 
 46 31 المتوسو 

 
 استيادا دل  معلومات قدمتها اليونيس ع :المصدر 
  

وير  المجلس ان حأاالت التألخير فر تقأديم التقأارير المأمكورة اعالو قأد تؤثر فر قأدرة شأأأأأأأأأأأأأأابأة جمع  - 59
العامة لليونيسأأأأأأ  فر الوقت المياسأأأأأب  التبرعات مر القطاع الخاص وإقامة الشأأأأأأراكات معه عل  تقييم الحالة  

فيما  تعلق بالقطاع الخاص فر مختل  الجوانب  ات الصأأأأأأأأألةع وعالوة عل   لم، فلن المعلومات الواردة فر 
الوقت المياسأأأأب مر اللجان الوايية والمكاتب القطرية سأأأأتعز  قدرة الشأأأأابة عل  تيسأأأأيق وتقديم الدعم للجان  

 انشطة جمع األموال والشراكة المضطلع بها مع القطاع الخاصعالوايية والمكاتب القطرية فر جميع 

ويوصااااااي المجلس بأن تطلب شااااااعبة جمع التبرعات من القطا  الاا  وققامة الشااااااراكات مع   - 60
اللجاان الو نياة والمكااتاب القطرياة تحساااااااااين عادد التقاارير المقادماة في موعادهاا، وفقاا للجاداول الزمنياة  إلى

 لتقديم التقارير.

بلت شأأأأأأأابة جمع التبرعات مر القطاع الخاص وإقامة الشأأأأأأأراكات معه التوصأأأأأأأية واعليت التزامها  وق - 61
ر بيسبة   فر المائة فر احتراي المواعيد اليهائية لتقديم التقاريرع 50بتحقيق تحسُّ

 
 عملية وضع الخط  المتعلقة بالقطاع الخاص وإقرارلا  

خأاص فر تحأد أد األلأداأ المأاليأة وشير المأاليأة التر   تمثأل الغرض مر الخط  المتعلقأة بأالقطأاع ال - 62
 IMPACT تعير عل  المكتب القطري تحقيقها لفترة  ميية محددة، فضأأأأأأأأأأأأأأال عر ترجمة خطة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   

المتعلقأة بألثر القطأاع الخأاص دل  خط  قطريأة فر جميع المكأاتأب القطريأةع ولأمو الخط  دلزاميأة ويجأب ان 
 يضعها كل مكتب قطريع
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وييص دجراء اليونيسأأأأأأأأ  المتعلق بالتخطي  لجمع األموال مر القطاع الخاص فر المكاتب القطرية   - 63
عل  انه  تعير عل  الممثلير القطريير ان  وافقوا عل  االسأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأات السأأأأأأأأأأيوية للخط  المتعلقة بالقطاع  

ه والمد ر اإقليمر  الخاص ويقدمولا دل  مد رة شأأأابة جمع التبرعات مر القطاع الخاص وإقامة الشأأأراكات مع
المعير للموافقة عليها بحلول  وي الجمعة الثانر مر شأأأأهر كانون األول/ديسأأأأمبرع وتصأأأأدر الموافقات اليهائية  

 كانون الثانر/ يا رع 31بحلول 

وبيأأاء عل   لأأم،  يبغر االنتهأأاء مر عمليأأة دقرار الخط  المتعلقأأة بأأالقطأأاع الخأأاص بحلول نهأأايأأة  - 64
وُتعتبر العملية ميتهية عيدما تظهر حالة الخط  المتعلقة بالقطاع الخاص عل  ميصأأأأأأأأأأة   كانون الثانر/ يا ر،

IMPACT  مر قنَبل مد رة شابة جمع التبرعات مر القطاع الخاص وإقامة الشراكات معهع  معتمدة”بلنها 

كانون األول/ديسأأأمبر    1مكتبا قطريا لم يكر، حت     20ان   IMPACT  والحظ المجلس مر ميصأأأة - 65
 ع2021، قد انه  بالكامل عملية الخط  المتعلقة بالقطاع الخاص لعاي 2021

، لم تكر المكاتب القطرية العشأأرون وال شأأابة جمع التبرعات  2021كانون األول/ديسأأمبر   1وحت   - 66
مر القطأاع الخأاص وإقأامأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأات معأه قأد انهأت عمليأة الموافقأة عل  الخط  المتعلقأة بأالقطأاع الخاص  

 ع2021 لعاي

، تمكيأت شأأأأأأأأأأأأأأابأة جمع 2021كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   15دل    1وفر وقأت الحق، فر الفترة مر   - 67
فر المائة( خطة مر خط    65)  13التبرعات مر القطاع الخاص وإقامة الشأأأأأأأأأأأأأأراكات معه مر الموافقة عل   

ة(  تعير  فر المأأائأأ  35خط  )  7وال تزال ليأأاك   ،2021لعأأاي   المتعلقأأة بأأالقطأأاع الخأأاص المكأأاتأأب القطريأأة
 الموافقة عليهاع

فر ميصأأأأأأأأة   2021واشأأأأأأأأارت الشأأأأأأأأابة دل  ان الموافقة عل  الخط  المتعلقة بالقطاع الخاص لعاي   - 68
IMPACT    تلخرت بسأأأأبب التغييرات الهيكلية التر ُاجريت عل  االسأأأأتراتيجيات االسأأأأتثمارية للشأأأأابة لصأأأأالن

، حولت الشأأأأأأأأأأأأابة 2021مي فر الربع األول مر عاي  المكاتب القطريةع وفر الواقع، بعد موافقة المجلس التيفي
تركيزلا مر جمع األموال لبرامج التيمية دل  اسأأأتعراض وإقرار البات االسأأأتثمار المقدمة مر المكاتب القطرية  

 ع2021للحصول عل  تمويل مر البيم الدولر فر الربع الثانر مر عاي 

معلومات مفصأألة عر األنشأأطة واأللداأ  واضأأافت الشأأابة ان اسأأتعراض البات االسأأتثمار تشأأمل  - 69
وعائدات االسأأتثمار وجداول السأأداد التر تتماشأأ  مع خط  القطاع الخاص المتجددة عموماع ومر ثم، وعل  

،  IMPACT فر ميصأأة   معتَمدة”الرشم مر ان الخط  المتعلقة بالقطاع الخاص ال تظهر جميعها عل  انها  
المكاتب القطرية لجمع األموال مر القطاع الخاص ووافقت   انشأأطةَ فقد اسأأتعرضأأت الشأأابة عل  نطاق واسأأع  

 عليها، ولر انشطة تستلزي وضع استراتيجيات استثماريةع

وباإضأأأأافة دل   لم،  كرت الشأأأأابة انها لم تقيّنم رسأأأأميا جدوال  مييا جد دا إنجا  الخط  المتعلقة   - 70
ع القرار فيما  تعلق بتلخير عملية الخط  المتعلقة  بالقطاع الخاص، ولم توثق عل  اليحو الواجب عملية صأأأأي

 ، ألن مراكز الدعم اإقليمية اُبلغت بها شفهياع2021بالقطاع الخاص لعاي 

وير  المجلس انأأأه د ا لم توضأأأأأأأأأأأأأأع الخط  المتعلقأأأة بأأأالقطأأأاع الخأأأاص فر موعأأأدلأأأا، عل  اليحو   - 71
ائدتها مهددة فر الجوانب  ات الصأأأألة مثل الميصأأأأوص عليه فر دجراء اليونيسأأأأ  الممكور اعالو، فقد تكون ف

توفير المواءمة االسأأأأأأتراتيجية، وتحد د األولويات، والتيسأأأأأأيق الفعال مع المكاتب القطرية بشأأأأأألن انشأأأأأأطة جمع 
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األموال مر القطاع الخاص، وكفالة اال يقل مسأأأأأأأأتو  االسأأأأأأأأتثمار فر جمع األموال عر المبلغ المطلوب لبلوغ  
 األلداأ المقررةع

كانون الثانر/ يا ر    31ء عليه، تكتسأأأأأأأأأر الموافقة عل  الخط  المتعلقة بالقطاع الخاص بحلول وبيا - 72
المية مر اجل تحقيق الداأ متسأقة اسأتراتيجيا ومالئمة وكافية ألنشأطة جمع األموال مر القطاع الخاص فر 

 المكاتب القطريةع

ات الهيكلية التر شأأأأأأأهدتها شأأأأأأأابة جمع وعل  الرشم مر االعتراأ بلوجه التلخير الياجمة عر التغيير  - 73
، فألن المجلس  ر  انأه كأان مر 2021التبرعأات مر القطأاع الخأاص وإقأامأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأات معأه فر اوائأل عأاي 

الممكر دجراء لأأمو العمليأأة فر وقأأت ابكر مر ميتصأأأأأأأأأأأأأأ  كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر، وانأأه كأأان  يبغر توثيق 
المتعلقة بالقطاع الخاص وتعميمها عل  اليحو الواجب    المعلومات  ات الصلة مثل قرار تلجيل عملية الخط 

 مر اجل تحد د المساءلة بشكل واضنع

بوضاع  ويوصاي المجلس بأن تقوم شاعبة جمع التبرعات من القطا  الاا  وققامة الشاراكات مع  - 74
ول   طو للقطاا  الااا  والموافقاة عليهاا على النحو الواجاب باالتنسااااااااايق مع المكااتاب القطرياة وفقاا للجاد

 الزمني المنطبق.

ويوصااااي المجلس شااااعبة جمع التبرعات من القطا  الاا  وققامة الشااااراكات مع  بوضااااع وثائق   - 75
 رسمية ل جتماعات التي تعقد مع المكاتب اإلقليمية و/أو المكاتب القطرية، وتعميمها على الجهات المعنية.

 راكات معه لاتير التوصيتيرعوقبلت شابة جمع التبرعات مر القطاع الخاص وإقامة الش - 76
 

المعلومات واالتصاالت - 6     تتنولوجيا 

 عدي كفاية الوثائق المتعلقة بالمراقبة التعويضية فر عملية الفصل بير الواجبات  

تيص السياسة المالية واإدارية لليونيس  عل  انه يجب ان يكون لياك فصل معقول بير الواجبات   - 77
  ادن  حد مر مخاار االحتيال او الخطل، والكشأ  عيها عل  وجه السأرعةع وعيدما  فر اليونيسأ  للتقليل دل

 تعمر  لم وُتسأأيد ادوار متضأأاربة دل  الشأأخص نفسأأه، يجب توثيق التبرير والضأأواب  التعويضأأية حت  تكون 
  وحدات الرقابة عل  دراية بالمخاار المتزا دة وبكيفية ددارتهاع

 VISIONسأأأأأأأأأأأتخدمير فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأر المتكامل  ويصأأأأأأأأأأأ  دليل ددارة دخول الم - 78
الضأأأأأواب  التعويضأأأأأية الواجبة التطبيق، ويحدد خيارير لكيفية التعامل مع األدوار المتضأأأأأاربة لما التصأأأأأحين  
والتخفيفع ويحأأدف التخفيف عيأأدمأأا ال  تمكر المكتأأب مر حأأل اليزاع، وعيأأدمأأا يكون عل  اسأأأأأأأأأأأأأأتعأأداد لقبول  

تع وفر لمو الحاالت، يجب المخاار المرتبطة بالفصأأأأأأأأأأل بير انتهاك الواجبات بانتهاك الفصأأأأأأأأأأل بير الواجبا
الضأأأأأأأأأأأوابَ  التعويضأأأأأأأأأأأية التر وضأأأأأأأأأأأعها     للمخاار واالمتثال Inforنظاي د يفور  ”عل  المكتب ان  وّثق فر 

  للتخفيف مر المخاار المرتبطة بعدي الفصل بير الواجباتع

ويصأأأأأأأ  الدليل الممكور اعالو ثالثة ضأأأأأأأواب  تعويضأأأأأأأية يمكر للمكاتب تطبيقها للتخفيف مر حدة  - 79
 اليزاعات التر تواجهها:

التلكد مر ان األفراد المسأأأأأيدة دليهم ادوار متضأأأأأاربة ال يضأأأأأطلعون بلدوار متضأأأأأاربة لد    )ا( 
 دجراء المعاملة نفسها؛
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تقارير الرصأأأد، مثل التقارير األسأأأبوعية و/او الشأأأهرية السأأأتعراض جميع المعامالت التر   )ب( 
 لمو اليزاعات؛تياول فيها األفراد المكلفون بلدوار متضاربة 

ممارسأأأة رقابة دضأأأافية، عل  سأأأبيل المثال، شأأأخص مكلت  باسأأأتعراض جميع المعامالت   )ج( 
 قبل دجراء الدفعع

حأأالأأة مسأأأأأأأأأأأأأأجلأأة   1  711وجود    VISIONوالحظ المجلس مر االسأأأأأأأأأأأأأأتعراض الأأمي اجراو ليظأأاي  - 80
مير الم ر يصأأأأأادفون مشأأأأأاكل فر الفصأأأأأل بير واجباتهم، ابق عليها الكيان   مر الضأأأأأواب     1 290للمسأأأأأتخدن

  تتعلق بعملية التخفيفع 136 ميها تتعلق بالموت  المسؤول، و 285التعويضية، 

مكاتب تابعة  حالة مر حاالت الفصأأأأأأأأأأأل المخفت  بير الواجبات شأأأأأأأأأأأملت تسأأأأأأأأأأأعة 88وقّيم المجلس   - 81
فر المأائة( كان  84حالة )  74لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، بييهأا مكأاتب قطرية ومكأاتب دقليميأة والمقرع وتم التحقق مر ان 
عدي االضأأأطالع بلدوار متضأأأاربة  ” يطبق عليها التوصأأأيف التالر باعتبارلا واحدا مر الضأأأواب  التعويضأأأية:  

فر المائة( ما يكفر مر الوثائق الداعمة    85حالة )  74مر  63ع ولم يكر لد    لد  دجراء المعاملة نفسأأأأأأأأأأأأأأها
  فر نظاي د يفور للمخاار واالمتثال الداخلرع

وباإضافة دل   لم، لوحظ ان لمو الضواب  التعويضية تستخدي فر جميع انواع حاالت الفصل بير   - 82
   ل بير الواجباتعالواجبات، دون تمييز سواء مر حيث نوع الدور او مستو  األلمية الحرجة المي يمثله الفص

ويسأأأأأأاور المجلس القلق ألن الضأأأأأأواب  التعويضأأأأأأية التر تسأأأأأأتخدمها اليونيسأأأأأأ  عادة للتخفيف مر  - 83
األدوار المتضأأأاربة تعتمد عل  بيان موحد ال  تضأأأمر عياصأأأر يمكر قياسأأأها او التحقق ميها بواسأأأطة مراقبة 

 فعالة لكش  األخطاء واالحتيال او ميعهماع

ه يجأأب التخفيف مر حأأدة المخأأاار اليأأاجمأأة عر اليزاعأأات اليأأاجمأأة عر احتراي  وير  المجلس انأأ - 84
الفصأأأأأأل بير الواجبات و لم باسأأأأأأتخداي ضأأأأأأواب  فعالة او، فر حالة عدي تمكر عمليات اليونيسأأأأأأ  مر القياي  
  بملم، وجب رصد لمو الحاالت عل  اليحو الواجب برية ميع الحاالت التر يكون فيها الفرد الميواة به ادوار 

  متضاربة مسؤوال عر دورة كاملة مر المعامالت، دون اي ضواب  داخليةع

ويوصااااي المجلس بأن تعزز اليونيسااااف وتصااااف رصااااد األدوار المتراااااربة الموكلة عندما يتعذر  - 85
  عالفصل بينها، لرمان فعالية آليات الرقابة التعويرية

 وقبلت اليونيس  لمو التوصيةع - 86

 
 لوجيا المعلومات واالتصاالت لتمرير كامل الستعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارفعدي تيفيم شابة تكيو   

تيص السأأأأأياسأأأأأة العامة لليونيسأأأأأ  بشأأأأألن ددارة البيانات المالية الرئيسأأأأأية عل  ان دحد  الضأأأأأواب    - 87
  المتعلقة بلمر البيانات الرئيسية تيتمر دل  عملية استعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارفع

وفر لما السأأأياق، نفمت اليونيسأأأ  خطة اسأأأتمرارية تصأأأريف األعمال والتعافر فر مجال تكيولوجيا  - 88
المعلومات واالتصأأأأأأاالت، التر توفر المبادا التوجيهية بشأأأأأألن خط  اسأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارف  

د الخطة المجاالت التر  وعمليات تمرير اسأأأأأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارف فر مقر اليونيسأأأأأأأأأأ ع وتحد
 تعير تقييمها، والمسأأأأؤوليات والعمليات التر  تعير اتباعها فر شأأأأابة تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأاالت كلما  

 تم تيشي  خطة استعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارفع 
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تمرييأات محأاكأاة وتعأافر مر المتوقع دجراء ”وفيمأا  تعلق بتيفيأم التأدريبأات،  يص اإجراء عل  انأه   - 89
  ع لسقساي سيويا

والب المجلس معلومات مر اليونيسأأأأأأأ  عر تمرير اسأأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارفع وبعد   - 90
،  ( 1)تحليل المعلومات المقدمة، فضأأال عر البيانات التر تم الحصأأول عليها فر اعقاب توصأأيات العاي السأأابق

  ع2017يا كامال للتعافر مر الكوارف فر مقر اليونيس  ميم عاي خلص دل  ان اليونيس  لم تجر تمري

وير  المجلس ان عدي تيفيم تمرير اسأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارف قد يضأر، فر حالة وقوع  - 91
كأارثأة، بفعأاليأة عمليأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعأادة قأدرة موارد تكيولوجيأا المعلومأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت عل  العمألع ونتيجأة لأملم،  

 ت اليونيس  كارثة بدون خطة دقيقة ومستكملة، يمكر ان تتلثر استمرارية عملياتهاعواجه د ا

وير  المجلس ان تيفيم تمرير كامل السأأأأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارف ضأأأأأأأأأروري لضأأأأأأأأأمان   - 92
اسأأأأأأأأتمرارية تشأأأأأأأأغيلية كافية ألنشأأأأأأأأطة اليونيسأأأأأأأأ  التر تعتمد عل  الهياكل األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية لتكيولوجيا المعلومات  
واالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت، مع د الء اعتبأار خأاص للتغييرات الجولريأة التر تشأأأأأأأأأأأأأأهأدلأا شأأأأأأأأأأأأأأابأة تكيولوجيأا المعلومأات  

  واالتصاالتع

ويوصااااااي المجلس بأن تتفل اليونيسااااااف إجراب ا تبار شااااااامل السااااااتعادة القدرة على العمل بعد  - 93
التصااااااالت، بما في مل   التوارث واساااااتمرارية تصاااااريا األعمال بانتظام في مجال تتنولوجيا المعلومات وا

تمااارين المحاااكاااة ال زمااة على فترات زمنيااة محااددة، على النحو الااذي أوصاااااااااى باا  المجلس سااااااااااابقااا  
 (.244، الفصل الثاني، الفقرة A/75/5/Add.3 )انظر:

 وقبلت اليونيس  لمو التوصيةع - 94

 
   إدارة البرامج - 7 

 مواار الضع  فر خط  التللب لحاالت الطوارا   

 يص دجراء اليونيسأأأ  بشأأألن التللب لالسأأأتجابة لحاالت الطوارا عل  ان التللب لحاالت الطوارا   - 95
 تلل  مر اآلليات واليظم الموضأأأأأأأوعة مسأأأأأأأبقا للتمكير مر االسأأأأأأأتجابة الفعالة وفر الوقت المياسأأأأأأأب لحاالت  

اإنسأأأأأأأأأأأأانية، اسأأأأأأأأأأأأتيادا دل  تحليل المخاار فر سأأأأأأأأأأأأياق معير، مع مراعاة القدرات الوايية  الطوارا لس مات  
واإقليمية والميزة اليسأأأأبية لليونيسأأأأ ع ويشأأأأمل التللب، فر جملة امور، تطوير قدرات شأأأأعب المقر والمكاتب  

  الميدانية اإقليمية عل  دعم المكاتب القطريةع

ل  المكاتب القطرية ان تضأأأأأأأأأع خطة سأأأأأأأأأيوية للتللب لحاالت  وييص دجراء الطوارا عل  انه يجب ع - 96
الطواراع ويجب عل  ممثلر المكاتب القطرية ان يكفلوا فر كل عاي اسأأأأأأأأأأأأأتخداي مكاتبهم لميهاج التللب لحاالت  
الطوارا بهأأأدأ دكمأأأال عمليأأأة تخطي  التأأأللأأأب المكونأأأة مر اربع خطوات مر اجأأأل االسأأأأأأأأأأأأأتجأأأابأأأة للمخأأأاار  

 األولويةع  ات

ع وتجري المكأأأاتأأب القطريأأة تحليالت المخأأأاار فر داأأار  تحليأأأل المخأأأاار ”  1وتشأأأأأأأأأأأأأأمأأأل الخطوة   - 97
تحليالت الحالة لتصأأأأأأأييف المخاار المحددة وفقا للمخاار التر تشأأأأأأأكلهاع ويمكر للمكاتب القطرية  ؤدي بعد 

األولويأة     لأم بيأاء موجزات المخأاار، التر يمكيهأا مر خاللهأا تحأد أد خطرير عل  األقأل مر المخأاار  ات
__________ 

 (1) A/75/5/Add.3 ع244، الفصل الثانر، الفقرة 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
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التر تحدد بشأأأألنها السأأأأيياريولات واسأأأأتجابات اليونيسأأأأ ع وتقوي المكاتب القطرية بتحد ث تحليالتها للمخاار  
مرة كل سأأأأتة اشأأأأهر عل  األقل لتحد د التغييرات )دن وجدت( فر احتمال حدوف كل خطر او األثر المتوقع لهع  

شأأأأأأكلها األخطار عل  الصأأأأأأعيد ر اإقليمر والعالمر،  ويرصأأأأأأد المقر والمكاتب اإقليمية بانتظاي المخاار التر ت
 كعامل مكمل لرصد المكاتب القطرية ومسالمتها فر الرصد العالمر المشترك بير الوكاالت للمخاارع

، تحدد المكاتب القطرية السأأأأأأأأأيياريولات، وتحدد المكاتب القطرية، لكل مر المخاار  2وفر الخطوة   - 98
ة المحتملة مثل حجم حالة الطوارا؛ والميطقة الجغرافية المتلثرة؛ واالحتياجات   ات األولوية، آثارلا اإنسأأأأأأأأأأأاني

 ات األولوية لليسأأأأأاء واألافال؛ واألضأأأأأرار التر لحقت بالبيية التحتية األسأأأأأاسأأأأأية؛ وقدرات الحكومة والجهات  
 فروضة عليهاعالفاعلة الرئيسية )بما فر  لم شركاء التيمية والقطاع الخاص( عل  االستجابة، والقيود الم

، تحدد المكاتب القطرية العياصأأر الرئيسأأية السأأتجابة اليونيسأأ ع وتبير اسأأتراتيجيتها 3وفر الخطوة   - 99
وخططها المتوخاة لدعم االسأأأأأأأأأأتجابة اإنسأأأأأأأأأأانية الوايية؛ وارائق التيفيم الممكية؛ والعقبات والقيود المحتملة؛  

  واالحتياجات اإرشادية مر المواردع

دجراءات التأأأللأأأبع وتحلأأأل الثغرات فر قأأأدراتهأأا    4، تضأأأأأأأأأأأأأأع المكأأأاتأأأب القطريأأأة، فر الخطوة واخيرا - 100
؛ ووضأأأأأأع دجراءات التللب، مع 3وإجراءاتها ونظمها التيسأأأأأأيقية مر اجل تيفيم االسأأأأأأتجابة المبيية فر الخطوة  

  وجود الحد األدن  مر معا ير التللب كيقطة بدايةع

المأأأد رير اإقليميير ومأأأد ري المقر ان يكفلوا اتبأأأاع المكأأأاتأأأب  ووفقأأأا إجراء الطوارا، يجأأأب عل    - 101
 2الميأأأأدانيأأأأة اإقليميأأأأة والمقر ليفس عمليأأأأة التخطي  التر تتبعهأأأأا المكأأأأاتأأأب القطريأأأة، بأأأاسأأأأأأأأأأأأأأتثيأأأأاء الخطوة  

)تحأدد المكأاتأب الميأدانيأة اإقليميأة والمقر اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأاتهأا وخططهأا لأدعم المكأاتب   3حأمفهأا( والخطوة   )جر  
 ر األ مات(عالقطرية ف

التللب له عائد  ”ويالحظ فر التوجيهات المتعلقة بالسأأأأياسأأأأات واإجراءات البرنامجية لليونيسأأأأ  ان   - 102
تدخال   84ع وفر لما الصأأأأدد،  الحظ فر اإرشأأأأادات ان الدراسأأأأات التر اجريت مؤخرا عل    اسأأأأتثمار مرتفع

ألمم المتحدة لشؤون الالجئير وجدت ان كل فر مجال التللب لليونيس  وبرنامج األشمية العالمر ومفوضية ا
دوالرات فر االسأأتجابة المقبلة لحاالت الطوارا،   4دوالر  يفق عل  التللب يحقق وفورات قدرلا فر المتوسأأ   

  وما، ويحقق وفورات كبيرة فر الكربونع 14ويزيد مر سرعة االستجابة بمعدل 

لحاالت الطوارا إكمال عملية تخطي  التللب    وكما  كر اعالو، تسأأأأأأأأأأأتخدي المكاتب ميهاج التللب - 103
للطوارا المكونأة مر اربع خطواتع ولأما الميهأاج، الأمي وضأأأأأأأأأأأأأأعأه مكتأب برامج الطوارا، لو اداة دلكترونيأة  
تسأأأاعد الفرق عل  تحليل المخاار وتقييم ورصأأأد اسأأأتعدادلا التشأأأغيلر وتحد د اإجراءات  ات العائد المرتفع  

 بة الفورية قبل وقوع حالة اواراعمر اجل االستعداد لالستجا

، اصأأأأأأأدرت اليونيسأأأأأأأ ، كتكملة إجراء الطوارا، ممكرة فيية للتللب للطوارا  2020وفر ايار/ما و   - 104
ع وحأددت المأمكرة التقييأة الخطوات العمليأة لتكييف اسأأأأأأأأأأأأأأتعأداد  19-لبأدايأة اوارا جأد أدة خالل جأائحأة كوفيأد

 ع19- دة تتعلق بجائحة كوفيدالمكاتب القطرية لالستجابة لحالة اوارا جد

واسأأأأأأأأأتعرض المجلس حالة خط  التللب لحاالت الطوارا وتحليالت المخاار التر اجرتها شأأأأأأأأأعب  - 105
مكتبا فر داار ميهاج   130المقر فر نيويورك والمكاتب الميدانية اإقليمية السأأأأأأأبعة والمكاتب القطرية البالغة  

 لية:التللب لحاالت الطواراع ولوحظت المسائل التا
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فر المقر فر نيويورك، لوحظ ان جزءا مر الوثأائق التر جر  تحميلهأا فر ميهأاج التأللأب   )ا( 
 لحاالت الطوارا لم يكر مستكمال، وان بعضها لم تجر الموافقة عليه؛

مكتبا قطريا بمدة تتراوح بير سية   77تلخرت خط  التللب لحاالت الطوارا الخاصة بأأأأأأأأأأأ  )ب( 
مر المكاتب القطرية لمدة تتراوح بير   102ت تحليالت المخاار الخاصأأة بأأأأأأأأأأأأأأأأ وثالف سأأيوات ونصأأ ع وتعلق

سأأتة اشأأهر وثالف سأأيوات ونصأأ ع وباإضأأافة دل   لم، اكتشأأ  المجلس ان الممكرة التقيية لم تسأأتخدي فر 
  مكتبا قطرياع 80

وتحليالت للمخاار  وير  المجلس ان عدي وجود خط  مسأأأأأأأأأأأأأتكملة ومعتمدة للتللب لحاالت الطوارا   - 106
باليسأأأأأبة لشأأأأأعب المقر والمكاتب الميدانية اإقليمية والمكاتب القطرية، يمكر ان  ؤثر عل  مواءمة المكاتب عل   

تتم   نطاق اليونيس  فيما  تعلق بعمليات التخطي ع وكما  كر اعالو، فلن التللب له عائد استثمار مرتفعع وإ ا لم
 يونيس ، فلر يمكر تحقيق وفورات فر تكاليف حاالت الطواراعمواءمة عمليات التخطي  فر مكاتب ال

وباإضأأأأأأأأأافة دل   لم، بما ان المعلومات بشأأأأأأأأألن ميهاج التللب لحاالت الطوارا شير مكتملة، فلن  - 107
مقر اليونيسأأأأأأأأأأ  ومكتب برامج الطوارا يقتصأأأأأأأأأأران عل  التحليل والرصأأأأأأأأأأد الكاملير للمخاار التر تشأأأأأأأأأأكلها  

اإقليمر والعالمرع وفر لما الصأأأأدد، لر تسأأأأهم المكاتب اإقليمية التر لد ها خط  األخطار عل  الصأأأأعيد ر  
  متلخرة فر الرصد العالمر المشترك بير الوكاالت للمخاار فر داار دجراء الطواراع

واخيرا،  أدرك المجلس تمأامأا ان المخأاار كأانأت تأدار دل  حأد كبير خأارج ميهأاج التأللأب للطوارا   - 108
لتقيية اختياريةع ومع  لم، فقد ابر ت اسأأأأأأأأأتجابات اليونيسأأأأأأأأأ  للتحديات الجد دة التر يفرضأأأأأأأأأها وان الممكرة ا

الحاجة دل  التكيف واالبتكار، مر خالل ددراج الدروت المسأأأأأأأأتفادة فر خط  العمل اسأأأأأأأأتراتيجياع   19-كوفيد
 ةعومر ثم،  يبغر لليونيس  ان تحّدف خططها للتللب للطوارا مر اجل مواجهة مخاار األوبئ

ويوصاااااااااي المجلس باأن يتااذ مقر اليونيساااااااااف الترتيباات ال زماة من أجال الحفاا  على تحاديا   - 109
  ططها للتأهب للطوارئ ومعاييرها الدنيا للتأهب واعتمادها.

ويوصاااااااااي المجلس باأن تعزز اليونيساااااااااف عملياة التاطيو للتاأهاب لحااالت الطوارئ باالادروس   - 110
 ع الماا ر المحتملة.، من أجل توق19-المستفادة من كوفيد

  وقبلت اليونيس  لمو التوصياتع - 111

 
التللب الدنيا    اوجه القصور فيما  تعلق بمعا ير 

التأأأأللأأأأب والحأأأأد األدن  مر  - 112  يص دجراء الطوارا عل  ان يحأأأأدد المقر الحأأأأد األدن  مر معأأأأا ير 
رع ولأمو معأا ير وإجراءات دلزاميأة دنيأا دجراءات التأللأب للمكأاتأب القطريأة والمكأاتأب الميأدانيأة اإقليميأة وللمق

تهدأ دل   يادة تللب اليونيسأأأأأأأأ  لحالة الطوارا  يادة كبيرةع وتشأأأأأأأأجع المكاتب عل  االضأأأأأأأأطالع بلنشأأأأأأأأطة 
 التللب بما  تجاو  لما الحد األدن ع

تللب،  معا ير دنيا لل  10  و  9وفيما  تعلق بالمقر والمكاتب الميدانية اإقليمية، يضع دجراء الطوارا   - 113
تحليأل المخأاار  ”عل  التوالرع ويقوي اليظأاي تلقأائيأا بحسأأأأأأأأأأأأأأاب اول مايأارير مر حيأث العمليأاتع ويشأأأأأأأأأأأأأأمالن  

ع    تكييف اسأأأأأأأأأأأتعداد المقر/المكاتب الميدانية اإقليمية مع المخاار العالمية وسأأأأأأأأأأأياق القدرات ”و    ورصأأأأأأأأأأأدلا
  ع  يادة التللب فر حالة ارتفاع المخاار ”ل    تعلق بالمكاتب الميدانية اإقليمية، يشير المايار الثالث د وفيما
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وباإشأارة دل  المعا ير الدنيا للتللب فر المكاتب القطرية، يضأع دجراء الطوارا ثمانية معا ير تتفق  - 114
مع مسأأأأتويات المخاار الخاصأأأأة بالبلدان )البلدان الميخفضأأأأة او المتوسأأأأطة او العالية المخاار(ع ويجب ان 

ويات المخاار عدد معير مر اليقاط المرجاية لتلبية الحد األدن  مر متطلبات  يصأأأأأأل كل مسأأأأأأتو  مر مسأأأأأأت
 معا ير التللب، والتر  تم تحد دلا عل  اليحو التالر:

 
 مر الفصل الثانر 5الجدول   

 عدد النقا  المرجعية ةسب مستوى الماا ر  

 عدد اليقاط المرجاية مستو  المخاارة
 8 المخاارالبلدان الميخفضة   

 18 البلدان المتوسطة المخاار
 27 البلدان العالية المخاار

 
 استيادا دل  بيانات قدمتها اليونيس ع :المصدر 
  

وترد معأا ير التأللأب الأدنيأا فر ميهأاج التأللأب لحأاالت الطواراع وفر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأأدد،  يص دجراء   - 115
القطريأة ان تسأأأأأأأأأأأأأأتخأدي ميهأاج التأللأب لحأاالت الطوارا  الطوارا، مر نأاحيأة، عل  انأه يجأب عل  المكأاتأب 

إكمأأال عمليأأة تخطي  التأأللأأب المكونأأة مر اربع خطوات، ووضأأأأأأأأأأأأأأع خط  للطوارا، والتقييم الأأماتر لمأأد  
اسأأأأأأأأأأأأأأتيفائها لليقاط المرجاية للمعا ير الدنيا للتللب، وتحد د دجراءات التللبع وتسأأأأأأأأأأأأأأتخدي المكاتب اإقليمية 

لتللب لحاالت الطوارا لتوفير مراقبة الجودة، وتحليل احتياجات المكاتب القطرية  والمقر يسأأأأأأأأأتخدمان ميهاج ا
 مر الدعم، ووضع خط  التللب الخاصة بهاع

ويوفر الميهاج درجات التللب، مما يشأأأأأأأأأأأير دل  مسأأأأأأأأأأأتو  تللب المقر والمكاتب الميدانية اإقليمية  - 116
، وتسأأأأأأأأأأأأأأهأل عمليأات التقييم الأماتر  (2)درجأات الخط والمكأاتأب القطريأةع ودرجأة التأللأب لر متوسأأأأأأأأأأأأأأ  جميع 

 والرصد واتخا  القرارات عل  جميع المستوياتع

ويكفل مد رو المقر اسأأأأأأأتيفاء المقر للمعا ير الدنيا للتللب، وانه يقدي الدعم التقير للمكاتب الميدانية   - 117
 اإقليمية والمكاتب القطرية فر تعزيز درجات استعدادلاع

ض المجلس اإجراءات التر اتخملا المقر مر اجل االمتثال لعملية تخطي  التللب فر ميصأأة  واسأأتعر  - 118
التأأللأأب للطوارا والحظ ان تعريف الحأأد األدن  لمعأأا ير التأأللأأب المطبقأأة فر المقر والمكأأاتأأب اإقليميأأة لم  تم  

 ع2020ها فر عاي ، عل  الرشم مر ان دجراء الطوارا نص عل  ضرورة تحد ث2018تحد ثه ميم آ ار/مارت  

وباإضأأأأافة دل   لم، اسأأأأتعرض المجلس مسأأأأتويات االمتثال لمعا ير التللب الدنيا العشأأأأر المحددة   - 119
لكأل مكتأب دقليمرع والحظ المجلس انأه لم  تم فر بعض الحأاالت تحميأل حأالأة التقييم او دقأامأة الأدليأل عليأه، 

 عدة معا ير دنيا للتللبع  تعتمد”او   لم تكتمل” و

__________ 

 درجة الخطة الفردية لر المتوس  المرجن لمعا ير االستعداد الدنيا الفرديةع (2) 
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مكتبا قطريا فر ثمانية بلدان ميخفضأأأأة الخطورة   24واخيرا، اسأأأأتعرض المجلس عيية عشأأأأوائية مر   - 120
وثمانية بلدان متوسأأأأأأطة الخطورة وثمانية بلدان عالية الخطورة بهدأ تقييم اسأأأأأأتخداي المكاتب القطرية لمعا ير 

 التللب الدنياع

تبير انأه ال  وجأد بلأد يفر بجميع اليقأاط    وفر المكأاتأب القطريأة فر البلأدان الميخفضأأأأأأأأأأأأأأأة المخأاار، - 121
المرجاية المطلوبةع وفر بعض لمو المكاتب، انتهت صأأأأأأأأالحية المعا ير الدنيا اإلزامية للتللب، وفر مكاتب  

، وحاالت فارشة، وملفات شير مكتملة، ووثائق   ال تسأأأأأأأأأتيد دل  نمو ج”اخر  كانت لياك حاالت لد ها وثائق  
 بدون تاريخع

تعلق بالمكاتب القطرية  ات الموجزات المتوسأأأأأأأطة المخاار، لوحظ ان االفتقار دل  البيانات  وفيما   - 122
، شير انأه   مسأأأأأأأأأأأأأأتوفأاة المعأا ير ”يحول دون دجراء تقييم فر اربعأة مكأاتأبع واعتبرت المكأاتأب األربعأة األخر  

نما ج فارشة، ووثائق    عل  األقل مر المعا ير المرجاية الثمانية عشأأأأأأأأأأأأرة كانت لد ها حاالت فيها: 9تبير ان  
، ووثأائق شير مؤرخأةع وكأانأت لأد هأا نقأاط مرجايأة  ات تأاريخ   ال تسأأأأأأأأأأأأأأتيأد دل  نمو ج”ميتهيأة، وملفأات مرفقأة  
  التزاي متلخر عر موعدوع

واخيرا، فيما  تعلق بالمكاتب القطرية  ات الموجزات الشد دة الخطورة، انتهت صالحية بعض المعا ير   - 123
الأدنيأا اإلزامية للتأللب، وكأانأت ليأاك حأاالت تحتوي عل  وثأائق فأارشأة او شير كأاملأة عل  الرشم مر انهأا تعتبر  

  ليلها جميع المعا ير اإلزاميةعع ولم يستوأ اي مر المكاتب القطرية التر جر  تح مستوفاة المعا ير ”

وير  المجلس انه د ا لم تتم الموافقة عل  معا ير التللب الدنيا الخاصأأأأأأأأة بالمقر والمكاتب الميدانية   - 124
اإقليمية عل  اليحو الواجب، فقد يكون لياك خطر مر عدي قياي المكاتب بمعالجة الحد األدن  مر انشأأأأأأأأأأطة 

اليحو الواجب، وبالتالر يمكر ان تتلثر العياصأأأأر األسأأأأاسأأأأية، مثل قدرتها عل   التللب لحاالت الطوارا عل   
التكيف مر حيث التللب والقدرات، للمخاار العالمية و/او اإقليمية، خاصأأأة فر السأأأياقات العالية المخاارع  
الة وباإضأأأأأأأأأأأأأأافة دل   لم، د ا كانت مخاار السأأأأأأأأأأأأأأياق الخاص والقدرات الوايية القائمة عل  التعامل مع ح

 الطوارا شير معروفة، فلن االستجابة أل مة دنسانية يمكر ان تكون شير فعالة وشير مياسبةع

ويوصاااااااااي المجلس باأن تساااااااااتتمال اليونيساااااااااف معاايير التاأهاب الادنياا للمقر والمكااتاب الميادانياة  - 125
 اإلقليمية.

نية اإلقليمية بهدف ويوصاااي المجلس بأن يوفر مقر اليونيساااف مزيدا من التدريب للمكاتب الميدا - 126
  عتعزيز الرقابة ومراقبة الجودة اللتين يمارسهما المكتب الميدانية اإلقليمي

 وقبلت اليونيس  لمو التوصياتع - 127

 
 اوجه القصور فر خط  التللب للطوارا فر المكاتب الميدانية  

ممثلون القطريون اسأأأأأأتيفاء فيما  تعلق باألدوار والمسأأأأأأؤوليات،  يص دجراء الطوارا عل  ان يكفل ال - 128
المكاتب القطرية للحد األدن  مر معا ير التللب، ويواصأأأأأأأأألون تعزيز اسأأأأأأأأأتعدادلاع ويتحمل رؤسأأأأأأأأأاء المكاتب  

ويكفل المد رون اإقليميون    الميدانية ورؤسأأأأاء اقسأأأأاي البرامج والعمليات المسأأأأؤولية عر التللب كل فر مجالهع
يا للتللب، وتقديم المسأأأأأأأأأأاعدة التقيية واإشأأأأأأأأأأراأ ومراقبة الجودة دل   اسأأأأأأأأأأتيفاء المكاتب اإقليمية للمعا ير الدن

وعل  الصأأعيد ر اإقليمر والقطري، يشأأارك فر تخطي  وتيفيم   المكاتب القطرية لتعزيز مسأأتويات اسأأتعدادلاع
انشأأأأأأأأأأأطة التللب الموتفون الرئيسأأأأأأأأأأأيون مر جميع اقسأأأأأأأأأأأاي البرامج والعمليات، بمر فيهم الموتفون او جهات  
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ق المسأأأأأؤولة عر اإدارة المركزية للمخاار وإدارة القدرة التيظيمية عل  الصأأأأأمود و/او ددارة اسأأأأأتمرارية  التيسأأأأأي
  تصريف األعمال، وإدارة المخاار األمييةع

ويجب ان يضأأأأأأأأأاأ دل   لم ان المكاتب الميدانية اإقليمية تدعم المكاتب القطرية فر الحفا  عل   - 129
اركة فر المحافل الخارجية المعيية بالتللبع ولر تزود نفسأها بالقدرات الال مة  مسأتويات التللب الكافية والمشأ

لتحليل ورصأأأأأأأأأأأأد المخاار فر الميطقة ودعم المكاتب القطرية فر حالة حدوف ا مات تتجاو  قدرات المكاتب  
التر تعأدلا  القطرية عل  االسأأأأأأأأأأأأأأتجأابةع وتوفر المكأاتب الميأدانيأة اإقليميأة مراقبأة جودة وثائق وبيأانات التأللب  

  المكاتب القطرية وفقا إرشادات وادوات دجراءات الطوارا والتللبع

وبهأأدأ تحأأد أأد حأأالأأة خط  التأأللأأب للطوارا وتحليالت المخأأاار التر تمكّنر المكأأاتأأب مر دعأأداد   - 130
االسأأأأأأأأتجابة للمخاار المحتملة، اسأأأأأأأأتعرض المجلس المعلومات التر تم تحميلها فر ميصأأأأأأأأة التللب لحاالت  

ع ونتيجة للتحليل، تم تحد د عدد  2021ارا للمكاتب الميدانية فر داار نطاق مراجعة الحسأأأأأأأأأأأأأأابات لعاي  الطو 
  مر المسائلع

ففيما  تعلق بتحميل خط  التللب، لم يكمل المكتب اإقليمر لميطقة الشرق األوس  وشمال افريقيا   - 131
الطوارا تمأأأامأأأا، ولم  وافق عليهأأأاع    الخطوات الثالف التر سأأأأأأأأأأأأأأييفأأأملأأأا المكتأأأب فر ميهأأأاج التأأأللأأأب لحأأأاالت

خطرا اثياء خطوة تعريف السأأأأيياريولات، شير ان الممثلير    73وباإضأأأأافة دل   لم، حددت المكاتب القطرية  
القطريير لم يسأأأأأأأتكملوا ايا ميها ولم  وافقوا عليه، عل  الرشم مر رصأأأأأأأد المكتب اإقليمرع وفيما  تعلق بخطوة 

اإقليمر دعمه للمكاتب القطرية بشأأأأأأألن االسأأأأأأأتجابات لحاالت الطوارا فر ، لم يسأأأأأأأجل المكتب   االسأأأأأأأتجابة”
  ميهاج التللب لحاالت الطواراع

، لم تعالج اي معا ير دنيا للتللبع واخيرا، تم االنتهاء مر خطة  دجراء التللب”وفيما  تعلق بخطوة   - 132
لم، لم تحّمل فر ميصأأأأأأأأأأأة التللب  ؛ ومع  2018تللب المكتب الميدانر اإقليمر فر تشأأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر  

للطوارا ولم تحّدف، عل  الرشم مر انه يجب دجراء تحد ث خطة التللب للطوارا كل عايع وباإضأأأأأأأأأافة دل   
  لم، لم ُ يظر فر الممكرة التقييةع

وفيما  تعلق بالخطوة األول  مر عملية التخطي  للتللب، حدد المكتب القطري لمو امبيق الخاضأأأأأأع   - 133
المكتب الميدانر اإقليمر لشأأأأأأأأأأأرق افريقيا والجيوب األفريقر، سأأأأأأأأأأأتة مخاار ولم  وافق الممثل  الختصأأأأأأأأأأأاص  

كأأانون   5القطري عل  اي ميهأأاع وعالوة عل   لأأم، تم تحأأد أأث الخطوتير الثأأانيأأة والثأأالثأأة للمرة األخيرة فر  
ة الرابعة، اكتملت معا ير ، وكانتا تيتظران الموافقة عليهماع واخيرا، فر ما  تعلق بالخطو 2019األول/ديسأأأمبر  

 ولم تتم الموافقة عل  اي ميهاع 2019التللب الدنيا آخر مرة فر كانون األول/ديسمبر 

وير  المجلس ان عدي وجود خط  معتمدة ومسأأأتكملة للتللب لحاالت الطوارا وتحليالت للمخاار   - 134
سأأأتجابة الفعالة لحاالت الطواراع وكما  يعوق المواءمة فر جميع انحاء الميطقة والمكاتب القطرية مر اجل اال

 كر اعالو، فلن التللب له عائد اسأأأتثمار مرتفعع وإ ا لم تتم مواءمة عمليات التخطي  فر مكاتب اليونيسأأأ ،  
  فلر يمكر تحقيق استجابات سريعة ووفورات فر لما الصددع

لتأللأب الخأاصأأأأأأأأأأأأأأأة بأالمكأاتأب وعالوة عل   لأم، د ا لم تتم الموافقأة عل  الحأد األدن  مر معأا ير ا - 135
اإقليمية والقطرية واسأأأأأأتكمالها عل  اليحو الواجب، فلن سأأأأأأالمة واكتمال البيانات المتعلقة بوضأأأأأأع وتيفيم تلم  

  الخط  يمكر ان تتعرض للخطر، مما قد يعكس درجة تللب شير دقيقةع
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دل  التكيف واالبتكار الحاجة    19-وقد ابر ت اسأأأأأأتجابة اليونيسأأأأأأ  للتحديات الجد دة لجائحة كوفيد - 136
مر خالل ددماج الدروت المسأأأأأأأأتفادة اسأأأأأأأأتراتيجيا فر خط  العملع وفر لما الصأأأأأأأأدد،  الحظ المجلس المية 

 االستعداد لمواجهة األخطار الجد دة عر اريق تحد ث خططها للتللب للطوارا سيوياع

وشاااامال أفريويا والمكتب  ويوصااااي المجلس بأن يتاذ المكتب اإلقليمي لمنطقة الشاااارق األوسااااو   - 137
القطري لموزامبيق الترتيبااات ال زمااة من أجاال الموافقااة على الوثااائق والاطوات التي تتااألف منهااا عمليااة 

  التاطيو للتأهب لحاالت الطوارئ واستتمالها في منهاج التأهب لحاالت الطوارئ في الوقد المناسب.

قد اسأأأأتكملت واعتمدت بالفعل فر ميهاج التللب  وقبلت اليونيسأأأأ  التوصأأأأية، واكدت ان المعلومات   - 138
  لحاالت الطواراع

 
 سلسلة اإلمداد - 8 

 غياب رصد المستعمل اليهائر لتمدادات  

مر دليل اإمدادات لليونيسأأأأأأأأأأأأأ ، ترتب  وتيفة اإمدادات المضأأأأأأأأأأأأأطلع بها فر كل   1-3وفقا للفقرة   - 139
إمدادات فر تيسأير عملية اإمداد وتيفيملاع وعل  وجه مكتب قطري ارتبااا مباشأرا بالمهاي المياسأبة لشأابة ا

التحد د، تشأأأأأمل وتيفة دمدادات المكاتب القطرية ترتيب التفتيش قبل التسأأأأأليم وبعدو حسأأأأأب االقتضأأأأأاء وتقييم 
مد  مالءمة اللوا ي فر مواقع المشأأأأأأأأأأأاريع وإعداد اإقرار باسأأأأأأأأأأأتالي السأأأأأأأأأأألع مر الحكومة وشيرلا مر العمالء  

  وترتيب رصد المستعمل اليهائر لتمداداتعوالحصول عليه، 

واجر  المجلس اسأأأأتعراضأأأأا لتقارير الشأأأأركاء الميفم ر الم ر تلقوا دمدادات مر اليونيسأأأأ  خالل عاي   - 140
، مر خالل اسأأأأأتعراض تقارير  ياراتهم البرنامجية التر قاي بها مكتبا اليونيسأأأأأ  القطريان فر مو امبيق  2021

جلس انه لم يجر اي اسأتعراض للمسأتعملير اليهائيير عل  اليحو الواجب فر كال وجيوب السأودانع والحظ الم
  المكتبير فر لمو الفترةع

،  2021ووفقا إجراءات التشأأأأأغيل الموحدة لرصأأأأأد المسأأأأأتعملير اليهائيير لتمدادات اعتبارا مر عاي   - 141
كمية ونوعية وفعالية وكفاءة ودقة مواعيد   يبغر دجراء عملية اسأأأأأتعراض للمسأأأأأتعملير اليهائيير مر اجل تقييم 

تسأليم اإمدادات دل  مسأتخدميها، فضأال عر ما د ا كان المسأتفيدون قد سألموا اإمدادات واسأتخدمولا بطريقة 
مياسأأأأأأأأأبةع وفر لما الصأأأأأأأأأدد، الحظ المجلس ان المكتب اإقليمر لمو مبيق لم يجر اي رصأأأأأأأأأد للمسأأأأأأأأأتعملير  

  الشركاء الميفمونع اليهائيير لتمدادات التر يسلمها

وفيما  تعلق بالموضأأأوع نفسأأأه، الحظ المجلس ان المكتب القطري لجيوب السأأأودان يعتزي دجراء رصأأأد   - 142
للمسأأتعملير اليهائيير عل  ثالثة مسأأتويات: )ا( رصأأد اإمدادات فر مراكز العبور؛ )ب( ورصأأد اإمدادات عل   

عل  مسأتو  المسأتفيد ر مر خالل ارأ ثالثع ومع  لم،    مسأتو  المسأتعملير اليهائيير؛ )ج( ورصأد اإمدادات 
  ، 19- لم  تم تيفيأم الرصأأأأأأأأأأأأأأد دال خالل الزيأارات البرنأامجيأة، و لأم بسأأأأأأأأأأأأأبأب القيود عل  السأأأأأأأأأأأأأفر المتعلقأة بكوفيأد 

المحدود، وقدرة الطرأ الثالث المحدودة عل  الرصأأأأأأأد فر جيوب السأأأأأأأودانع واجر  المجلس اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأا   والتمويل 
، والحظ ان لياك تقارير عر  2021ا لول/سأأأأأأبتمبر    30جية التر اجريت دل  الشأأأأأأركاء الميفم ر فر  للزيارات البرنام 

    يارات برنامجية شير موجودة او شير مكتملة؛ وتقارير قياسية مجردة اخر  بدون مواصفات المستخدي اليهائرع 

م ر لصأأأأالن المسأأأأتفيد ر  وير  المجلس ان عدي كفاية رصأأأأد اإمدادات المسأأأأَلمة دل  الشأأأأركاء الميف - 143
اليهائيير يعّرض الميظمة الحتمال دسأأأاءة اسأأأتخداي تلم اإمدادات، مر قبيل األنشأأأطة االحتيالية )مثل سأأأرقة 
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اإمدادات او بيعها( او الخسأأأأأأأأأأأأأائر او تسأأأأأأأأأأأأأليم دمدادات رد ئة اليوعية او فر حالة متدنية، مما قد  ؤثر عل   
  سمعة اليونيس ع

رصأأأد المسأأأتعملير اليهائيير عر تعليقات قيمة لليونيسأأأ  تمكيه مر دجراء تقييم سأأأليم  وسأأأتسأأأفر عملية   - 144
لكمية اإمدادات ونوعيتها وفعاليتها وكفائتها وحسأأأر توقيت تسأأأليمها دل  المسأأأتفيد ر، فضأأأال عر اإشأأأراأ عل   

الطريقة، سأأأأأأأأأتتمكر  ما د ا كان الشأأأأأأأأأركاء الميفمون يسأأأأأأأأأتخدمون اإمدادات لفائدة المسأأأأأأأأأتفيد ر المحدد رع وبهمو  
الميظمة مر تتبع األثر المي تحدثه اإمدادات المسأأألمة عل  المجتمعات المحلية بهدأ تحسأأأير سأأألسأأألة اإمداد  
 وضمان وصول المستفيد ر اليهائيير فر الوقت المياسب والمستداي دل  الميتجات األساسية العالية الجودةع

زامبيق اسااااتعراأل رصااااد المسااااتعملين النهائيين  ويوصااااي المجلس بأن يطبق المكتب القطري لمو  - 145
لإلمدادات التي يساالمها الشااركاب المنفذون، باالتفاق مع إجراب التشااغيل الموةد للمكتب القطري لموزامبيق  

  لرصد المستعملين النهائيين لإلمدادات.

مي ويوصااااي المجلس بأن يرااااع المكتب القطري لجنوب السااااودان، بالتنساااايق مع المكتب اإلقلي  - 146
لشرق أفريويا والجنوب األفريقي، الصيغة النهائية الستعراأل عملية رصد المستعملين النهائيين لإلمدادات  

 وأن يعتمد إجراب من أجل تعزيز رصد المستعملين النهائيين لإلمدادات التي يقدمها الشركاب المنفذون.

 وقبلت اليونيس  لمو التوصياتع - 147

 
 دمداد وشراء السلع األساسيةاوجه عدي الدقة فر تخطي     

مر دليأأأأل اإمأأأأدادات عل  ان موتفر البرامج، بأأأأدعم مر موتفر اإمأأأأدادات،    1-2تيص الفقرة   - 148
يشأأأأأأأأأأأأأأاركون فر اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض الحأالأة التر  واجههأا األافأال واحتيأاجأاتهم مر اإمأداداتع ولم يحأددون الثغرات  

نظم وايية لتمداد تكفل توافر اإمدادات األسأأأاسأأأية  الرئيسأأأية فر تلبية لمو االحتياجات، ويدعون دل  دنشأأأاء  
لسافالع وخالل مرحلة التخطي  األولية، يسأأأأأتعرض موتفو البرامج واإمدادات احتياجات األافال ويحددون  

 دور اليونيس  فر وتيفة اإمداداتع

البرامج؛    مر دليل اإمدادات دل  ان تخطي  اإمدادات لو مسأأأأأأأأأأؤولية موتفر  2-2وتشأأأأأأأأأأير الفقرة   - 149
بدعم ومشأورة مر موتفر اإمدادات، الم ر  يبغر ان يشأاركوا بشأكل اسأتباقر واسأتراتيجر فر وقت مبكر مر 
تخطي  البرامجع وييبغر ان تركز خط  اإمأدادات عل  انشأأأأأأأأأأأأأأطأة خط  العمأل الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة 

  المضافة بانتظايعاألثر الكبير، ومر المقرر استعراض تدخالت اإمدادات  ات القيمة   ات

وقأاي المجلس بتحليأل اوامر شأأأأأأأأأأأأأأراء المواد االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة، مثأل دمأدادات الطأاقأة الطبيأة المتجأددة،   - 150
مليون   28,7والميتجات الصيدالنية، والحقائب الصحية اليسائية، واللقاحات، مر بير امور اخر ، والتر تمثل 

،  2021ا لول/سأأأأبتمبر   30ري لجيوب السأأأأودان حت  دوالر مر مشأأأأتريات السأأأألع، الصأأأأادرة عر المكتب القط
 :والحظ المجلس مر التحليل ما  لر

مر دمدادات المواد االسأأأأأأأأأأأتراتيجية التر لم تيظر فيها خطة اإمدادات لعاي    20كان لياك   )ا( 
ع ولر دمدادات ابية متجددة وميتجات صأأأأأأأأأأيدالنية وحقائب صأأأأأأأأأأحية نسأأأأأأأأأأائية، مر بير امور اخر ، 2021

  مال ير دوالر؛ 5,88لغ دجمالر قدرو واقتييت بمب
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وحدة اسأتراتيجية اقل   1 304  640مر دمدادات المواد االسأتراتيجية، تمثل   17كان لياك   )ب( 
مر المخط  لهع وكانت تتعلق بالتغمية وتعقيم المياو والتعليم والميتجات الصأيدالنية واللقاحات، واقتييت بمبلغ  

  مليون دوالرع 14,88دجمالر 

واشأأأأارت ددارة المكتب القطري لجيوب السأأأأودان دل  ان مشأأأأروع الصأأأأيدوق العالمر لمكافحة اإ د   - 151
والسل والمالريا لم  درج فر خطة اإمدادات السيوية ألنه ال  زال يجري مياقشات مع الصيدوق العالمر بشلن 

 لم، لم يكر باإمكان فر بعض  ع  تعلق األمر نفسأأأأأه بمشأأأأأروع البيم الدولرع وباإضأأأأأافة دل    تقديم الميحة”
الحاالت القياي بعمليات شأأأأأأأراء بسأأأأأأأبب عدي تلقر األموال )المين( التر تعتزي األقسأأأأأأأاي اسأأأأأأأتخدامها فر عملية 

 ع19-الشراءع وكانت لياك بعض حاالت التلخير الياجمة عر جائحة كوفيد

عتبار فر الخطة السأأأأأأأأأأأأأأيوية  وير  المجلس ان اقتياء الميتجات االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية التر لم تؤخم فر اال - 152
لتمدادات  دل عل  مواار ضع  فر تعاريف االحتياجات، او يعير ضميا ان المكتب لم يلخم فر االعتبار 

مثل مهل اإنجا  الواقاية للمشأأأأأأأأأأأتريات، ومهل التسأأأأأأأأأأأليم، ومهل  -جميع العوامل عملية التخطي  لتمدادات  
ير العأأأأابر، واليقأأأأل والتو يع، والتركيأأأأب، والتكأأأأاليف  اليقأأأأل، واريقأأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأحر، والتخليص الجمركر، والتخز 

  الصلةع  ات

وعالوة عل   لأم، فألن اليقص فر مجأاالت التغأميأة وتعقيم الميأاو والتعليم واإمأدادات الصأأأأأأأأأأأأأأيأدالنية   - 153
 واللقاحات )جميع العياصر االستراتيجية( يمكر ان تؤدي دل  تلخيرات فر تيفيم انشطة خط  العملع

المجلس بأن يقوم المكتب القطري لجنوب الساااااودان برصاااااد  طو اإلمداد الااصاااااة ب  ويوصاااااي   - 154
 وتحديثها بما يتماشى مع االةتياجات البرنامجية.

ويوصااااي المجلس بأن يواصاااال قساااام البرامج بالمكتب القطري لجنوب السااااودان، بدعم من قساااام   - 155
  اإلمدادات، تعزيز رصده لعملية الشراب.

 س  لمو التوصياتعوقبلت اليوني - 156

 
 إدارة المازون  - 9 

 عدي كفاية الوثائق الال مة لحساب تكلفة االستبدال الحالية  

مر المعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العاي دل  ان قوائم المخزون    12مر المايار   17تشير الفقرة   - 157
مر اجل: )ا( التو يع بدون رسأأأأأأأوي او مقابل تقات بلقل تكلفة وتكلفة اسأأأأأأأتبدال حالية حيثما تكون محتفظا بها  

  رسوي رمزية؛ او )ب( االستهالك فر عملية دنتاج السلع التر سيتم تو يعها مجانا او مقابل رسوي رمزيةع

، تعّرأ تكلفة االسأأأأأأتبدال الحالية بلنها التكلفة التر  12مر المايار المحاسأأأأأأبر الدولر   9وفر الفقرة   - 158
  ك األصل فر تاريخ تقديم التقريرعستتكبدلا الميشلة المتال

وفر داار الميهجية الحالية، يمكر لليونيسأأأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأأأتخداي معلومات التسأأأأأأأأأأعير فر ترتيباتها الحالية   - 159
الطويلة األجل للمسأأأأأأاعدة فر تحد د تكلفة االسأأأأأأتبدال الحالية لتمدادات فر مخزوناتها الخاضأأأأأأعة للرقابة فر 

راء شأأأأأأأأأأأأأأابة اإمدادات الم ر يعملون مع فئات محددة مر الميتجات  ع ويمكر اسأأأأأأأأأأأأأأتخداي خب2021نهاية عاي  
 كمورد للمساعدة فر تحد د تكلفة االستبدال الحاليةع
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واسأأأأأأأأأأأأتعرض المجلس ميهجية تطبيق تكلفة االسأأأأأأأأأأأأتبدال الحالية والتقييم المي اجري عل  مخزونات   - 160
انخفاض قيمة المخزون المسجلة فر سجل   المواد الموجودة فر شابة اإمدادات والمكاتب القطرية للتحقق مر

 التكاليف فر نهاية السية او تكلفة االستبدال الحاليةع

مادة مر اجل تطبيق تكلفة االسأأأتبدال الحالية للمخزون   111ووجد المجلس انه يجب تخفيض قيمة   - 161
فر المائة    73او  مليون دوالر    92,72فر المسأأأأأأتودعاتع ومع  لم، لوحظ انه جر  تقييم تسأأأأأأعة ميها )تمثل  

ع وبلغ  2021مر دجمالر التعد ل( عل  اسات سعر مر ترتيب اويل األجل انتهت صالحيته فر تمو / وليه  
  كانون األول/  31دجمالر تسأأأأأأأوية شأأأأأأأطب المخزون التر اجريت وادرجت فر البيانات المالية لليونيسأأأأأأأ  فر 

  مليون دوالرع 126,43مبلغ  2021ديسمبر 

ات مع شأأأابة اإمدادات، اوضأأأن ان تكلفة االسأأأتبدال الحالية لتلم المواد تحددت عر واثياء المشأأأاور  - 162
اريق مياقشأأأأأأأات مع خبراء الميتجات، امتثاال للميهجيةع بيد ان الشأأأأأأأابة لم تقدي معلومات مفصأأأأأأألة او وثائق  

اء تقييم للمعأا ير  داعمأة بمأا فيأه الكفأايأة للعمليأة التر قأاي بهأا خبراء الميتجع ولأملأم، لم  تمكر المجلس مر دجر 
 والمعلومات واإجراءات التر جر  اإبالغ عيهاع

وير  المجلس انه يجب اسأأأأتخداي معلومات مسأأأأتكملة مر اجل تجيب التحد د شير الصأأأأحين لتكلفة   - 163
 االستبدال الحالية للمخزونات العييية فر تاريخ اإبالغع

تجات فر لما التقييم مفصأأأأأأأأألة بوضأأأأأأأأأوح فر وعالوة عل   لم، يجب ان تكون مشأأأأأأأأأاركة خبراء المي - 164
الميهجية، مع اإشأأأأأأأأأأارة دل  المعا ير والوثائق الداعمة واإجراءات الواجب اتباعها، بهدأ ضأأأأأأأأأأمان شأأأأأأأأأأفافية 

  العملية برمتهاع

ويوصاااااااي المجلس بأن تتحقق شاااااااعبة اإلمدادات من أن الوثائق المساااااااتادمة لحسااااااااب تتلفة  - 165
منهجية ةساااب التتلفة الفعلية التي سااتتتبدها المنشااأة القتناب األصااول في  االسااتبدال الحالية تتسااق مع  

  تاريخ اإلب غ.

ويوصااااااي المجلس بأن تسااااااتتمل شااااااعبة اإلمدادات منهجيتها التي تبين المعايير الدنيا والوثائق  - 166
 نتجات.الداعمة ال زمة كلما تقرر ةساب تتلفة االستبدال الحالية من   ل مناقشات مع  براب الم

 وقبلت اليونيس  لمو التوصياتع - 167

 
 إدارة كشوف المرتبات -  10 

 اوجه القصور فر ددارة المدفوعات الزائدة  

وفقا لتعليمات عملية ددارة السأل  الشأخصأية والمبالغ المسأتردة، تسأتخدي حسأابات السأل  الشأخصأية  - 168
الموتفير لليونيسأ  او المسأتحقة عل  اليونيس   وحسأابات المبالغ المسأتردة لتسأجيل األرصأدة المسأتحقة عل   

للموتفيرع ويمكر ان تيشأأأأل لمو األرصأأأأدة مر السأأأأل  واالسأأأأتحقاقات التر تيشأأأأل فر كشأأأأوأ المرتبات او مر 
معامالت اخر  )مثل السأأفر او فواتير االسأأتخداي الشأأخصأأر للهات ( التر تيشأأل فر وحدات نظاي المعلومات  

لة عل  األرصأأأأأأأأأدة التر  لزي اسأأأأأأأأأتردادلا المدفوعات الزائدة، اي المدفوعات  االفتراضأأأأأأأأأر المتكاملع ومر األمث
الموافقات عل  االسأأأأأتحقاقات التر تقدمها اليونيسأأأأأ  للموتفير بما  تجاو  اسأأأأأتحقاقاتهم بموجب اليظامير   او

 األساسر واإداري لموتفر األمم المتحدة وسياسات اليونيس  وإجراءاتها  ات الصلةع
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مسأأأاءلة عر حسأأأابات السأأأل  الشأأأخصأأأية والمبالغ المسأأأتردة بير المركز العالمر للخدمات  وتيقسأأأم ال - 169
المشأأتركة ومكاتب اليونيسأأ ع وتقع المسأأؤولية الرئيسأأية عر ددارة حسأأاب السأأل  الشأأخصأأية والمبالغ المسأأتردة  

ال فر حالة دفع  عل  عاتق المكاتب المعيية، بييما  تول  ددارة الرصأأأأأأد المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأتركة، د
 تكاليف السفر و/او استردادلاع

وفيما  تعلق بالرصأأأد الميتظم المي يقوي به المركز العالمر للخدمات المشأأأتركة، مر اجل تحد د اي   - 170
مدفوعات  ائدة فر اقرب وقت ممكر، يشأأأأأأار فر دجراء اليونيسأأأأأأ  المتعلق بلدارة المرتبات، والسأأأأأأل  المقدمة  

ر للمأدفوعأات، واسأأأأأأأأأأأأأأترداد المأدفوعأات الزائأدة، دل  ان المأدفوعأات الزائأدة اليأاجمأة عر للموتفير، واألثر الرجع
خطل دداري مر جانب اليونيسأأأأ  سأأأأوأ تسأأأأترد فر شأأأأكل خصأأأأم فوري لمرة واحدة مر مرتب الموت  او فر 

  شهرا ال تتجاو  مدة عقد الموت ع 12شكل اقساط عل  مد  فترة اقصالا 

راء اليونيسأأأأأأأأ  بشأأأأأأأألن انخفاض القيمة وعمليات الشأأأأأأأأطب فر كانون  ومر ناحية اخر ، يشأأأأأأأأير دج - 171
دل  ان المراقب المالر قد فوض سأأأأأأأأألطته دل  مد ر المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأأتركة   2022الثانر/ يا ر  

جلت بعد تقديم حالة انتهاء الخدمة لتجهيزلا مر قبل المركز بقيمة تصأأل  لشأأطب مسأأتحقات الموتفير التر سأأُ
  رعدوال 500دل  

ويشأأير اإجراء ايضأأا دل  انه د ا سأأجلت المعامالت التر تسأأفر عر مسأأتحقات للموتفير بعد تقديم   - 172
الب انتهاء الخدمة، فلن المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأأأأأأتركة يجهز المبلغ المسأأأأأأأأأأأأأتحق كشأأأأأأأأأأأأأطب، بموافقة 

 المركزع مد ر 

،  تحمل المركز العالمر للخدمات  واخيرا، وفقا لتقسأأأأأأأأأأأأأيم المسأأأأأأأأأأأأأاءلة عر سأأأأأأأأأأأأأداد مرتبات الموتفير - 173
المشأأأتركة المسأأأؤولية عر دبالغ المكتب و/او الموتفير بلي دجراءات الحقة، د ا لزي األمر، وتتحمل المكاتب  
المحلية المسأأأأأأأأؤولية عر العمل عر كثب مع الموتفير والمركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأتركة دل  ان تتم د الة  

 يعجميع المدفوعات الزائدة مر اليظا

 2020واسأأتعرض المجلس السأأل  الشأأخصأأية المعلقة وحاالت المبالغ المسأأتردة الميشأأورة فر عامر   - 174
 ، والحظ ما  لر:2021 و

،  2021 و  2020، نشأألت فر عامر  2012كانت لياك ددخاالت بلثر رجعر تتعلق بعاي   )ا( 
 التقاعدية مر اجل تسويتها؛وكانت تستيد دل  الب وارد مر الصيدوق المشترك للمعاشات 

حالة مبالغ مسأتردة عالقة تخص موتفير  17حاالت مر اصأل   6، كانت  2020فر عاي   )ب( 
دوالر انتهت خدمتهم بالفعل مر الكيان ولم  تم تجهيز   500حصأأأأأأألوا عل  مدفوعات  ائدة تصأأأأأأأل قيمتها دل   

  عمليات شطب بعد؛

حالة تيتظر االسترداد، مع مدفوعات  ائدة    75حالة مر اصل    29، كانت  2021فر عاي   )ج( 
دوالر، عبأارة عر ددخأاالت بألثر رجعر تتعلق بموتفير انتهأت خأدمتهم مر الكيأان   500تصأأأأأأأأأأأأأأل قيمتهأا دل   

تتعلق بطلب تسأأأأأأوية للصأأأأأأيدوق المشأأأأأأترك للمعاشأأأأأأات التقاعدية تم اسأأأأأأتالمه فر عاي    2012اعتبارا مر عاي  
  ولم  تم تجهيز عمليات شطب لهع 2021
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وير  المجلس ان عأدي تحأد أد وإدارة المأدفوعأات الزائأدة فر الوقأت الميأاسأأأأأأأأأأأأأأأب عل  نطأاق مكأاتأب  - 175
اليونيسأأأ  يعوق كفاءة عملية ددارة السأأأل  الشأأأخصأأأية والمبالغ المسأأأتردة، التر تهدأ دل  الحد مر الخسأأأائر  

  المالية للميظمةع

ليات شطب المدفوعات الزائدة يمكر ان وباإضافة دل   لم،  ر  المجلس ان التلخر فر تجهيز عم - 176
   ؤدي دل  المبالغة فر تقد ر مستحقات الكيانع

ويوصااااااااي المجلس بأن يبد المركز العالمي للادمات المشااااااااتركة في  لبات التسااااااااوية المعلقة   - 177
 المقدمة من أ راف ثالثة وفقا لسياسة اليونيسف.

ات المشااتركة األسااباب التامنة وراب المدفوعات  ويوصااي المجلس بأن يحدد المركز العالمي للادم - 178
الزائدة من جانب المكاتب القطرية وأن يستتشف ةلوال لتافيرها وزيادة الوعي لدى مكاتب اليونيسف تل  

 بشأن إدارة السلف الشاصية والمسابلة عن المبالم المستردة لتجنب الاسائر المالية.

  ة التوصياتعوقبل المركز العالمر للخدمات المشترك - 179

 
 إقرارات اإلدارة -جيم 

 شطب  سائر النقدية والحسابات المستحقة الوبض والممتلتات - 1 

 2021مال ير دوالر خالل عاي    7,54ابلغت اليونيسأ  المجلَس بشأطب خسأائر فر األصأول بقيمة  - 180
مال ير دوالر    3,49(، بمأأأا فر  لأأأم خسأأأأأأأأأأأأأأأأائر فر المخزونأأأات بقيمأأأة  2020مليون دوالر فر عأأأاي    1,93)
مليون دوالر، وفر مبالغ اخر    2,42(، وفر التبرعات المسأأتحقة القبض بقيمة 2020مليون فر عاي   0,75)

(، وممتلكات ومعدات بمبلغ  2020مليون دوالر فر عاي    1,02مليون دوالر )  1,29مسأأأأأأأأأأأأأتحقة القبض بقيمة 
 (ع2020مليون دوالر فر عاي  0,16مليون دوالر ) 0,34

 
   الهبات - 2 

افادت اليونيسأأأأ  بلن المد رة التيفيمية قد ا نت بتيظيم مياسأأأأبات ترق  دل  ان تكون مدفوعات عل   - 181
ع وكانت  2021كانون األول/ديسأأأأأأأمبر    31دوالر للسأأأأأأأية الميتهية فر  415  350سأأأأأأأبيل الهبة  بلغ مجموعها 

ر محليا فر مكتبير للطوارا تابعير دوالرا لتعزيزات األمر السأأأأأأأأأأأأأأكير للموتفير المعييي  405  350المدفوعات  
  دوالر لتغطية اليفقات القانونية ألفراد اسرة موت  متوف  مر موتفر اليونيس ع 10 000 لليونيس  و

 
 ةاالت الغش والغش المفترأل - 3 

(، يعتزي المجلس دجراء مراجعأأاتأأه 240وفقأأا للمعأأا ير الأأدوليأأة لمراجعأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات )المايأأار رقم  - 182
المالية بحيث يكون لديه توّقع معقول لكشأأأأأأأأأأأأأأ  األخطاء والمخالفات الجولرية، بما فيها تلم الياجمة   للبيانات

عر الغشع ومع  لأأم،  يبغر اال ُيعتمأأد عل  مراجعتيأأا للحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات لتحأأد أأد جميع األخطأأاء او المخأأالفأأاتع  
  فالمسؤولية عر ميع الغش والكش  عيه تقع عل  عاتق اإدارة فر المقاي األولع

وفر اثياء مراجعة الحسأأأابات، وجه المجلس اسأأأتفسأأأارات لتدارة بشأأألن مسأأأؤوليتها الرقابية عر تقييم  - 183
مخأاار الغش الجولري وبشأأأأأأأأأأأأأأألن العمليأات المطبقأة لتحأد أد مخأاار الغش ومواجهتهأا، بمأا فيهأا اي مخأاار 

كانت اإدارة عل  علم بلي حالة  بعييها حددتها اإدارة او لفت انتبالها دليهاع واستفسر المجلس ايضا عما د ا  
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شش فعليأة او مزعومأة او مشأأأأأأأأأأأأأأتبأه فيهأا، وشأأأأأأأأأأأأأأمأل  لأم التحقيقأات التر يقوي بهأا مكتأب المراجعأة الأداخليأة  
للحسأأأأأابات والتحقيقاتع وشأأأأأملت االختصأأأأأاصأأأأأات اإضأأأأأافية التر تيظم المراجعة الخارجية للحسأأأأأابات ددراج  

  جب اإشارة دليها فر تقريرلاعحاالت الغش والغش المفترض فر قائمة المسائل الوا

( مر حاالت الغش او الغش المفترض  2020حالة فر عاي    82حالة )  114وابلغت اليونيسأأأ  عر  - 184
حالة مر حاالت الغش   453، وعر  2021اشلقها مكتب المراجعة الداخلية للحسأأأأأأأابات والتحقيقات خالل عاي  

(،  2020حالة فر عاي    395) 2021قت خالل عاي  او الغش المفترض تتعلق بمشأأأأأأأأأأأأأاريع تحويالت نقدية اُشل
  ولر حاالت حققت فيها ميظمة مستقلة بتكليف مر اليونيس ع

، بلغ مجموع الخسأأأأأأأأائر، وإجمالر  2021كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر   31وباليسأأأأأأأأبة للسأأأأأأأأية الميتهية فر   - 185
ابات والتحقيقات والقضأأأايا التر  المبالغ المسأأأتردة، باليسأأأبة للقضأأأايا التر اشلقها مكتب المراجعة الداخلية للحسأأأ

دوالر   533  174دوالر مسأأأأأأتردة و    163 195دوالرات تشأأأأأأمل  1  376  306حققت فيها ميظمات مسأأأأأأتقلة، 
خاضأأأأأأعة لخطة سأأأأأأداد السأأأأأأتردادلا متفق عليها بير المراقب المالر والشأأأأأأريم الميفمع وبلغ دجمالر الخسأأأأأأائر 

دوالرات، فر حير بلغأت   1  298 405مأا يعأادل   2021المأاليأة فر القضأأأأأأأأأأأأأأأايأا التر اثبتهأا المكتأب فر عأاي  
الخسأأأأأائر التر اثبتتها ميظمات مسأأأأأتقلة لحاالت خاصأأأأأة بمشأأأأأاريع محددة بشأأأأألن التحويالت اليقدية ما يعادل  

  دوالرع 77 901
 

 شكر وتقدير - دال 

ن اللم ر  يعرب المجلس عر خالص تقد رو وامتيانه إدارة اليونيس  وموتفيها عل  المساعدة والتعاو  - 186
  قدما اثياء دجراء مراجعة الحساباتع

 
 برموديز خورخر  )توقيع(

 المراقب المالر العاي لجمهورية شيلر 

 رئيس مجلس مراجعر الحسابات 

 )مسؤول اول لشؤون مراجعة الحسابات( 

 
 شيلر كاي  )توقيع(

 رئيس د وان المحاسبة االتحادي األلمانر 

 
 كاي هو   )توقيع(

 للحسابات فر جمهورية الصير الشعبيةالمراجع العاي  

  
 2022تمو / وليه  21

 



 

 

 
A

/7
7

/5
/A

d
d

.3
 

2
2

-0
8

6
6

4
 

4
2

/1
8

8
 

 المرفق
 2020كانون األول/ديسمبر  31تنفيذ التوصيات ةتى السنة المنتهية في  ةالة  

 الرقم

عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

          1 2016 A/72/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل

 111 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن تكفل اليونيسأأأأأأ  
صأأأأأأياشة سأأأأأأياسأأأأأأة تتعلق بدرجة تحمل 
المخأأأاار وتقبُّلهأأأا عل  المسأأأأأأأأأأأأأأتويأأأات  

 التشغيلية المالئمةع

ع  2022صأأأأأأأأأدر بيان تقبُّل المخاار فر نيسأأأأأأأأأان/ابريل 
 س  دشالق لمو التوصيةعوترجو اليوني

اسأأأأأأأأتعرض المجلس صأأأأأأأأياشة درجة تحمل المخاار وتقبُّلها  
المحددة فر السياسة الحالية المتعلقة بالمخاارع وتم التحقق  
مر ان اليونيسأأأأأ  قد صأأأأأاشت سأأأأأياسأأأأأة تتعلق بدرجة تحمل  
المخاار وتقبُّلها عل  المسأأأأأتويات التشأأأأأغيلية المالئمةع ومر  

 التوصية ميفمةعثم، يعتبر المجلس لمو 

X    

2 2017 A/73/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 55 الفقرة

 وصأأأأر المجلس بلن تجري اليونيسأأأأ   
تحققأأًا مر التوافق وعمليأأة تكييف نظأأاي  

VISION  بمأأأأأأا فر  لأأأأأأم اداة ددارة ،
 السفرع

ردت اليونيسأأأأأأأأ  بلن اإبالغ عر ددارة السأأأأأأأأفر  تم مر  
خالل لوحأأأأة معلومأأأأات السأأأأأأأأأأأأأأفر التر توفر للمكأأأأاتأأأب  
تقأأأد رات عر التكأأأاليف ومعلومأأأات عر عأأأدد الرحالت  
المفتوحأأأةع وتأأألتر المعلومأأأات حأأأاليأأأا مر مصأأأأأأأأأأأأأأأأدرير  
مختلفير لمأأا: )ا( الوحأأدة البرمجيأأة للسأأأأأأأأأأأأأأفر فر نظأأاي  

VISION  الرحلأأأة    التر تسأأأأأأأأأأأأأأتيأأأأد دل  تأأأأاريخ انتهأأأأاء
)ب( دبالغ المد ر المسؤول   )التصد ق عل  الرحلة(، و

(ع وتظهر  VISION  اسأأأأأأتيادا دل  تاريخ اليشأأأأأأر )نظاي
وتقارير اداة تحليل   VISIONالتقارير الواردة فر نظاي  

المعلومات المتعلقة باألعمال نفس الحالة )سأأأأأواء كانت  
مغلقأأة(؛ ولكر د ا اُشلقأأت الرحلأأة فر   الرحلأأة مفتوحأأة او

سأأاعة قبل ان   24، فسأأيسأأتغرق األمر  VISIONاي  نظ
تظهر الحأأأالأأأة بشأأأأأأأأأأأأأأكأأأل صأأأأأأأأأأأأأأحين فر تقأأأارير تحليأأأل  

 المعلومات المتعلقة باألعمالع

اجر  المجلس اسأأأأتعراضأأأأا للرحالت التر ُاجريت خالل عاي  
انطالقأأا مر مكتأأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اإقليمر للشأأأأأأأأأأأأأأرق   2021

رحلة مسجلة فر   30مر   األوس  وشمال افريقيا، بلخم عيية
المعلومأأأأأأات المتعلقأأأأأأة بأأأأأأاألعمأأأأأأال ومقأأأأأأارنتهأأأأأا  ا داة تحليأأأأأأل 

، بهدأ التحقق مما  VISIONبالمعلومات الواردة فر نظاي  
د ا كان مر الممكر مقارنة اليظاميرع ولم تسأأأأأأجتل اختالفات  
 جولرية بير اليظامير، ولملم تعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

3 2018 A/74/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 79 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن  واصأأأأأأل المكتب  
اإقليمر للشأرق األوسأ  وشأمال افريقيا 
والمكتأأأأأب اإقليمر ألمريكأأأأأا الالتيييأأأأأة 
وميطقأأأأة البحر الكأأأأاريبر العمأأأأل عل  
سد الثغرات القائمة فر انشطة الضمان  

متعلقأأة بأأاليهج الميسأأأأأأأأأأأأأأق للتحويالت  ال
الوقأأأأت   اليقأأأأديأأأأة وكفأأأأالأأأأة تيفيأأأأملأأأأا فر 
الميأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأب لتحقيق الحأأأد األدن  مر 
األلأأداأ المطلوبأأة فر جميع المكأأاتأب  
القطريةع ويوصأأأأأر المجلس ايضأأأأأا بلن 
تسأتعرض اليونيسأ  حالة الضأمان فر 

 تجل  مر تحليل االتجالات اإيجابية لمؤشأأأأأأأأأأأأأر األداء  
األسأأأأأأأاسأأأأأأأر لليهج الميسأأأأأأأق للتحويالت اليقدية ميم عاي  

التزاُي المكتب اإقليمر للشأأأرق األوسأأأ  وشأأأمال    2018
افريقيا بالوفاء بمعا ير مؤشر األداء األساسرع وما برح 

ولو   2018المكتأب يحقق تحسأأأأأأأأأأأأأأيأا ملحوتأا ميأم عأاي 
يواصأأل دعطاء األولوية إنجا  انشأأطة الضأأمان التر سأأ 

يقوي بهأأا الشأأأأأأأأأأأأأأركأأاء فر التيفيأأمع امأأا المكتأأب اإقليمر  
ألمريكأا الالتيييأة وميطقأة البحر الكأاريبر فقأد تمكر مر  
الوفاء بللداأ مؤشأأأأأأأأأر األداء األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأر للتحويالت  
اليقأأديأأة المتعلقأأة بأأالزيأأارات البرنأأامجيأأة وعمليأأات التحقق  

لجميع المكاتب القطرية المشأأأار    2020اي  العشأأأأوائية لع

يقر المجلس بأالجهود التر بأملتهأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  والتقأدي الأمي  
احر ته فر االضأأأأطالع بلنشأأأأطة الضأأأأمان للمكتب اإقليمر  

األوسأأأأأأأ  وشأأأأأأأمال افريقيا والمكتب اإقليمر ألمريكا  للشأأأأأأأرق  
الالتييية وميطقة البحر الكاريبر، مما  اد مر اليسأأبة المئوية  
لتنجا  فر الحالتيرع وباليسأأأأأأأأأأأبة للمكتب اإقليمر للشأأأأأأأأأأأرق  
األوسأأأأ  وشأأأأمال افريقيا، تجاو ت انشأأأأطة الضأأأأمان اليسأأأأب  

ت  فر المأائأة فر الزيأارا  273المئويأة المتوقعأة، حيأث بلغأت  
و   التحقق    113البرنأأأأأأأامجيأأأأأأأة  عمليأأأأأأأات  فر  المأأأأأأأائأأأأأأأة  فر 

ع وفر حالة المكتب اإقليمر ألمريكا  2021عاي   العشأأأأأأأأأوائية
الالتييية وميطقة البحر الكاريبر، بلغت انشأأأأأأأأأأطة الضأأأأأأأأأأمان  

فر  76فر المأأائأأة فيمأأا  تعلق بأأالزيأأارات البرنأأامجيأأة و   88

X    

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
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 الرقم

عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

المكأأأأاتأأأأب القطريأأأأة واإقليميأأأأة األخر             
 مة  وتتخم، عيد االقتضاء، التدابير الال

 لسد الثغراتع

مأراجأعأأأأأأأة  الأمأجألأس عأر  تأقأريأر  والأمأحأأأأأأأددة فأر  دلأيأهأأأأأأأا 
الحسأأابات، ولو عل  المسأأار الصأأحين إنجا  انشأأطة  

 ع2021الضمان لعاي 

المأأأائأأأة بأأأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأأأة لعمليأأأات التحقق العشأأأأأأأأأأأأأأوائيأأأة، بخالأ  
فر المأائة   34السأأأأأأأأأأأأأأابق الأمي بلغ فيأه معأدل اإنجأا    العأاي
فر المائة عل  التوالرع ويقر المجلس ايضأأا بتصأأميم    20 و

ل توقيت دنجا  التزامات   خطة عمل وبلصأدار تعليمات تفصأّن
 الضمانع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

4 2018 A/74/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 140 الفقرة

 وصأأر المجلس اليونيسأأ  بلن تتعاون  
بشأأأأكل بّياء مع اللجان الوايية لوضأأأع  
سأأياسأأة احتياايات تتماشأأ  مع الحفا   
عل  المتطلبات القياسأأأأأأأأأية لمسأأأأأأأأأتويات  

 االحتيااياتع

سأأأأأأأأأأأأأ  تحليال ُقسأأأأأأأأأأأأأم فيه ، اجرت اليوني2020فر عاي  
المبلغ اإجمأأأأأالر لالحتيأأأأأاايأأأأأات شير اإلزاميأأأأأة عل   
متوسأأأأأأأ  اليفقات الشأأأأأأأهرية، وُابلغ عر كليهما فر تقرير  

، لحسأأأأأاب عدد األشأأأأأهر  2019اإ رادات واليفقات لعاي  
التر تمثلهأأأأا االحتيأأأأاايأأأأات شير اإلزاميأأأأةع وتبير مر  
اللجأأأأأان الواييأأأأأة   ان اثيتير مر  لأأأأأما التحليأأأأأل  نتأأأأأائج 

ليغاريا ولونغ كونغ( لد هما احتياايات تمثل سأأأأأأأأأأأأبعة  )
اشأأأأأأأأأأأأأأهر مر نفقاتهماع وفر حالة ليغاريا، كانت اللجية 
تتبع الممكرة الموقعة مع اليونيسأأأأأأأأأأأأ  بشأأأأأأأأأأأألن تخفيض  

بأأالمايأأار المتوقع ولو  2020اليفقأأات واوفأأت فر عأأاي 
سأأأأأتة اشأأأأأهرع وفر حالة لونغ كونغ، اتُّفق خالل عملية  

مشأأأأأأأأأأأأترك عل  تخصأأأأأأأأأأأأيص  التخطي  االسأأأأأأأأأأأأتراتيجر ال
صأأأأأيدوق للخطة االسأأأأأتراتيجية لدعم اسأأأأأتثمارات اللجية  
اللجأأأأأان   لأأأأأمو المعلومأأأأأات ان جميع  ونمولأأأأأاع وتثبأأأأأت 
الوايية لد ها اآلن سأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة احتيااية تتماشأأأأأأأأأأأ  مع 

 متطلبات المايار المرجعرع

تحقق المجلس مر ان اليونيسأأأ  قد تعاونت بشأأأكل بّياء مع  
سأأأياسأأأة احتياايات تتماشأأأ  مع  اللجان الوايية عل  وضأأأع  

الحفا  عل  المتطلبات المرجاية لمسأأأأأأأأتويات االحتيااياتع  
 ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

5 2018 A/74/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 169 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن تحدد اليونيسأأأأأأ   
الزميية القصأأأأأأأو  المسأأأأأأأموح بها المهل  

لتسأأأأأأأأأأليم البيود الخاصأأأأأأأأأأة بكل نوع مر 
انواع حاالت الطوارا، وإنفا لا بصرامة 
واتخا  اإجراءات التصأأأأأأحيحية الهادفة  
دل  تقليص المهل الزميية بما يضأأأأأأأأمر 
 اإمداد السريع فر حاالت الطواراع

دضأأأأأأأأأأأأأأافأة دل  ددمأاج األوامر المتعلقأة بحأاالت الطوارا  
،  2019تقرير مراقبة األداء األسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأر فر عاي  فر 

قامت شأأأأأأأأابة اإمدادات باسأأأأأأأأتعراض كل نوع مر انواع  
حاالت الطوارا وبتحد د اوقات التسأأأأأأأأأأأأليم فر دجراءاتها  
المحدتثة المتعلقة بلدارة اوامر الشأأأأأأأأأأراء المتعلقة بحاالت  

، بلغت نسأأأأأأأأبة تسأأأأأأأأليم 2019الطواراع وفر نهاية عاي  
بحأأأاالت الطوارا فر الوقأأأت    اوامر الشأأأأأأأأأأأأأأراء المتعلقأأأة

، وبسأأأأأأأأأأأأأأبب  2020فر المأائأةع وفر عأاي   74,5المحأدد  
الجائحة وتلثيرلا عل  سأأأأأأالسأأأأأأل اإمداد واليقل الدولر،  
شأأأأأأأأأأهد األداء فر االسأأأأأأأأأأتجابة للطوارا انخفاضأأأأأأأأأأا دل   

فر المأأائأأة مر الطلبأأات التر تم تسأأأأأأأأأأأأأأليمهأأا فر  53,5
الوقأت المحأددع شير ان الرصأأأأأأأأأأأأأأأد المسأأأأأأأأأأأأأأتمر والأدقيق  

اوامر الشأأأأأأأأأأأأأأراء المتعلقأة بحأاالت الطوارا اتأاح  لتوقيأت

تم التحقق مر ان اليونيسأأأ  قد حسأأأيت اليسأأأبة المئوية التر  
حققتها باليسأأأأأأأأبة لمؤشأأأأأأأأر األداء األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأر المتعلق بالتقيد  

فر المائة، حيث   5بمواعيد التسأأأليم دل  المرسأأأل دليه بيسأأأبة 
المأأأائأأأةع وفر لأأأما الصأأأأأأأأأأأأأأأأدد، ُتعتبر لأأأمو    فر 72,8بلغأأأت  

 التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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 الرقم

عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

لشأأأأأابة اإمدادات تحسأأأأأير األداء بشأأأأأكل كبير فر عاي            
فر   71,3، وحت  نهاية العاي، كان قد تم تسأأأليم 2021

المائة مر اوامر الشأأأأأأأأأأراء المتعلقة بحاالت الطوارا فر 
الوقأأأت المحأأأدد، عل  الرشم مر اسأأأأأأأأأأأأأأتمرار التحأأأديأأأات  

مات اللوجسأأأأأأتية واليقل  واالضأأأأأأطرابات فر اسأأأأأأواق الخد
الأأأأدولر التر ادت دل  فترات اويلأأأأة شير مسأأأأأأأأأأأأأأبوقأأأة  

 إنجا  عملية الشحرع
6 2018 A/74/5/Add.3  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 204 الفقرة

الأمأواعيأأأأأأأد   بأتأوثأيأق  الأمأجألأس   أوصأأأأأأأأأأأأأأر 
المحددة التر  تم فيها التسأأأأأأأأليم اليهائر  

 للخدمات حسب األصولع

اإدارة بأأأألن المكتأأأأب اإقليمر ألمريكأأأأا الالتيييأأأأة ردت  
وميطقة البحر الكاريبر قد نفم تقارير رصأأأأأأأأأأأد شأأأأأأأأأأأهرية 
لجميع المكاتب القطرية فر الميطقة، لكر تكفل حسأأأأأأر 
ددارة العقود، بمأا يشأأأأأأأأأأأأأأمأل تتبع اإنجأا  اليهأائر للعقود  

 الميتهية وإشالقهاع

اليونيسأأ  واالسأأتعراض  باليظر دل  اإجراءات التر اتخمتها  
المي ُاجري لتقارير الرصأأأد الشأأأهرية، يعتبر المجلس ان لمو  

 التوصية قد ُنفمتع

X    

7 2018 A/74/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 211 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألنهأأاء التحقيق فر 
المياسأأأب واتخا   حالة الغش فر الوقت  

 اإجراءات التصحيحية الال مةع

كررت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  التألكيأد عل  انه جر  دبالغ مكتب  
المراجعة الداخلية للحسأأأأأأأأأأأأأأابات والتحقيقات بتلم الحالة  
وفقا للقواعد واألنظمة المعمول بها فر اليونيس ع وبياء  
عل  نتائج التحقيق، ووفقا السأأأأأأتراتيجية مكافحة الغش،  

اإجراءات التصأأأأأأأأأأأأأأحيحيأة الال مة    اتخأمت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ 
لحظر البأأائع ألسأأأأأأأأأأأأأأبأأاب اخالقيأأة، وتأأابعأأت الحأأالأأة مع 
المتعاقد والسأأأأأألطات المحلية، واكدت ان جميع األعمال  
لّنمت عل    المطلوب مر المتعاقد تيفيملا قد انجزت وسأأأأأأأُ

 نحو مرضع

تحقق المجلس مر ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  قد ميعأت البأائعير الم ر  
السأأأأأأأأأأأأتراتيجية مكافحة الغش مر الوصأأأأأأأأأأأأول دل   يمتثلون   ال

اليظأايع وإضأأأأأأأأأأأأأأأافأة دل   لأم، اسأأأأأأأأأأأأأأتعرض المجلس الوثأائق  
الأداعمأة لهأما البأائع، مؤكأدا ان البأائع المعير بأالمسأأأأأأأأأأأأأأللأة قأد 
 انجز العمل وسلمهع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

8 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 16 الفقرة

 وصأأأأأر المجلس بلن تيظر اليونيسأأأأأ   
فر تصأأأأأييف العياصأأأأأر الطويلة األجل  
لحافظة االسأأأتثمارات الخاصأأأة بالتلمير  
الصأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة عل  انها  

 استثمارات شير متداولةع

لتصأأأأأأأأأييف المقترح فر التوصأأأأأأأأأية  تر  اليونيسأأأأأأأأأ  ان ا
سأأأأأأأأأيعطر انطباعا بلن األدوات فر حافظة اليونيسأأأأأأأأأ   
لالسأأأأأأأأتثمارات الخاصأأأأأأأأة بالتلمير الصأأأأأأأأحر بعد انتهاء  
تأأأأأاريخ   او حت   لفترات اويلأأأأأة  بهأأأأأا  الخأأأأأدمأأأأأة ُيحتفظ 
 االستحقاق، وليس الحال كملم دائما فر اليونيس ع

الكيان  باليظر دل  التحليل المي اجرته اليونيسأأأأأأأأأأأأ  وإل  ان 
قد افصأأأأأأأأأأأأأأن عر معلومات دضأأأأأأأأأأأأأأافية فر المالحظات عل   
البيانات المالية تبير بالتفصأأأأأيل األفق الزمير لالسأأأأأتثمارات،  
يعتقد المجلس ان  لم سأأأأأأيتين للجهات صأأأأأأاحبة المصأأأأأألحة  
مزيأأأأأدا مر المعلومأأأأأات عر العيأأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأر الطويلأأأأأة األجأأأأأل  
لالسأأتثمارات المتصأألة بالتلمير الصأأحر بعد انتهاء الخدمةع  

 ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةعومر 

X    

9 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 52 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن تحدد اليونيسأأأأأأ   
عياصأأأأأأر البيانات الرئيسأأأأأأية التر تثبت 
الليأأأة المشأأأأأأأأأأأأأأتركير للحصأأأأأأأأأأأأأأول عل  

الخدمة/اسأأأأأأتحقاقات  اسأأأأأأتحقاقات نهاية  
انتهأأأاء الخأأأدمأأأة، وبأأألن تأأأدرنج  مأأأا بعأأأد 

تؤكد ددارة اليونيسأأأأأأ  انها اسأأأأأأتعرضأأأأأأت وحددت حقول  
البيأأانأأات الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأة التر تؤثر عل  التقييم االكتواري  

اء الخدمة باليسأأأأأأأأأبة للبيانات  للتلمير الصأأأأأأأأأحر بعد انته
التر تقأأأدمهأأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ع واُعأأأدت ”مأأأمكرة للحفظ فر 
السأأأأأأأأأأأأأأجالت  متعلقأة بتعهأد لأمو الحقول وتمأت الموافقة  

لمجلس عياصأأأأأر البيانات الرئيسأأأأأية المدرجة فر اسأأأأأتعرض ا
، التر تتضمر  2022ممكرة الحفظ الصادرة فر نيسان/ابريل  

وصأأأأفا لجميع عياصأأأأر البيانات الرئيسأأأأية التر يجب ان ترد  
والتر تثبت اللية المشأأاركير للحصأأول    VISIONفر نظاي  

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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ضواب  التحقق الال مة لكفالة التسجيل           
اإلزامر لعياصأأأأأأأأأر البيانات الرئيسأأأأأأأأأية 

 الممكورة فر اليظايع

عليها، وُوضأأعت بالفعل جميع ضأأواب  التحقق الال مةع  
فأر  تأغأيأيأرات  او  جأأأأأأأد أأأأأأأدة  حأقأول  وجأود  لأعأأأأأأأدي  ونأظأرا 

 العمليات، فال حاجة دل  وضع ضواب  جد دةع

عل  اسأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة/ما بعد انتهاء الخدمةع ومر  
 لمو التوصية ميفمةع ثم، ُتعتبر

10 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 72 الفقرة

 وصأأأأأر المجلس بلن تعتمد اليونيسأأأأأ   
نهجا يقوي عل  تحد د الداأ واضأأأأأأحة  
لضأأأأأأأأأأأمان التيفيم الياجن والمعجل ألداة  

 صياشة الميزانيةع

اليونيسأأأأأأأأ  تيفيم اداة صأأأأأأأأياشة الميزانية بسأأأأأأأأبب  علقت  
تحد د مشأأأأأأأأاكل متعلقة باألداءع واداة صأأأأأأأأياشة الميزانية 
التر تم تصأأأأأأأأأميمها اصأأأأأأأأأاًل، والتر اسأأأأأأأأأتيدت دليها لمو  
التوصأأأأأأأأأأية، لم تعد واجبة التطبيقع ويتطلب التصأأأأأأأأأأميم  
اسأأأتعراضأأأا اكثر تفصأأأيال وتعد ال شأأأامال ليكون مياسأأأبا  

ن ”اليهج القأأائم عل   ألشراض اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ع ولأأملأأم فأأل
 تحد د الداأ واضحة  الموص  به ال  يطبقع

نظرا ألن ددارة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ابلغأأأت المجلس فر ايأأأار/مأأا و  
بتعليق تيفيم اداة صأأأأأأأياشة الميزانية بسأأأأأأأبب مشأأأأأأأاكل    2022

سأأأأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأأأأتعرض المجلس   األداء المحتملة الياجمة عر  لم،
سأأأ ،  القيود المفروضأأأة عل  األداء التر اشأأأارت دليها اليوني

خالل فترة المراجعة المقبلة للحسأأأأأأأأأاباتع وفر لما الصأأأأأأأأأدد،  
 يعتبر المجلس لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

11 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 122 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن تكفل اليونيسأأأأأأ  
التللب  االسأأأأأأأأأأأأأأتخداي الفعال لميصأأأأأأأأأأأأأأة  

لحأأاالت الطوارا فر تحليأأل المخأأاار  
والتخطي  للتللب لالسأأأأأأأأأأتجابة لحاالت  
الطوارا فر جميع المكأأأاتأأأب اإقليميأأة  
فأر  الأمأتأوخأ   الأيأحأو  عألأ   والأقأطأريأأأأأأأة، 

 اإجراءع

تمّكر ددارة اليونيسأأ  بلن لمو التوصأأية صأأدرت بسأأبب 
انخفاض اليسأأأبة المئوية للمكاتب القطرية التر تسأأأتخدي  

التأأأأأللأأأأأب ل حأأأأأاالت الطوارا إعأأأأأداد خط   ميصأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
االسأأأأأأأأأأأأأأتجأأابأأة لحأأاالت الطوارا، عل  اليحو الوارد فر 

مر تقرير المجلسع وقد تغيرت لمو الحالةع    120الفقرة  
مكتبا قطريا وكلها تسأأأأأأأأأأأأتخدي حاليا   130ولليونيسأأأأأأأأأأأأ   

ميصأأأأأأة التللب لحاالت الطواراع ولد  جميع المكاتب  
حة  خط  عبر اإنترنت، كما  تضأأأأأأن مر البيانات المتا

عل  ميصأأأأة التللب لحاالت الطواراع ويمكر االاالع  
  130عل  مدخالت اي مر لمو المكاتب القطرية الأأأأأأأأأأأأأ  

فر ميصأأة التللب لحاالت الطوارا مر خالل الخريطة  
المتأأاحأأة عل  صأأأأأأأأأأأأأأفحأأة الهبوط او مر خالل القأأائمأأة  

 الميسدلة فر اعل  اليميرع

تحقتق المجلس مر ان جميع المكأأأاتأأأب القطريأأأة تسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدي  
ميها حققت درجة    112ميصأأة التللب لحاالت الطوارا وان  

فر المأائأة، بييمأا حققأت بقيأة المكأاتأب   50امتثأال تزيأد عل   
فر المائةع وإضأأأأأافة دل    50فر المائة و   20ما  تراوح بير 

 لم، لوحظ ان متوسأ  مسأتو  التللب للمكاتب القطرية بلغ  
لسأأأأأأأأأأأأأأبعأة،  فر المأائأةع وفيمأا  تعلق بأالمكأاتأب اإقليميأة ا 91

فر المأائأةع ومر ثم، ُتعتبر لمو   70 ادت درجأة التأللأب عر  
 التوصية ميفمةع

X    

12 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 156 الفقرة

 وصأأر المجلس بلن توضأأن اليونيسأ   
الأتأوريأأأأأأأد   دلأيأأأأأأأل  فأر  الأواردة  األحأكأأأأأأأاي 
والوثائق اإجرائية  ات الصأأأأأألة بشأأأأأألن 
العمليات والخطوات الال مة إصأأأأأأأأأدار  
لأأأمأأأخأأأتأأألأأ    الأأأمأأأحأأألأأأر  الشأأأأأأأأأأأأأأأأراء  ا ون 
الميتجات، وال سأأأأأأأأيما فر حالة األشمية  
 العالجية الجالزة لالستعمال واألدويةع

قامت شأأأأأأأأأأابة اإمدادات فر اليونيسأأأأأأأأأأ  بتحد ث دليل  
  لزيادة توضأأأأأأأأأين الميتجات  2021التوريد فر ايار/ما و  

التر تتطلأأب د نأأا محليأأا لشأأأأأأأأأأأأأأرائهأأاع وُانجزت المراجعأأة  
اليهائية للممكرة التوضأأأأأأأأأأأأأيحية المحددة بشأأأأأأأأأأأأألن معدات  

ع  2021سأألسأألة اجهزة التبريد فر كانون األول/ديسأأمبر  
وإضأأأافة دل   لم، اشأأأترك مركز التعاقد ومركز األدوية  
  والتغمية التابعير للشأأأأأأابة فر دجراء اسأأأأأأتعراض األ ون 

مر دجراءات    015لمواءمأأة اإجراء المحليأأة للشأأأأأأأأأأأأأأراء 
 الشابة مع المستجدات الممكورة اعالو فر دليل التوريدع 

اسأأأأأأأأأتعرض المجلس اليسأأأأأأأأأخة الجد دة مر دليل التوريد التر  
، والحظ ان  2021صأأأأأأأأأأأأأأأدرت فر كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  

اليونيسأأأأأأأ  وضأأأأأأأعت قواعد تيظيمية محددة تتعلق بلصأأأأأأأدار  
ميأة العالجيأة الجأالزة  ا ون الشأأأأأأأأأأأأأأراء المحليأة المتعلقأة بأاألشأ 

 لالستعمال واألدويةع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3


 

 

 
A

/7
7

/5
/A

d
d

.3
 

2
2

-0
8

6
6

4
 

4
6

/1
8

8
 

 الرقم

عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

          
13 2019 A/75/5/Add.3  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 181 الفقرة

 وصأأر المجلس بلن تيسأأر اليونيسأأ ،  
بأأأأاالشأأأأأأأأأأأأأأتراك مع المكأأأأاتأأأأب القطريأأأأة، 

وفهم اوامر الشأأأأأأأأأأراء  تحسأأأأأأأأأأير رصأأأأأأأأأأد  
المباشأأأأأأأأأرة التر ُتصأأأأأأأأأَدر عل  اسأأأأأأأأأات  
االتفأاقأات الطويلأة األجأل، و لأم بهأدأ  
تحأأد أأد اسأأأأأأأأأأأأأأبأأاب التأألخيرات فر اوامر  
الشأأأراء المباشأأأرة، وبلن تتخم اليونيسأأ   
التدابير التصأأأأأأحيحية الال مة لتحسأأأأأأير  

 توقيت التسليمع

اجرت شأأأأأأأأأأابة اإمدادات دورات تدريبية ودورات توعية 
بأأللميأأة ددخأأال احأأدف المعلومأأات المتعلقأأة    فيمأأا  تعلق

، وفيما  VISIONبطلبات الشأأأأأأأراء المباشأأأأأأأرة فر نظاي  
 تعلق برصأأأأأأأأأأأأدلا عر اريق لوحات المعلومات الحالية  

، التر توفر تركيزا خاصا عل  حالة  inSightفر نظاي  
الطلبأأأات لميع التأأألخير وتحسأأأأأأأأأأأأأأير التقيأأأد بأأأالمواعيأأأدع  

وال العأاي عل   ا  19-وبأاليظر دل  تألثير جأائحأة كوفيأد
الخأأدمأأات اللوجسأأأأأأأأأأأأأأتيأأة واإمأأدادات العأأالميأأة فر جميع 
القطاعات، وبالتالر تلثيرلا عل  سالسل اإمداد الواردة  
للمورد ر وكأأملأأم تسأأأأأأأأأأأأأأليم اإمأأدادات مر المورد ر دل   
البلدان، مر المتوقع ان تتجل  لمو الجهود فر تحسأأأأأأأأر 
األداء مع عودة الخأأأدمأأأات اللوجسأأأأأأأأأأأأأأتيأأأة العأأأالميأأأة دل   

 لتها الطبيايةعحا

اجر  المجلس اسأأأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأأأا لحاالت التلخر فر االتفاقات  
الطويلة األجل المتعلقة بلوامر الشأأأراء المباشأأأرةع وتم التحقق  
مر ان اليونيسأأأأأ  اتخمت تدابير تصأأأأأحيحية لتحسأأأأأير التقيد  
بالمواعيد فر عمليات التسأأليمع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصأأية  

 ميفمةع

X    

14 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 183 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن تكفل اليونيسأأأأأأ  
بل االنتصأأأأأأأأاأ   التطبيق المتسأأأأأأأأق لسأأأأأأأأُ
التعأأأاقأأديأأة الميطبقأأأة فر حأأاالت تأألخر  
التسأأأأأأأأأأأأأأليم، وبأألن تسأأأأأأأأأأأأأأجأأل عل  وجأأه  
الخصأأأأأأأأأأأأوص، فر كل حالة تلخير مر 

، األسأأأأأأأأأأأأاَت المي  جانب المورّند ر كلهم
اسأأُتيد دليه فر اتخا  قرار بشأألن تطبيق 

 ُسبل االنتصاأ التعاقديةع

قامت شأأأأأأأأأأأأأأابة اإمدادات التابعة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بتحد ث 
دجراءاتها الميطبق بممكرة تمكر مراكز الشأأأأأراء باإبالغ  
عر تطبيق سأأبل االنتصأأاأ التعاقدية فر مل  مشأأترك  

بسأأجل لتطبيقها  يسأأتضأأيفه مركز التعاقد، محتفظة بملم  
 المتسقع وكثيرا ما ُتمكتر مراكز الشراء بهما االلتزايع

وسأأجلت مراكز الشأأراء التابعة لشأأابة اإمدادات تطبيق 
سأأأأأأأأأأأأأأبل االنتصأأأأأأأأأأأأأأاأ التعاقدية وعدي تطبيقها فر مل   
مشأأترك يسأأتضأأيفه مركز التعاقدع وفر كل حالة، نظرت 

التعاقدية  المراكز فر ما د ا كان تطبيق سبل االنتصاأ  
سأأأأأأيكون فر مصأأأأأألحة الميظمة وسأأأأأأيؤدي دل  تحسأأأأأأير  

 التسليم فر الوقت المحددع

اسأأأأأأأتعرض المجلس اإجراءات التر اتخمتها اليونيسأأأأأأأ  مر  
اجل تطبيق سأأأأأأأأأبل االنتصأأأأأأأأأاأ التعاقدية عل  المورد ر فر 
حأأاالت التأألخير فر عمليأأات التسأأأأأأأأأأأأأأليمع وتم التحقق مر ان  

  2021ل عأأامر المورد ر خال  الكيأأان قأأد سأأأأأأأأأأأأأأجأأل تأألخيرات
ع وفضأأأأأأال عر  لم، اضأأأأأأافت اليونيسأأأأأأ  دل  تلم  2022 و

اإجراءات ممكرة لتمكير مراكز الشأأأأأأأراء باإبالغ عر تطبيق 
سأأأبل االنتصأأأاأ واالحتفا  بسأأأجل عيهاع وفر لما الصأأأدد،  

 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

15 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 199 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن تتخم اليونيسأأأأأأ   
تأأأدابير عل  سأأأأأأأأأأأأأأبيأأأل األولويأأأة لتيفيأأأم  
اسأأأأأأأتراتيجية تخزير البيانات، ال سأأأأأأأيما  
وان  لم ُيعتبر ضأأأأأأرورة حاسأأأأأأمة لبياء  

 قاعدة مستدامة اويلة األجلع

تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأأاالت مر  انتهت شأأأأأأأأأأابة  
تحد د ميصأأأأأأأأأأأة اسأأأأأأأأأأأتراتيجية لتخزير البياناتع وال تزال 

التر تأدعم    Insightميصأأأأأأأأأأأأأأة تخزير البيأانأات الحأاليأة  
لوحة متابعة تحليل المعلومات المتعلقة باألعمال تؤدي  
وتائفها بالكاملع وانشأأأأأأأأأو مركز محوري جد د للبيانات  

لتخزير البيانات لدعم    تماش  مع الميصة االستراتيجية
لوحأأات معلومأأات ركيزة اللقأأاحأأات )كوفأأاكس( )لوحأأات  
معلومأأات اللقأأاحأأات المضأأأأأأأأأأأأأأأادة لكوفيأأد(ع والعمأأل جأأاري  
حأأأأاليأأأأا عل  تعزيز قأأأأدرات عرض البيأأأأانأأأأات وترحيأأأأل 
البيانات مر مسأأأأأأأأأأأأتودع البيانات الحالر دل  الميصأأأأأأأأأأأة  

عل  الرشم مر ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  تقأأأدي تعليقأأأات عل  التقأأأدي  
ي اي المحر  فر تحد د اسأأأأأأأأأأأتراتي جية تخزير البيانات، لم يقدت

دليل عل  اسأأأأأأأتراتيجية تخزير البياناتع وبالتالر، ُتعتبر لمو  
 التوصية قيد التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
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الجأأد أأدةع ولأأد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  حأأاليأأا نظأأاي فعأأال إدارة            
مدعوي باسأأأأأأتراتيجية لتخزير البيانات تتطور    المعلومات

باستمرار كما  تضن مر لوحة معلومات ركيزة اللقاحات  
التر ادت دورا فعاال للغاية فر رصأأأأأأأأأأد عمليات شأأأأأأأأأأراء  

 اللقاحات المضادة لكوفيد وتو يعها واإبالغ عيهاع
16 2019 A/75/5/Add.3  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 204 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن تتخم اليونيسأأأأأأ   
إجراء المسأأتو  المياسأأب مر خطوات  

الأتأطأبأيأقأأأأأأأات   عألأ   االخأتأراق  اخأتأبأأأأأأأار 
والشأأأأأأأأبكات الحرجة التر يمكر الدخول  
مر خاللها دل  التطبيقات، ومر شأأأأأأألن  
 لأم ان يسأأأأأأأأأأأأأأاعأد عل  تحأد أد الثغرات  
األميية وان يفضأأر دل  اتخا  دجراءات  

 عاجلة لمعالجتهاع

مراكز بيأأأأأانأأأأأات اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  محميأأأأأة بجأأأأأدران واقيأأأأأة  
البأأأأأائع الخأأأأأارجر  امي وخأأأأأدمأأأأأات   Open“يأأأأأة يقأأأأأدمهأأأأأا 

System” ع وشأأركةOpen System   شأأركة رائدة فر
مجال الخدمات األميية، وتثق اليونيس  بخبرتها التقيية 
العأأأاليأأأة التخصأأأأأأأأأأأأأأص وبقأأأدرتهأأأا عل  الحمأأأايأأة مر اي 
تهأأد أأدات ألمر الفضأأأأأأأأأأأأأأأاء اإلكترونر وتعتمأأد عليهمأأاع  
واصأأأأأأأأأأأأأأأأدرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  دجراًء متعلقأأأا بعمليأأأات امر  

يولوجيأأا المعلومأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت المحليأأة فر عأأاي  تك
لتوفير توجيهات بشأأأأأأألن اختبار االختراق لجميع    2021

المكاتب توصأأر فيه بلجراء اختبار سأأيوي لالختراق فر 
المكأاتأب الكبيرة كلمأا امكر  لأمع وإضأأأأأأأأأأأأأأافأة دل   لأم،  
اصأأأأأأدرت اليونيسأأأأأأ ، إثبات مد  جد تها فر التعامل  

عامة و/او وثيقة نمو جية  سياسة   11مع لمو المسللة،  
بشألن امر المعلومات تتياول جميع المجاالت مثل ددارة  
اصأأأأأأأأأأأأأأول المعلومأأات، وتصأأأأأأأأأأأأأأييف المعلومأأات، وتقييم  
الأمأوارد   الأمأعألأومأأأأأأأات، وامأر  امأر  الأمأخأأأأأأأااأر، وتأيأظأيأم 
البشأأأأأأأأأأرية، واألمر المادي والبيئر، وإدارة االتصأأأأأأأأأأاالت  
والعمليات، ومراقبة الدخول، وشأأأأأأأأأأأأأأراء نظم المعلومات،  
والتطوير والصأأأأأأأأأأأأأأيأأأانأأأة، وإدارة الحوادف المتعلقأأأة بأأألمر  

 المعلومات، وإدارة استمرارية األعمال واالمتثالع

فر حير يسأأأأأأأأأألم المجلس بلن اليونيسأأأأأأأأأأ  قد نفمت دجراءات  
ي اي دليأأأل عل  نتأأأائج   توفر مبأأأادا توجيهيأأأة امييأأأة، لم يقأأأدت
اختبارات االختراقع وبالتالر، ُيعتبر ان التوصأأية ال تزال قيد  

 التيفيمع

 X   

17 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 210 الفقرة

 وصأأأأأأر المجلس بلن تتخم اليونيسأأأأأأ   
خطوات لضأأأأأأأأأأأأأأمأأأان المزاميأأأة التلقأأأائيأأأة 
للبيأانأات بير البيأانأات المرجايأة للموارد  
البشأأأأأأرية وبيانات لويات المسأأأأأأتخدمير  
المعلومأأأأأأأات االفتراضأأأأأأأأأأأأأر   نظأأأأأأأاي  فر 

عر اريق فرض    VISIONالمتكامل  
ددخأأأأأال رقم الحسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب/رقم الموت   
دنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء لويأأأأأأأة  عيأأأأأأأد  فر  اإلزامر 

وصأأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأأا المسأأأأأأأتخديع وي

كانت التوصأأأأأأأية تقضأأأأأأأر بالتلكد مر وجود رقم المعرّنأ  
الوحيد لكل حسأاب مر حسأابات المسأتعملير، وفر لمو  
الحأأالأأة كأأان مراجعو الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات يشأأأأأأأأأأأأأأيرون دل  رقم 

فر نظأأأأاي    الموتفير، ولو رقم وحيأأأأد  يشأأأأأأأأأأأأأأأأأل تلقأأأأائيأأأأا
VISION  معأأأأأأالجتأأأأأأه اآلن مر خالل عمليتيأأأأأأا ،  تم 

 اآلليةع

تحقق المجلس مر ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  تتخأأأم دجراءات لكفأأأالأأأة  
المزامية التلقائية لمعلومات المسأأأأأأأأأأأأأأتعمل الواردة فر البيانات  

ع ومر ثم،  VISIONالرئيسأأأأأأأأية للموارد البشأأأأأأأأرية وفر نظاي  
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
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بتحد ث ارقاي الحسأأأأابات/الموتفير فر           
 جميع لمو الحاالت فر قاعدة البياناتع 

18 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 215 الفقرة

 وصأأأأأر المجلس بلن تيظر اليونيسأأأأأ   
لأأويأأأأأأأات   جأأمأأيأأع  دبأأطأأأأأأأال وإشأأالق  فأأر 
المسأأتخدمير األقدي عهدا التر صأأدرت  
عوضأأا عيها لويات مسأأتخدمير جد دة  

 ليفس المستخدميرع

ية دعادة توتيف او تتصأأأل لمو الحسأأأابات األربعة بعمل
بتغيير اسأمع فعيد حصأول دحد  لاتير العمليتير، ُتيشأل 
حسأأابات مكررة، ويتعير التدخل  دويا لتعطيل الحسأأاب  
شير الصأأأأأأأالنع وال تتضأأأأأأأمر اإجراءات الحالية داالق  
آليأأأة تحأأأم ر للتيبيأأأه دل  لأأأمو الحأأأاالتع ويجري فريق 
خدمة العمالء تسأأأأأأأأأأأويات شأأأأأأأأأأأهرية لتحد دلاع وفر لمو  

 الة، تم تعطيل الحسابات األربعة المكررةعالح

اسأأأأأأأأتعرض المجلس الحاالت التر تكررت فيها الحسأأأأأأأأابات،  
وتحقق مر ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اتخأمت التأدابير التصأأأأأأأأأأأأأأحيحيأة  
 لتعطيل لمو الحساباتع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع 

X    

19 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 230 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تسأأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأأ  
اليونيسأأأأأأأأأأأ  دمكانية دنشأأأأأأأأأأأاء آلية لميع 
تقأديم البأات دفع متعأددة لعمليأة الأدفع  
نفسأأأأأأأأأها فر داار الميحة نفسأأأأأأأأأها، وان  
تتخأأأأأم خطوات إكمأأأأأال عمليأأأأأة تيقيأأأأأة  

ل وضأأأأأأأأأأأأع اإجراءات  البيانات مر خال
الال مأة بشأأأأأأأأأأأأأأألن البأات الأدفع المعلقأة  
بعأأأأأأد عل   ميهأأأأأأا  التحقق  لم  تم  التر 

 سبيل األولويةع

،  لزي دنشأأأأأأأأأأأأأاء اسأأأأأأأأأأأأأتمارة  eZHACT 1.0فر تطبيق 
جد دة لت ن بالصأأأأأأأرأ واسأأأأأأأتمارة لشأأأأأأأهادة اإنفاق مر  
اجأأل معأأاملأأة تغيير لمصأأأأأأأأأأأأأأأدر التمويأأل وإعأأادة برمجأأة 
المعأأامالتع وفر بعض األحيأأان يقوي المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدمون  
بلنشأاء اسأتمارة اإ ن بالصأرأ واسأتمارة شأهادة اإنفاق  
يقومون بتجهيزلأأأأأا حت   الأأأأأدفع( ولكيهم ال  )والبأأأأأات 

 ةع اليهاي
ويؤدي  لم دل  دنشأأأاء البات دفع دضأأأافية تتعرقل فر 
ميتصأأأأأ  عملية الموافقةع ومع اكتمال اليظاي، انخفض  
عدد لمو الطلباتع شير انه ال ُيحتمل ان تؤدي البات  
الدفع لمو دل  دفع مبالغ مكررة و/او دضأأأافية للشأأأركاء  
الميفم ر، د   تعير عل  تلم الطلبات الخضأأأأأأوع لعملية  

رّمتها قبل ان  تسي  دفع المبالغع وإضافة دل   الموافقة ب
،  eZHACT لم، وفر داار التحسأأييات عل  تطبيق 
 eZHACTفلن نشأأأأأأأر اإصأأأأأأأدار الثانر مر التطبيق 

 لغر دجراء دنشأأأأأأاء اسأأأأأأتمارة    2022فر ايار/ما و    2.0
اإ ن بالصأرأ واسأتمارة شأهادة اإنفاق مر اجل تغيير  

 امالتعفر مصدر التمويل وإعادة برمجة المع

تأيأفأيأأأأأأأم اأور  فأر  لأر  الأيأونأيسأأأأأأأأأأأأأأأ   ان  الأمأجألأس    أالحأظ 
eZHACT 2.0    لميع دنشأأأأأأاء البات دفع متعددة فر داار

نفس الميحةع بيد ان لمو العملية لر عملية مسأأأتمرة، ولملم  
 تعتبر لمو التوصية قيد التيفيمع 

 X   

20 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 244 الفقرة

اليونيسأأأأأأ   وصأأأأأأر المجلس بلن تكفل  
دجراء اختبارات شأاملة لخطة اسأتمرارية 
تصأأأأأأأأأأأأأأريف األعمأأال فر المقر وخطأأة  
اسأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارف  
الأمأأعأألأأومأأأأأأأات   تأكأأيأأولأوجأيأأأأأأأا  لشأأأأأأأأأأأأأأأاأأبأأأأأأأة 
واالتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت، بمأأا فر  لأأم عمليأأات  

حلها  تطلب اليونيسأأأ  دشالق لمو التوصأأأية، د  حلت م
مر تقرير المجلس   93اآلن التوصأأأأأأية الواردة فر الفقرة  

 ، الفصل الثانر(عA/76/5/Add.3) 2021لعاي 

صأأأدرت توصأأأية جد دة بشأأألن لمو المسأأأللة فر فترة مراجعة  
وُادرجت فر لما التقريرع ومر ثم،    2021الحسأأأأأأأأأأأأأابات لعاي  

 مو التوصية قد تجاو تها األحدافعيعتبر ان ل

   X 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.3
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المحأأاكأأاة الال مأأة، بوتيرة ميتظمأأة عل            
 فترات محددةع

21 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 253 الفقرة

 وصأأأأأر المجلس بلن تيظر اليونيسأأأأأ   
فر ضأأأأأأأمان وجود مسأأأأأأأافة ملمونة بير 
مركز البيانات األسأاسأر بالمقر ومركز  

القدرة عل  العمل بعد بيانات اسأأأأأأأتعادة  
الكوارف دون التلثير بشأأأأأكل كبير عل  
 اإنتاجية والحصول عل  بيانات آنيةع

نشأأأأأأرت اليونيسأأأأأأ  خمسأأأأأأة مراكز بيانات فر السأأأأأأحابة  
الخأأأأأدمأأأأأة وتوفر الحفظ االحتيأأأأأاار لمراكز   قيأأأأأد  ولر 
البيأأانأأات الموقايأأةع وترمر توصأأأأأأأأأأأأأأيأأة المجلس بأألبقأأاء  

جغرافية دل  تجيب مركزير للبيانات عل  بعد مسأأأأأأأأأأأأافة  
اي اثر سأأأأأأأأأأأأأألبر للكوارف الطبيايأأة عل  اسأأأأأأأأأأأأأأتمراريأأة 
األعمالع وتر  اليونيسأأأأأأأأأأأأ  ان قرار اإدارة اسأأأأأأأأأأأأتخداي  
مراكز البيانات السأأأأأأأحابية  تصأأأأأأأد  تمامًا لهما التهد دع  
واثبتأت الجأائحأة انه يمكر تقأديم خدمات مراكز البيأانات  

 بسالسة انطالقا مر السحابةع

التر قدمتها اليونيسأأأأأأ ، واالجتماعات    باليظر دل  التعليقات
التر عقدت، والمعلومات التر تم اسأأأتعراضأأأها، ال سأأأيما فر 
ما  تعلق بالخواديم البالغة األلمية التر اصأأأأأبحت افتراضأأأأأية  
والتر ال توجأأأد فعليأأأًا فر اي مر مبأأأانر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ،  ر  

 المجلس ان لمو المالحظة قد تجاو تها األحدافع

   X 

22 2019 A/75/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 309 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تسأأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأأ  
بل تحسأأأير االسأأأتفادة مر  اليونيسأأأ  سأأأُ
مجموعأأأة الموالأأأب التر جر  تقييمهأأأا  
مسأأأأأبقا ُبرية توتيفها، وتلم لر ايضأأأأا  
الطريقة المفضأأأأأألة السأأأأأأتقداي الموتفير  

 ات اإداريةعوفقا للتعليم

كما اوصأأأأأر به، اسأأأأأتكشأأأأأفت اليونيسأأأأأ  سأأأأأبل تحسأأأأأير 
اسأأأأأأأأأتخداي مجموعة الموالب التر جر  تقييمها مسأأأأأأأأأبقا  
برية توتيفهاع وتمثلت دحد  االسأأأأأأتراتيجيات الرئيسأأأأأأية 
فر اسأتقداي موت  لشأؤون الموارد البشأرية متفرغ إدارة  
مجموعأأأات الموالأأأب و يأأأادة المشأأأأأأأأأأأأأأأأاركأأأة مع مكأأأاتأأأب 

للأأدعوة دل  اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأداي مجموعأأات الموالأأب  التوتيف  
لملء الشأأواشرع وتم اسأأتقداي الموت  وتول  مهامه فر 

ع ولمواصأأأأأأأأأأأألة تحسأأأأأأأأأأأأير اسأأأأأأأأأأأأتخداي  2021تمو / وليه  
مجموعة الموالب التر جر  تقييمها مسأأأأأأأأأأبقا، تم تغيير  
الترتيب العددي للمرشأأحير المياسأأبير ليصأأبن حالمرشأأن  

لجة التصأأور  )المرشأأحون( األسأأاسأأيون والمياوبون  لمعا
بلن المرشأأأأأأأأأأحير لمجموعات الموالب ليسأأأأأأأأأأوا افضأأأأأأأأأأل 
الموالب، د  اوصأأأأأَر بهم سأأأأأابقا كمرشأأأأأحير مر الخيار  
الثانر او الثالثع وتتمثل اسأأأتراتيجية اخر  فر السأأأماح  
للمكأاتب القأائمأة بالتوتيف باسأأأأأأأأأأأأأأتقأداي مرشأأأأأأأأأأأأأأحير مر  

لأأمو   مجموعأأات الموالأأب لمأألء وتأأائ  مؤقتأأةع وتحقق
حسأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأاءع فعل  سأأأأأأأأأبيل   العملية نتائج جيدة،
وحأدو )مر كأانون الثأانر/ يأا ر   2022المثأال، فر عأاي  

دل  نيسأأأأأأأأأأان/ابريل(، اسأأأأأأأأأأُتخدي االختيار المباشأأأأأأأأأأر مر  
وتيفة شأأأأأأأأأأأاشرةع   39مجموعة الموالب مباشأأأأأأأأأأأرة لملء  

وقامت اليونيسأأأأ  ايضأأأأا بلنشأأأأطة دعوة وتوعية لجهات  
 التيسيق بهدأ تعزيز استخداي مجموعة الموالبع

بمل جهودا لتيفيم لمو التوصأأأأية مر    مجلس بلن الكيانيقر ال
تشأأأأأأأأمل مسأأأأأأأأؤولياته    2021خالل اسأأأأأأأأتقداي موت  فر عاي  

تحسأأير اسأأتخداي مجموعة الموالب التر جر  تقييمها مسأأبقا  
 للتوتيفع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
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عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

          
23 2020 A/76/5/Add.3  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 25 الفقرة

 وصأأأأأأأأر المجلس بلن تقوي اليونيسأأأأأأأ   
بتحد ث سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأتها بشأأأأأأأأألن االعتراأ  
بأأأاإ رادات فيمأأأا  تعلق بأأأالمحأأأاسأأأأأأأأأأأأأبأأأة  
المتصأأأأأأأأألة بالبرامج المشأأأأأأأأأتركة وتحد د  
اليقطة التر تتحكم عيدلا فر األصأأأول  

يأأأأة المتصأأأأأأأأأأأأأألأأأأة بترتيبأأأأات شير التبأأأأادل
الصأأأأأأأأأأأأأأيأاد ق االسأأأأأأأأأأأأأأتئمأانيأة او البرامج  

 المشتركةع

اكدت ددارة اليونيسأأ  تحد ث ورقة الموق  السأأياسأأاتر 
للمعأأا ير المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأة الأأدوليأأة للقطأأاع العأأاي بشأأأأأأأأأأأأأأألن 
االعتراأ بل رادات المعامالت شير التبادلية، ال سأأأأأأأأأيما 

م  ميها المتعلقة بالبرامج المشأأأأأأأأأأأأأتركة وتحكُّ   5-18الفقرة  
 اليونيس  فر األصول شير التبادلية  ات الصلةع

اسأأأأأأتعرض المجلس السأأأأأأياسأأأأأأة المحدثة للمعا ير المحاسأأأأأأبية  
الأأأدوليأأأة للقطأأأاع العأأأاي بشأأأأأأأأأأأأأأأألن االعتراأ بأأأاإ رادات شير  
التبادلية وجر  التحقق مر ان المعالجة المحاسأأأأأأأأأأبية للبرامج  
 المشتركة قد وضعتع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

24 2020 A/76/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 26 الفقرة

 وصأأأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأأأا بلن تفصأأأأأأأأن  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عر االتفأأأأاقأأأأات المتعلقأأأة  
بالبرمجة المشأأأأأأأأأتركة التر لم ُتسأأأأأأأأأتوَأ 
معأأأأأا ير االعتراأ بأأأأأاألصأأأأأأأأأأأأأول   فيهأأأأأا 

البيانات  بوصأأأأأأفها اصأأأأأأوال احتمالية فر 
 الماليةع

اليونيسأأأأأ  اإفصأأأأأاح عر االتفاقات المتعلقة   تؤكد ددارة
بأأالبرمجأأة المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأة التر لم ُتسأأأأأأأأأأأأأأتوَأ فيهأأا معأأا ير  
االعتراأ باألصأأأأأأأأأأأأأأول باعتبارلا اصأأأأأأأأأأأأأأوال احتمالية فر 

 ع 2021لعاي  البيانات المالية

  2021اسأأتعرض المجلس االتفاقات الموقعة خالل فترة عاي  
اتفاقات البرمجة المشأأأأأأأأأأأتركة قد ُافصأأأأأأأأأأن  وتم التحقق مر ان  

عيهأأا عل  اليحو الواجأأبع ومر ثم، ُتعتبر لأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة  
 ميفمةع

X    

25 2020 A/76/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 27 الفقرة

 وصأأأأر المجلس بلن تضأأأأع اليونيسأأأ   
تتبع تقأأأأديم   االتفأأأأاقأأأأات  حال مر اجأأأأل 

الموقعة وتعزيز عملية رصأأأأأد تسأأأأأجيلها  
 فر الوقت المياسبع

عل  نحو ما اوصأأأأأأأأأأأأأأَر به، ُوضأأأأأأأأأأأأأأعأت اداة لتتبع تقأديم  
االتفاقات الموقعة وتعزيز رصأأأأأأأأأأد تسأأأأأأأأأأجيلها فر الوقت  
المياسأأأب؛ وتؤكد ددارة اليونيسأأأ  ان العمل قد بدا بهمو  

 ع2021تشرير األول/اكتوبر  15فر  األداة 

داة التر وضعتها اليونيس  لتتبع تقديم  استعرض المجلس األ
االتفأاقأات الموقعأةع وفر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراءات المتخأمة، ُتعتَبر  

 لمو التوصية ميفتمةع

X    

26 2020 A/76/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 42 الفقرة

 وصأأأأأأأأر المجلس بلن تقوي اليونيسأأأأأأأ   
داار  مير واضن لبدء مختل   بوضع  

انشأأأأأأأأطة الضأأأأأأأأمان ووضأأأأأأأأع صأأأأأأأأيغتها  
اليهأأأائيأأأة مر اجأأأل كفأأأالأأأة تيفيأأأملأأأا فر 
الوقت المياسأأب، باسأأتخداي تاريخ نشأأر  
اليفقأات فر اليظأاي كمرجع بعأد الموافقة  
عل  اسأأأتمارة اإ ن بالصأأأرأ وشأأأهادة  

 اإنفاقع

تؤكد ددارة اليونيسأأأأأأ  انه تم اسأأأأأأتعراض عملية مراجعة  
اء الميفم ر، وصأأدرت تعليمات مفصأألة  حسأأابات الشأأرك

بشأأأأأألن التقيد بالوقت المحدد إنجا  التزامات الضأأأأأأمان  
( مع 2022)فر موعأد ال  تجأاو  الربع األول مر عأاي  

تعليمات دضأأأافية بلن جميع انشأأأطة الضأأأمان يجب ان  
 تشمل اليفقات المسجلة مر سية مراجعة الحساباتع

ت األنشطة  استعرض المجلس وتحقق مر ان اليونيس  حدد
الرئيسأأأأية واإاار الزمير المتصأأأأل بعملية انشأأأأطة الضأأأأمان  

ومر ثم، يعتبر المجلس لمو    السأأأأأأأأأأأيوية للشأأأأأأأأأأأركاء الميفم رع
 التوصية ميفمةع

X    

27 2020 A/76/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 43 الفقرة

تضأأأأأأأأأأع  وصأأأأأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأأأأأا بلن  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  خطأأة عمأأل بهأأدأ كفأأالأة  
القياي فر الوقت المياسأأأأأب باسأأأأأتعراض  
عيهأأأأأا الشأأأأأأأأأأأأأأركأأأأاء   اليفقأأأأأات التر  بلغ 
الميفأأمون، والقيأأاي فر موعأأد ال  تجأأاو   
الربع األول مر السية التالية بعد دبالغ  

عملية مراجعة  تؤكد ددارة اليونيسأأأأأأ  انه تم اسأأأأأأتعراض  
حسأأابات الشأأركاء الميفم ر، وصأأدرت تعليمات مفصأألة  
بشأأأأألن التقيد بالموعد المحدد إنجا  التزامات الضأأأأأمان  

(، مع 2022)فر موعد ال  تجاو  الربع األول مر عاي  
تعليمات دضأأأافية بلن جميع انشأأأطة الضأأأمان يجب ان  
 تشمل اليفقات المسجلة مر سية مراجعة الحساباتع

لس الدليل المي وضأأأأأعته اليونيسأأأأأ ، والمي  اسأأأأأتعرض المج
تضأأأأمر جميع األنشأأأأطة الرئيسأأأأية وتفاصأأأأيل اإاار الزمير  
المتصأأأأأأأأأأل بعملية مراجعة الحسأأأأأأأأأأابات السأأأأأأأأأأيوية للشأأأأأأأأأأركاء  
الميفأم رع وإضأأأأأأأأأأأأأأافأة دل   لأم، ُابلَغ المجلس بألن الأدليأل قأد  
ُعمم عل  جميع المكأأأاتأأأب اإقليميأأأة وكأأأان تأأأاريخ تيفيأأأملأأأا 

مر ثم، يعتبر المجلس لمو التوصأأأية  ع و 2022شأأأباط/فبرا ر  
 ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.3
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عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

اليونيسأأ  باليفقات باسأأتكمال الضأأمان            
 المالر المطلوبع

28 2020 A/76/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 57 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن يحأأدد المكتأأب  
اإقليمر لغرب ووسأأأأأأ  افريقيا اسأأأأأأباب  
التلخير فر دشالق نقاط العمل المتلخرة  

انشأأأأأأأأطة الضأأأأأأأأمان المالر  الياجمة عر  
لليهج الميسأأأأأأق للتحويالت اليقدية، وان  
 تخم اإجراءات التصأحيحية، جيبا دل  
جيأأب مع المكأأاتأأب القطريأأة، مر اجأأل 

بأأألشالق    2021كفأأأالأأأة القيأأأاي فر عأأأاي  
البيود المفتوحة  ات األولوية القصأأأأأو   

 بيداع 290التر تم تحد دلا وعددلا 

ول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر  كأأأأأانون األ  31ردت اإدارة بأأأأألنأأأأأه، فر  
، لم تكر لياك اي نقطة عمل  ات اولوية عالية  2021

متلخرة ناشأأأأئة عر انشأأأأطة الضأأأأمان المالر فر المكتب  
اإقليمر لغرب ووسأأأأأأأأأأأأأ  افريقياع وبعد تحد د اسأأأأأأأأأأأأأباب  
التلخر، وضأأأأأأأأع المكتب اإقليمر، بالتعاون مع شأأأأأأأأابة 
دليال   والرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد،  والتخطي   والتحليالت  البيأأأأأأأانأأأأأأأات 

ط عمل ددارة شأأأأأأأأأراكات التيفيم  للمسأأأأأأأأأتعملير بشأأأأأأأأألن نقا
 لمعالجة العراقيلع 

اقر المجلس بأأأأالجهود التر بأأأأملهأأأأا المكتأأأأب اإقليمر لغرب  
ووسأأأ  افريقيا بتحد د اسأأأباب التلخر وإشالق البيود المفتوحة  
  ات األولوية العاليةع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

29 2020 A/76/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 58 الفقرة

 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن  تخأأم المكتأأب  
اإقليمر لغرب ووسأأأأأأأأأأأأأأ  افريقيا تدابير  
العمأأأأل   لكفأأأأأالأأأأأة دشالق نقأأأأأاط  وقأأأأأائيأأأأأة 

األولوية القصأأأأو  المتصأأأألة بلدارة    ات
شأأأأأراكات التيفيم فر شضأأأأأون سأأأأأية مر 

 العمل لموعدنشاء نقاط 

ردت اإدارة بألن تأدابير وقأائيأة قأد ُوضأأأأأأأأأأأأأعأتع فقأد انته   
المكتب اإقليمر لغرب ووسأأأأأأ  افريقيا، بدعم مر شأأأأأأابة  
البيأأأانأأأات والتحليالت والتخطي  والرصأأأأأأأأأأأأأأأد، وبيأأأاء عل   
التعليقأأات الواردة مر المكأأأاتأأب القطريأأة لغرب ووسأأأأأأأأأأأأأ   

لتقديم   افريقيا، مر دعداد دليل للمسأأأأأأأأأتخدمير ومر نشأأأأأأأأأرو
ب القطرية بشأأأأأأأأأأأألن نوع اإجراءات التر  المشأأأأأأأأأأأأورة للمكات

والمعا ير األسأأاسأأية    eTools تعير تسأأجيلها فر ميصأأة  
لتحأأد أأد مسأأأأأأأأأأأأأتو  ترتيأأب األولويأأاتع كمأأا اعأأد المكتأأب  
اإقليمر موجزات فصأأأأألية عر حالة نقاط العمل ونشأأأأأَرلا  

بيأدا بعيوان ”نقأاط العمأل  فر كأل حلقأة دراسأأأأأأأأأأأأأيأة   وادرج
لتيفيمع واخيرًا، اجريت  شأبكية فصألية بشألن ددارة شأراكات ا

متأأأابعأأأة ثيأأأائيأأأة، ممأأأا اد  دل  عأأأدي وجود نقأأأاط عمأأأل  
 مفتوحة  ات اولوية عالية مر انشطة الضمان المالرع

اتخم المكتب اإقليمر التدابير الال مة لضأأأأأأمان دشالق نقاط  
العمل  ات األولوية العالية فر شضأأأأأأأون عاي بعد دنشأأأأأأأائهاع  

ل المسأأأأتخدي ليقاط  وفر لما الصأأأأدد، اصأأأأدرت الميظمة ”دلي
العمل  المي حدد الخطوات الال مة لتسأأجيل نقاط العمل فر 

ع وإضأأأافة دل   لم، اشلق المكتب اإقليمر  eToolsميصأأأة 
نقأأاط العمأأل  ات األولويأأة العأأاليأأةع ومر ثم، يعتبر المجلس  

 لمو التوصية ميفمةع

X    

30 2020 A/76/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 59 الفقرة

 وصأأأأأأأأأر المجلس بلن تضأأأأأأأأأع شأأأأأأأأأابة 
والأأتأأخأأطأأيأأ    والأأتأأحأألأأيأأالت  الأأبأأيأأأأأأأانأأأأأأأات 
والرصأأأأأأأأأد، جيبا دل  جيب مع المكاتب  
اإقليميأأأأة، ميهجيأأأأة مر اجأأأأل الرقأأأأابأأأة  
اليتأأأأأائج  ات األولويأأأأأة   الفعأأأأأالأأأأأة عل  

دشالق انشأأأأأأطة   القصأأأأأأو  الياشأأأأأأئة عر
الضأأأأأأأأأأأأأأمأان فر داار اليهج الميسأأأأأأأأأأأأأق  
للتحويالت اليقأديأة وان تعز  ميصأأأأأأأأأأأأأأة 

eTools    مر اجأأل دعم قيأأاي المكأأاتأأب

تؤكد ددارة اليونيسأأأأأأأأأأأ  ان شأأأأأأأأأأأابة البيانات والتحليالت  
والتخطي  والرصأأأأأأأأأد وضأأأأأأأأأعت لوحة معلومات شأأأأأأأأأاملة  

ائج انشأأأأأأأأطة الضأأأأأأأأمان المالرع  للضأأأأأأأأمان تركز عل  نت
 تضأأأأأأأأأأأأأأمر اليهج الميسأأأأأأأأأأأأأأق للتحويالت اليقأأديأأة ولوحأأة  
معلومات الضأأأأأأأمان المالر نظرة عامة عل  بيود العمل  
المفتوحة لكل فئة مر فئات الضأأأمان وتفاصأأأيل فر كل 
قسأأم تتعلق بيوع معير مر الضأأماناتع وتم تعميم لوحة  
  المعلومات عل  المكاتب اإقليمية مع تعليمات لرصأأأأأأأد
حالة بيود العمل المفتوحة فر ميطقة كل ميهاع وإضافة  

تحقق المجلس مر ان اليونيسأأأأأأأأ  وضأأأأأأأأعت لوحة معلومات  
للضأمان تركز عل  نتائج انشأطة الضأمان المالرع وتتضأمر  

عل  بيود العمأأل  لوحأأأة معلومأأأات الضأأأأأأأأأأأأأأمأأأان نظرة عأأأامأأأة  
المفتوحة لكل فئة مر فئات الضأأأمان وتفاصأأأيل فر كل قسأأم  
تتعلق بيوع معير مر الضأأأأأأأأأأماناتع ومر ثم، يعتبر المجلس  

 لمو التوصية ميفمةع

X    
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عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

القطريأأة بأأاإشالق الفعأأال ليقأأاط العمأل            
 المتلخرةع

دل   لم، صأأأأأأدر توجيه بشأأأأأألن بيود العمل، عل  شرار  
 المكتب اإقليمر لغرب ووس  افريقياع
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تضأأأأأع اليونيسأأأأأ    وصأأأأأر المجلس بلن  
الصأأأأأأأأأأأأأيغة اليهائية لتجراءات التيظيمية  
لألأتأحأويأالت الأيأقأأأأأأأديأأأأأأأة مأبأأأأأأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة دل   
المسأأأأأأأتفيد ر، مع مراعاة الطرائق الثالف  
التر تسأأأأأأأأأأأأأتخأأأدمهأأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  للقيأأأاي  
التحويالت   بأأأأأأالتحويالت اليقأأأأأأديأأأأأأة، اي 
اليقأدية عر اريق جهأة مقأدمأة للخدمات  
المأأأاليأأأة او شأأأأأأأأأأأأأريأأأم ميفأأأم، او التيفيأأأم  

لم لضأأأأمان وجود تعليمات  المباشأأأأر، و 
واضأأأأأأأأأحة بشأأأأأأأأألن اإبالغ المالر الدقيق  

 عر برامج التحويالت اليقديةع

اكأدت ددارة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان اإجراء الجأد أد للتحويالت  
اليقدية قد وضأأأأأأأأأأع فر صأأأأأأأأأأيغته اليهائية وتمت الموافقة  
عليأأأهع ومر المتوقع ان يحقق اإجراء الجأأأد أأأد توحيأأأد  

المسأأأأاعدة اليقدية   المقا يس وضأأأأمان الجودة فر برنامج
 )بما يشمل جميع ارائق التسليم(ع 

الحظ المجلس ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  وضأأأأأأأأأأأأأأعأت اإجراء المتعلق  
بتحويالت المسأأأأأأأاعدة اليقدية دل  المسأأأأأأأتفيد ر، ولو يشأأأأأأأمل  
جميع الطرائق المطلوبأأأةع ومر ثم، ُتعتبر لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأة  

 ميفمةع

X    
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 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تعز  شأأأأأأأأأأأأأأابأة 
اإمدادات التابعة لليونيسأأ ، بالتيسأأيق 
واإقليميأأأأأأأة،   القطريأأأأأأأة  المكأأأأأأأاتأأأأأأأب  مع 
اإجراء المتعلق بأأأالتوقعأأأات وان تيظر 
الأوقأأأأأأأت   الأتأوقأعأأأأأأأات فأر  تأعأأأأأأأد أأأأأأأل  فأر 

عكس الفروق الكبيرة  الميأاسأأأأأأأأأأأأأأب لكر ت
 التر يمكر ان تحدفع

انتهت شأأابة اإمدادات مر وضأأع االسأأتراتيجية الرامية  
دل  تعزيز عمليأأأات التوقعأأأات القطريأأأة، بمأأأدخالت مر  
المكأأاتأأب القطريأأة والمكأأاتأأب اإقليميأأةع ويشأأأأأأأأأأأأأأمأأل  لأأم  
الجوانب المتصأأألة بيوعية البيانات والتمويل واسأأأتعراض  

فر الوقأأت الميأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأب،   التغييرات وتعأأد لهأأا وإبالشهأأا
فر  لم مع شأأأأأأأأأأأأابة اإمداداتع وعالوة عل   لم،   بما

دعت شأأأأابة اإمدادات دل  دعم تعزيز عمليات وضأأأع  
التوقعات فر المكاتب القطرية وحصأأأأأأأأألت عل  التمويل  
الال ي لملمع وإضافة دل   لم، االقت شابة اإمدادات  

بعض توقعاتها فر شأأأأأأأأأأأأكل د يامر مر    2021فر عاي  
التواصأأأأل بير الشأأأأابة والمكاتب القطرية،    اجل تحسأأأأير

وتيسأأأأأأير جمع المدخالت بطريقة شأأأأأأاملة، واليظر بوجه 
افضأأأأأأأأأأأل فر ددخال تعد الت عل  التوقعات الواردة مر  

 البلدانع

تحقق المجلس مر ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  كأانأت تتخأم عأدة تأدابير  
لتعزيز عملية وضع التوقعات مع المكاتب القطرية والمكاتب  

حلقة دراسأأأأأأية شأأأأأأبكية بشأأأأأألن تعزيز التوقعات  اإقليمية بعقد  
القطرية وإجراء بعض عمليات وضأأأع التوقعات الد يامية مر  
خالل اإخطار بآخر المسأأأأأأأأأأأأتجدات بالبريد اإلكترونر وعقد  
اجتماعات لمياقشأأأأأأأأة القضأأأأأأأأايا المتعلقة بالتوقعاتع ومر ثم،  

 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع
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 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن يضأأأأأأأأأأأأأأفر مقر  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الطأأأأأابع الرسأأأأأأأأأأأأأأمر عل  
دجراءات الطوارا الجأأد أأدة، التر يجأأب 
ان تتضأأأأأأأأأأأأأأمر لوائن بشأأأأأأأأأأأأأأأألن حأأأاالت  

، و لأم مر 1الطوارا مر المسأأأأأأأأأأأأأأتو   
ا،  اجأأأأأل تعزيز حوكمأأأأأة نظأأأأأاي الطوار 

وتوفير التوجيه الواضأأن بشأألن خطوات  

َن ان مجموعة دجراءات الطوارا  صأأأأدرت رسأأأأميا    ُاوضأأأأن
ع ولر تشأأأأأأأأأأأأأأمأل  2021كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   1فر  

التأأأأأاليأأأأأة: دجراءات الطوارا؛ ودليأأأأأل دجراءات   الوثأأأأائق 
المرجايأأأأأأ  التبسأأأأأأأأأأأأأأي   الطوارا؛ والقأأأأأأائمأأأأأأة  إجراءات  ة 

والعمليات اإلزامية؛ والمسأأأأأأأأأأأأأتجدات؛ وتوجيهات لتدارة  
العلياع وُوضأأأأأأأأأأعت اسأأأأأأأأأأتراتيجية وجدول  مير للبدء فر 
تيفيأأأأم اإجراءات لأأأأدعم تولر الموتفير  مأأأأامهأأأأا عل   

قأأاي المجلس بتحليأأل دجراءات الطوارا الجأأد أأدة التر قأأدمتهأا  
اليونيسأأ ، والتر تضأأميت درشأأادات تتعلق بحاالت الطوارا  

ُتعتبر لمو   مع التوجهات المقترحةع ومر ثم،  1مر المسأأتو   
 التوصية ميفمةع

X    
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تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

التفعيل ومعا ير التعطيل والمسأأأأؤوليات            
 والمساءلة واتخا  القراراتع

نطأأاق الميظمأأة، والعمأأل بشأأأأأأأأأأأأأأألن اإجراء مع الجهأأات  
الفاعلة الخارجيةع وتركز االسأأأأأأتراتيجية عل  االسأأأأأأتفادة  
مر القأأدرات واالجتمأأاعأأات والمبأأادرات القأأائمأأةع وعقأدت  
بالفعل سأأأأأألسأأأأأألة مر الحلقات الدراسأأأأأأية الشأأأأأأبكية لتقديم  
الأأدعم فر األ مأأات الجأأاريأأة بأأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأأة لجميع حأأاالت  

لكفالة    3والمسأأأأأأأأأأتو    2الطوارا الفعلية مر المسأأأأأأأأأأتو   
االسأأأتفادة ميها فورا فر تبسأأأي  اإجراءاتع وتلق  اكثر  

و المواقع التدريب عل  كيفية شأأأأأأأخص فر لم 500مر  
اسأأأأأتخداي اإجراءاتع وُوضأأأأأعت ادوات تتبع و/او قوائم  

 رصد مرجاية لدعم المكاتب القطريةع
34 2020 A/76/5/Add.3  ،
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بلن تيشأأأو اليونيسأأأ      وصأأأر المجلس
مسأأأأأأأأأأأأتودعا رسأأأأأأأأأأأأميا او قائمة بحاالت  

مر اجل تيسأير   1اوارا مر المسأتو   
المتعلقأأأأأة  الوصأأأأأأأأأأأأأأول دل  المعلومأأأأأات  

جأأمأأيأأع  مأأر  لأأأأأأأمو  الأأطأأوارا  بأأحأأأأأأأاالت 
 المستويات فر اليونيس ع

نفأأأمت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الخأأأاصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة الوتيفيأأأة فر نظأأأاي  
VISION   2022آ ار/مارت    11وبدا العمل بها فر  ،

ووضأأأأأأأأأأأأأأعأت دجراءات جأد أدة لأدعم حأاالت الطوارا مر  
ع كما ان الخاصأأأأأأأأية الوتيفية  3و   2و  1المسأأأأأأأأتويات  

طوارا تسأأأأأأأأأأأأأأجيأأل جميع الجأأد أأدة تتين لمكتأأب برامج ال
دعالنات الطوارا والمعلومات المتعلقة بحاالت الطوارا  

 عVISION فر نظاي 2013السابقة ميم عاي 

اسأأأأأتعرض المجلس اإجراءات الجد دة والتقارير المقدمة مر  
الخاصأأأأأأية الوتيفية الميفمة فر اليظاي والحظ ان اليونيسأأأأأأ   

بحاالت  انشأأأأألت مسأأأأأتودعا رسأأأأأميا  تضأأأأأمر معلومات تتعلق 
ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصأأأأأأأأأأأأية    ع1الطوارا مر المسأأأأأأأأأأأأتو   

 ميفمةع

X    
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مقر   بأأأأأأألن  تخأأأأأأأم  المجلس   وصأأأأأأأأأأأأأأر 
عمألأيأأأأأأأة   لتأعأزيز  تأأأأأأأدابيأر  اليأونيسأأأأأأأأأأأأأأ  

مأأأأأاليأأأأأا اإشالق التقير للمين المغلقأأأأأة  
وتوفير التأأأدريأأأب للمكأأأاتأأأب، حسأأأأأأأأأأأأأأأأب  
االقتضأأأأاء، مر اجل التوصأأأأل دل  فهم 

 افضل ليظم المعلومات وتطبيقاتهاع

عز ت اليونيسأأأ  عملية اسأأأتعراض المين المغلقة ماليا  
لكفالة ان يكون اإشالق قد تم فر الوقت المياسأأب كما  
لو موضأأأأأأأأأأأأأأن فر التوجيهأات المتعلقأة بأاإشالق التقير 

بالموارد األخر  لشأأأأأأأهر نيسأأأأأأأان/ابريل  للمين المتصأأأأأأألة  
ع وعالوة عل   لم، وافقت اليونيس  عل  دجراء  2021

جد د بشأأأأأأأألن ددارة المسأأأأأأأأالمات فر الموارد األخر  فر 
، ولو دجراء  وفر للمكاتب مرجعا  2022نيسأأأأأأأأان/ابريل  

واضأأأأأأأأأأأأأأحأا وفهمأا افضأأأأأأأأأأأأأأأل إشالق المين واالعتبأارات  
 الخاصة المتعلقة باإبالغ وسياق الطواراع

يقر المجلس بلن اليونيسأأأأأ  عز ت عملية اسأأأأأتعراض المين  
المغلقأأأة مأأأاليأأأا لكفأأأالأأأة ان يكون اإشالق قأأأد تم فر الوقأأأت  

حالة انتهت فيها    13المياسأأأأأأأأأأبع شير انه تم الكشأأأأأأأأأأ  عر 
  وحزيران/  2013صأأأأأأأأأأأأأأالحيأأأأأة المين مر ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر  

برصأأأأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأأأأالب فر المكتب اإقليمر لغرب    2021  ونيه
دوالراع وفر المكتب    229  756قيمتها   ووسأأأأأأأأ  افريقيا، تبلغ

الكشأأأأأأأأأأأأأأ  عر   تم  لييجيريأأأأأأا،  مر    9القطري  ميتهيأأأأأأة  مين 
برصأأأأيد سأأأأالب    2020وشأأأأباط/فبرا ر    2019ا لول/سأأأأبتمبر  

الأمأجألأس لأأأأأأأمو    216  487بأمأبألأغ   يأعأتأبأر  ثأم،  مأر  دوالراع 
 التوصية قيد التيفيمع

 X   
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 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأألن تقّيم شأأأأأأأأأأأأأأابأأة 
اإمدادات التابعة لليونيسأأ ، بالتيسأأيق 
مع شأأأأأأأأأأأأأأابأأأأة اإدارة المأأأأاليأأأأة والتيظيم  
اإداري، صأأأأأأأأأأأأأأيغ الميزانيأأأة المتعأأأاقبأأأة  
التكأأأأأاليف   لتحسأأأأأأأأأأأأأأير ميهجيأأأأأة تقأأأأأد ر 

بأأأأأالوتأأأأأائ  والتكأأأأأاليف شير  المتعلقأأأأأة  
المتعلقأأة بأأالوتأأائ  واتخأأا  اإجراءات  

لم توافق ددارة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة التر 
صأدرت اثياء مراجعة حسأابات شأابة اإمدادات اسأتيادا  

لتر تم تحد دلاع فعل  سبيل دل  االختالفات األساسية ا
المتعلقأأأأأة   التكأأأأأاليف شير  المثأأأأأال، يشأأأأأأأأأأأأأأير الفرق فر 
بالوتائ  دل  مشأأأروع شأأأابة اإمدادات المي لم  تسأأأر 

ع  2021تيفيأأمو بسأأأأأأأأأأأأأأبأأب الجأأائحأأة وتم ترحيلأأه دل  عأأاي  
، بلغ مسأأأأأأأأأأأأتو  اسأأأأأأأأأأأأتخداي العيصأأأأأأأأأأأر  2020عاي   وفر

قاي المجلس بتحليل ميزانية اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  شير المسأأأأأأأأأأأأأتخدمة  
لسعواي   الشأأأأأأأأأأأأأأغور  ،  2020و    2019و    2018ومعأأأأأأأدل 
نية شير المستخدمة  بلغ اربعة  وباليظر دل  ان متوس  الميزا

فر المائة بييما  بلغ متوسأ  معدل الشأغور سأبعة فر المائة،  
 يعتبر المجلس لمو التوصية ميفمةع

X    
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عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

الال مأأأة لجعلهأأأا دقيقأأأة قأأأدر اإمكأأأان،            
بريأأة تحقيق الكفأأاءات فر عمليأأة ددارة  

 الميزانيةع

المتعلق بأأالوتأأائ  فر الميزانيأأة المؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأيأأة   شير
ئة، بعد تعد ل لما المشأأأأأأأأأأأأروع المي تلثر  فر الما 99,8

كوفيأأأأأأد تكأأأأأأاليف  19-بجأأأأأأائحأأأأأأة  فر  ع وال  أأأأأأدار الفرق 
الوتائ  محلياع فاليونيسأ  تحدد التكلفة المايارية لكل  
وتيفأأأة بصأأأأأأأأأأأأأأورة مركزيأأأة وفقأأأا للرتبأأأة ومركز العمأأأل،  

تطبق التكلفأأة المايأأاريأأة عل  جميع الوتأأائ  عل    ثم
باب تشأأأأغيلية  نطاق الميظمةع وُيتوقع حدوف فروق ألسأأأأ 

وجيهة وفر حير انها واضأأأأأأأأأأأأحة عل  مسأأأأأأأأأأأأتو  فراد   
الشعب و/او المكاتب، فلنها ميعدمة دل  حد كبير عل   

 الصعيد العالمر، حيث تدار لمو الفروقع
37 2020 A/76/5/Add.3  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 133 الفقرة

 وصأأر المجلس بلن يسأأتعرض المركز  
العأأالمر للخأأدمأأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأة التأأابع  
لليونيسأأ ، بالتيسأأيق مع شأأابة الموارد  
البشرية، جدو  ددراج الوثائق األساسية  
لملفأات الموتفير التر  تعير االحتفأا   
الخأأأأأأاص   اإلكترونر  المل   فر  بهأأأأأأأا 
بالمركز الرسأأأأأأأأمر، تمشأأأأأأأأيا مع األتمتة  
لألأعأمألأيأأأأأأأات فأر  األخأيأريأر  والأتأبسأأأأأأأأأأأأأأيأ  

 الموارد البشريةع

و ما اوصأأ  به المجلس، تؤكد ددارة اليونيسأأ   عل  نح
ان ددارة الموارد البشأأأأأأأأأرية اسأأأأأأأأأتعرضأأأأأأأأأت قائمة الوثائق  
األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأية تمشأأأأأأأأأأيا مع اتمتة العمليات وتبسأأأأأأأأأأيطهاع  
وصأأأأأأأأأأأأيغت قائمة ميقحة االعت عليها شأأأأأأأأأأأأابة الموارد  
البشأأأأأأأرية السأأأأأأأتعراضأأأأأأأها والتوقيع عليهاع وُاقرت القائمة  

لخأأأأأاص بأأأأأالمركز  الميقحأأأأأة لهيكأأأأأل المل  اإلكترونر ا
الرسمر، التر ُاالعت عليها شابة الموارد البشريةع كما  
ُاجريأأأأت تغييرات فر اليظأأأأاي لتيفأأأأملأأأأا األفرقأأأأة التقييأأأأة 

 المعييةع

اسأتعرض المجلس التحليل المي اجرته اإدارة لتحد د الفئات  
التر يجأأب ددراجهأأا فر المل  اإلكترونر الخأأاص بأأالمركز  

المركز العالمر للخدمات  الرسأأأأأأأأمرع وتحقق المجلس مر ان 
المشأتركة وضأع تعليمات جد دة لطلب الوثائق األسأاسأية فر 
ملفأأأات الموتفيرع وبأأأاليظر دل  اإجراءات المتخأأأمة، ُتعتَبر  

 لمو التوصية ميفتمةع

X    
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المركز   يقوي  المجلس بأأأأأألن   وصأأأأأأأأأأأأأأر 
العأأالمر للخأأدمأأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأة التأأابع  
لليونيسأأ ، بالتيسأأيق مع شأأابة الموارد  
البشأأأأأأأأأأأأأأريأأأأة، بتقييم وإنجأأأأا  وتحأأأأد أأأأث 
السأأأأأياسأأأأأة التر تيظم محتو  ومصأأأأأدر  

الوثأأأأأأائق التر المعلومأأأأأأات الو  اردة فر 
يجأأأأأب ددراجهأأأأأا فر المل  اإلكترونر  

 الخاص بالمركز الرسمرع

ان اجتماعات ُعقدت مع شأأأأأأأابة   تؤكد ددارة اليونيسأأأأأأأ 
الموارد البشأأأأأأأأأأأأأأريأأأأة تيأأأأاولأأأأت العالقأأأأات مع الموتفير،  
والتعويضأأأات، واالسأأأتحقاقات االجتماعية بشأأألن مراعاة  

المل  اإلكترونر ا لخأأأأأاص  التغييرات التر يطرا عل  
بالمركز الرسأأمر فر السأأياسأأات و/او اإجراءاتع وبعد  
المياقشأأأأأأأأات، تم تحد ث دجراء شأأأأأأأأابة الموارد البشأأأأأأأأرية 
لمراعاة التغييرات المتصأألة بملفات الموتفير فر المل   

 اإلكترونر الخاص بالمركز الرسمرع

اسأأأأأأأأأأأأأأتعرض المجلس الفئأات المأدرجأة فر المل  اإلكترونر  
حقق مر ان اليونيس  استكملت  الخاص بالمركز الرسمر وت

توجيهات اإدارة المتعلقة بالملفاتع وفر ضأأأأأأأأأأأأأوء اإجراءات  
 المتخمة، ُتعتبر لمو التوصية ميفتمةع

X    
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 وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بألن تبأمل شأأأأأأأأأأأأأأابأة 
اإمأدادات التأابعأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الجهود  
الال مأأة لكفأأالأأة دكمأأال جميع الموتفير  
فر الوقت المياسأأأأأأأأأب الدورات اإلزامية  
المتعلقأة بأاألخالقيأات واليزالأة والتوعيأة  

 بشلن اساليب الغشع

مر موتفيها الحاليير   495تؤكد شأأأأأأأأأابة اإمدادات ان  
التأأأأأدريبيأأأأأة 500البأأأأأالغ عأأأأأددلم   الأأأأأدورة  ، اكملوا اآلن 

  499إلزامية للتوعية بشأأأأأأأأأألن اسأأأأأأأأأأاليب الغش، واكمل  ا
موتفأأا الأأدورة التأأدريبيأأة اإلزاميأأة المتعلقأأة بأأاألخالقيأأات  
واليزالأةع والحأاالت التر لم  تم فيهأا التأدريأب بعأد تتعلق  
بموتفير كأأانوا فر دجأأا ة مرضأأأأأأأأأأأأأأيأأة او دجأأا ة امومأأة،  

بموتفير انضأأأأأأأأأأأأأأموا دل  الشأأأأأأأأأأأأأأابة فر األياي القليلة   او

الحظ المجلس ان اليونيسأأأأأ  حسأأأأأيت نسأأأأأبها المئوية إتماي  
الدورات التدريبية اإلزامية للتوعية بشأأأأأأأأأأأأألن اسأأأأأأأأأأأأأاليب الغش  

المأأأائأأأة(، والأأأدورة 99) اإلزاميأأأة المتعلقأأأة بأأأاألخالقيأأأات   فر 
فر المأائأة(ع ومر ثم، ُتعتبر لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأية    100واليزالأة )
 ميفمةع
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عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

انت معدالت اإكمال مرتفعة بالفعل فر الماضأأأأأأأأأأيةع وك          
فر   83نهاية احدف مراجعة للحسأأأأأأأأأأأأأأابات، حيث بلغت 
فر   95المائة فيما  تعلق بالتوعية بلسأأأأأأأأأاليب الغش، و 

المأأائأأة بأأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأأة لسخالقيأأات واليزالأأة )لمأأا مجموعأأه  
موتفا فر  لم الوقت(ع وسجلت شابة اإمدادات   471

عمليتهأأا    اآلن نتأأائج اكثر تشأأأأأأأأأأأأأأجيعأأا بزيأأادة صأأأأأأأأأأأأأأرامأأة
الخاصأأأأأأأأأأة بلبالغ الموتفير والمشأأأأأأأأأأرفير عليهم بللمية  
دكمال الدورات التدريبية فر حييها، والمتابعة معهم كلما  

 دعت الضرورة دل   لمع
40 2020 A/76/5/Add.3  ،

الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
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 وصأأأأأأأأر المجلس بلن تقّيم اليونيسأأأأأأأأ   
اسأأأأأأأأأتخداي اداة سأأأأأأأأأير األثر الياجم عر 

العمل الجد دة الخاصأأة بمجلس حصأر  
الممتلكات وتحد ث دجراءات التشأأأأأأأأغيل 
الموحدة  ات الصأأألة الخاصأأأة بالمركز  
العالمر للخدمات المشأأأأتركة، وال سأأأأيما 
فيمأأأأأا  تعلق بأأأأأالوثأأأأأائق اإلزاميأأأأأة التر 

 يجب تحميلهاع

تؤكد ددارة اليونيسأأأ  ان اداة سأأأير عمل مجلس حصأأر  
فمتع وتتين لمو األداة التشأأأأأأأأأأأأأغيل اآللر  الممتلكات قد نُ 

لعملية دنشأأأأأأأأاء الحاالت فر ما  تعلق بتصأأأأأأأأرأ المركز  
العأأالمر للخأأدمأأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأة بأأاألصأأأأأأأأأأأأأأولع وقّيمأأت  

 اليونيس  اثر لمو األداة بلنه اثر ديجابرع

حّدثت دجراءات التشأأأأأأغيل    تحقتق المجلس مر ان اليونيسأأأأأأ 
ز قيتم تيفيأم الموحأدة لمركز الخأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة وان المرك

إنشأأأأأأأاء حاالت التصأأأأأأأرأ فر األصأأأأأأأول تقييما   األداة اآللية
 ديجابياع ومر ثم، يعتبر المجلس لمو التوصية ميفمةع

X    
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 وصأأأأأأر المجلس بلن تحدد اليونيسأأأأأأ   
لألأخأأأأأأأدمأأأأأأأات  مأهأأأأأأأاي   الأعأأأأأأأالأمأر  الأمأركأز 

المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأة وشأأأأأأأأأأأأأأابأأة اإدارة المأأاليأأة 
بتجهيز   فيمأأأأأأا  تعلق  اإداري  والتيظيم 
عمليات التصأأأأأرأ وان تضأأأأأفر الطابع  

 الرسمر عليهاع

تؤكأأد ددارة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  انأأه تمأأت الموافقأأة بير المركز  
العالمر للخدمات المشأأأأأأأأأأأأأتركة وشأأأأأأأأأأأأأابة التيظيم المالر  

يض السأأأأأأأأأأأأأألطأة  واإداري عل  رسأأأأأأأأأأأأأأأالأأة رسأأأأأأأأأأأأأأميأأة لتفو 
 تعلق بعمليات األصأول والقروض الواجبة السأداد،   فيما

توضأأأأأأأن المسأأأأأأأؤوليات التر  تعير ان يضأأأأأأأطلع بها كل 
 فريق فر لمو المجاالتع

اعدت اليونيسأأ  رسأأالة رسأأمية لتفويض السأألطة فيما  تعلق  
بعمليات األصأأأأأأأأأأأأول والقروض الواجبة السأأأأأأأأأأأأداد بير المركز  

التيظيم المالر واإداري،  العالمر للخدمات المشأتركة وشأابة 
توضأأأأأأن المسأأأأأأؤوليات التر  تعير ان يضأأأأأأطلع بها كل فريق 

 فر لمو المسائلع ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    
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 وصأأأأأأر المجلس بلن تكفل اليونيسأأأأأأ  
م فر الوقأت الميأاسأأأأأأأأأأأأأأب اإجراء   ان  يفأت
المتعلق بللغاء دمكانية وصأأأأأأأأأأول جميع 
الموتفير الميتهيأأأة خأأأدمتهم دل  نظأأأاي 

VISION    تأكأيأولأوجيأأأأأأأا مأوارد  وجأمأيأع 
 المعلومات واالتصاالتع

الحسأأأأأأأأأأابات اليشأأأأأأأأأأطة الموجودة فر اليظاي التر تخص  
نأاجمأة عر ”اسأأأأأأأأأأأأأأتثيأاءات فر موتفير انتهأت خأدمتهم 

دجراءات دنهاء الخدمة ع وسأأأيياقش فريق خدمة العمالء  
لأأأأأأأمو   ددراج  الخأأأأأأأدمأأأأأأأة  دنهأأأأأأأاء  دجراءات  مأأأأأأأالأأأأأأأم  مع 
السأأأأيياريولات فر عملية األتمتة الحاليةع وفر شضأأأأون  

  لم، سيواصل عمليات التصفية اليدوية الدوريةع

استعرض المجلس حاالت المستعملير اليشطير، وتحقق مر  
موتفون مفصأأأأأولون وان دمكانية دخولهم دل  اليظاي قد    انهم

الغيأت عل  اليحو الواجأبع ومر ثم، ُتعتبر لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأية  
 ميفمةع

X    
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دضأأأافة دل   لم،  وصأأأر المجلس بلن 
تبير اليونيسأأأأأأأأأأأأ  بالتفصأأأأأأأأأأأأيل المبادا  
التوجيهيأأأة المتعلقأأأة برصأأأأأأأأأأأأأأأأأد اإجراء  
المتصأأأأأأل بتيقية حسأأأأأأابات مسأأأأأأتخدمر  

اسأأأأأأأأأأأأتخدي فريق خدمة العمالء نمو جا إنشأأأأأأأأأأأأاء جميع 
مركز العأأأالمر  دجراءات التشأأأأأأأأأأأأأأغيأأأل القيأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأأة فر ال

للخدمات المشأأأأأأأأأأتركة المي يحتوي عل  اقسأأأأأأأأأأاي محددة  

اسأأأأأأتعرض المجلس حسأأأأأأابات المسأأأأأأتخدمير فر اليونيسأأأأأأ   
وتحقق مر اإجراءات التر اتخملا الكيان لرصأأأأأأأأأأد دجراءات  

واكدت انها قد ُاكملتع    VISION صأأة بيظايالتصأأفية الخا
 ومر ثم، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    
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عأأأأأاي تقرير  
  مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة 
 المجلس تقييم رد اإدارة توصية المجلس مرجع التقرير الحسابات 

 الحالة بعد التحقق 

 نُفمت
قأأأأأأأأأيأأأأأأأأأد 
م التيفيم  لم تيفت

تجأأأأاو تهأأأأا  
 األحداف 

، وضأأأأأأأأأأأأأأمأان تحأد ثهأا VISIONنظأاي           
 باستمرار لكر تعكس تروأ دنفا لاع

مسأأأأأأأأأأأبقا، مثل المرفقاتع ونرجو دشالق لمو التوصأأأأأأأأأأأية  
 استيادا دل  اإجراءات المتخمة واألدلة الداعمةع

44 2020 A/76/5/Add.3  ،
الثأأأأأأانر،   الفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 173 الفقرة

 وصأأأأأأأأر المجلس بلن تقدي اليونيسأأأأأأأأ   
ادلأة بشأأأأأأأأأأأأأألن نتأائج الرصأأأأأأأأأأأأأأد، وكأملم  
التدابير المتخمة فر لما الصأأأأأأأأأدد، وان  
تجري اسأأأأأتعراضأأأأأات وصأأأأأيانة ميتظمة 

 عVISIONلحسابات نظاي 

ُاجرَي اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض ُقدمت خالله األدلة الداعمة لمراقبة 
لوحأة المعلومأات لجميع الروبوتأات فر المركز العأأالمر  

 ركةع ونرجو دشالق لمو التوصيةعللخدمات المشت

اسأأأأأتعرض المجلس األدلة التر قدمتها اليونيسأأأأأ  فر عملية  
وتعهدلاع ووفقا لسدلة    VISIONرصأد الحسأابات فر نظاي  

 التر تم التحقق ميها، يعتبر المجلس لمو التوصية ميفتمةع 

X    

 2 0 5 37    المجمو   
 5 0 11 84    النسبة المئوية  

 
 

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.3
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 الفصل الثال 
 تصديق البيانات المالية  
موجهة من المراقب المالي لمنظمة األمم المتحدة    2022آمار/مارس  31رساااااااااالة م ر ة    

 للطفولة إلى رئيس مجلس مراجعي الحسابات
 

مر اليظأاي المأالر، اشأأأأأأأأأأأأأأهأد، فر حأدود علمر ومعلومأاتر واعتقأادي، ان جميع  5-113عماًل بأالبيأد   
المحاسأأأأبية وانها معروضأأأأة عل  نحو سأأأأليم فر لمو  المعامالت المادية مقيتدة عل  نحو سأأأأليم فر السأأأأجالت  

 البيانات الماليةع

 واقرُّ بما  لر: 

 ان اإدارة مسؤولة عر سالمة وموضوعية المعلومات المالية الواردة فر لمو البيانات المالية؛ 

بقًا للمعا ير المحاسأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي وتتضأأأأأأأأأأأأمر   دت ان مبالغ معّيية  وان البيانات المالية اُعن
 مبيية عل  افضل التقد رات واآلراء التر توصلت دليها اإدارة؛

وان اإجراءات المحاسأأأأأأأبية ونظم المراقبة الداخلية  ات الصأأأأأأألة تؤكد بصأأأأأأأورة معقولة ان األصأأأأأأأول   
محفوتة، وان جميع المعامالت مدرجة فر الدفاتر والسجالت بصورة سليمة، وان السياسات واإجراءات تيّفم،  

 صفة عامة، فر داار الفصل الال ي بير الواجباتعب

ويقوي المراجعون الداخليون للحسأأأابات فر اليونيسأأأ  باسأأأتعراض مسأأأتمر ليظم المحاسأأأبة والمراقبةع   
وقد اتاحت اإدارة لمجلس مراجعر الحسأابات وللمراجعير الداخليير للحسأابات فر اليونيسأ  دمكانية االّاالع  

 جميع السجالت المحاسبية والماليةعبصورة كاملة وبحّرية عل  

وتسأأأأأأأأأأتعرض اإدارة توصأأأأأأأأأأيات مجلس مراجعر الحسأأأأأأأأأأابات والمراجعير الداخليير للحسأأأأأأأأأأابات فر  
اليونيسأأأأأأأأأأ ع ولر دما قد نقتحت دجراءات المراقبة او انها بصأأأأأأأأأأدد تيقيحها، حسأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأاء، اسأأأأأأأأأأتجابة 

 التوصياتع لتلم
 

 أساري تومات  )توقيع(
 المراقب المالر 

 األمم المتحدة للطفولة ميظمة
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 2021بيان الرقابة الدا لية لعام   
 نطاق المس ولية  

مر اليظأاي   3-2تتحمأل المأد رة التيفيأميأة لميظمأة األمم المتحأدة للطفولأة )اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ (، وفقأا للبيأد   - 1
فر الميظمة بما  تفق   المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأ ، المسأأأأأؤوليَة العامة عر اإدارة المالية وإدارة العمليات

مع القرارات والمقررات الميطبقة الصأأأأأأأأأأأأادرة عر ليئات اإدارةع ويملم المراقب المالر لليونيسأأأأأأأأأأأأ  السأأأأأأأأأأأألطة  
مر اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأ ، فيما  تعلق بتيفيم القواعد نيابة   3-102المفوضأأأأأة، وفقا للقاعدة  

فيما  تعلق بتعهد نظاي سليم للمراقبة الداخلية  دعم تحقيق الداأ    3-113عر المد رة التيفيمية، ووفقا للقاعدة  
اليونيسأ  ويكفل اسأتخداي مواردلا بفعالية وكفاءة وصأون اصأولهاع وتقع عل  عاتق رؤسأاء المكاتب مسأؤولية 

لضأأأواب   التلّكد مر اّن دجراءات الرقابة الداخلية التر تتبعها المكاتب تخّف  مر تعرضأأأها للمخاار، ومر اّن ا
 الرقابية موثقة عل  اليحو الواجب واألنشطة مثبتة بما يكفر مر األدلةع

 
 الغرأل من نظام الرقابة الدا لية  

المراقبة الداخلية عمليٌة تقوي بها ليئات ددارة اليونيسأ ، ومد رتها التيفيمية، ومراقبها المالر ورؤسأاء   - 2
ير ضأأأأأأأأأأأأمانات معقولة بشأأأأأأأأأأأألن قدرة الميظمة عل  تحقيق مكاتبها، وشيرلم مر الموتفير، ولر تهدأ دل  توف

الدافها فيما  تعلق بالعمليات، واإبالغ، واالمتثال، وترشأأأأأأأيد اإنفاقع ومر ثم، فهر تتوخ  تقديم تلكيد معقول 
 بشلن ما  لر:

تكون المعامالت مل ونا بها ومسأأأأأأأأأجلة    -موثوقية الضأأأأأأأأأواب  الرقابية عل  اإبالغ المالر   )ا( 
فقًا لليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأأأ  والمعا ير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي، ويتم  بشأأأأأأأكل سأأأأأأأليم و 

 تفادي األخطاء المادية او كشفها فر الوقت المياسب؛

فعأأأاليأأأة وكفأأأاءة العمليأأأات، وحمأأأايأأأة األصأأأأأأأأأأأأأأول، وترشأأأأأأأأأأأأأأيأأأد اليفقأأأات فيمأأأا  تعلق بأأألنفأأأاق   )ب( 
 المالية؛ الموارد

 التيظيمر لليونيس  ولليظم واللوائن الميطبقة األخر عاالمتثال لتاار  )ج( 

وبيان اليونيسأ  للرقابة الداخلية لو وثيقة مر وثائق المسأاءلة العامة تصأ  فعالية دجراءات الرقابة   - 3
 ع2021الداخلية وتيظر فر اي احداف  ات صلة حت  تاريخ تصد ق البيانات المالية لليونيس  لعاي 

 
 اليونيسفبيئة عمل    

بلدا وإقليما )بما فر  لم فر حاالت الطوارا المعقدة( بهدأ  190تعمل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر اكثر مر   - 4
دنقا  حياة األافال والدفاع عر حقوقهم ومسأأأأأأأأأاعدتهم عل  تحقيق كامل دمكاناتهم، مر مرحلة الطفولة المبكرة  

لمو األلداأ وتحقيق االسأأأأأأأأأأأأأأتخداي األمثل   حت  مرحلة المرالقةع وتسأأأأأأأأأأأأأأاعد الرقابة الداخلية الفعالة عل  بلوغ
 للموارد المعهود بها دل  الميظمةع

( تؤثر عل  سأأأأأأأأأأأأأأير العمليأات فر جميع مكأاتب  19-ومأا  الأت جأائحأة مرض فيروت كورونأا )كوفيأد - 5
 اليونيس ع
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، وضأأأع واجب الوالية اإنسأأأانية اليونيسأأأ  فر اليعة جهود التصأأأدي للجائحة مر 2021وفر عاي   - 6
عل  الصأأأأأأأأأأأعيد العالمر )مرفق كوفاكس(ع وقد عرض    19-ادرة مرفق كوفاكس إتاحة لقاحات كوفيدخالل مب

 لم اليونيسأأأأأأأأأأأ  مر حيث المبدا لبيئات عمل وحاالت تيطوي عل  مسأأأأأأأأأأأتو  عال مر المخاار األصأأأأأأأأأأأيلة،  
قدرة   لم مر حيث امر موتفيها والمسأأأأتفيد ر مر خدماتهاع وكانت لياك ايضأأأأا حاجة دل  اسأأأأتمرار ال فر بما

 عل  الحفا  عل  اعل  معا ير الرقابة الداخلية مر اجل ددارة المخاار والتخفيف مر حدتهاع
 

 إدارة الماا ر وق ار الرقابة  

 تجل  التزاي اليونيسأ  باإدارة القوية للمخاار فر برنامجها والقدوة الحسأية عل  مسأتو  القيادة فر  - 7
لياع فدعم اتخا  القرارات القائمة عل  الوعر بالمخاار لدعم تحقيق شأأأأأأأأأأأأأأكل االلتزاي المي تتحل  به اإدارة الع

الداأ الميظمة  تطلب فهم ما حدف ويحدف وما قد يحدفع وتسترشد الميظمة باإدارة المركزية للمخاار مر 
، كجزء مر عمليات  2021اجل اتخا  قرارات  كية وواعية بالمخاارع ومر مجاالت اإنجا  الرئيسية فر عاي  

رة المخاار والرقابة الداخلية التر تقوي بها الميظمة، دنشأاء لجية معيية بالمخاار تابعة لتدارة العليا مكلفة ددا
بأاإشأأأأأأأأأأأأأأراأ عل  فعأاليأة داأار اإدارة المركزيأة للمخأاار، بمأا فر  لأم كفأالأة التيفيأم اليأاجن لليهج الأمي تتبعأه  

 الميظمة فر اإدارة المركزية للمخاارع

ار الرقأابأة الأداخليأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مع اإاأار المتكأامأل للرقأابأة الأداخليأة الأمي تعتمأدو لجيأة  ويتواءي داأ - 8
الميظمات الراعية التابعة للجية تريدواي ومكوناته الخمسأأأة ومبادئه السأأأبعة عشأأأر، ويتخمو مرجعًا لهع ويشأأأمل 

رقابة، واإعالي واالتصأأأأأأال،  نطاق داار الرقابة الداخلية لليونيسأأأأأأ  بيئة الرقابة، وتقييم المخاار، وانشأأأأأأطة ال
وانشأأطة الرصأأدع وعياصأأر الرقابة الداخلية الممكورة متلصأألة فر مختل  مجاالت برامج اليونيسأأ  وعملياتها،  

 ويجري تياولها مر خالل عدة انظمة وقواعد وسياسات وإجراءات ومبادا توجيهيةع

ود بهدأ ضأأمان االمتثال فر ولكل مكتب مر مكاتب اليونيسأأ  آلية راسأأخة ولجية السأأتعراض العق - 9
تيفيم العقود، وامتثال األفراد الم ر لد هم سأأأأأأأأألطة ددارة المشأأأأأأأأأتريات والعقود، لسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات الميظمة وإجراءاتها  

 وقواعدلاع

ولد  اليونيسأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأتراتيجية قوية لمكافحة الغش توفر نهجا مصأأأأأأأأّمما  تين تيفيم سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة حظر  - 10
االسأأأأأأتراتيجية بوضأأأأأأوح اآلليات التر تملكها اليونيسأأأأأأ  مر اجل كشأأأأأأ  ومكافحة الغش والفسأأأأأأادع وتحدد لمو  
 الغش وميعه وردعه والتصدي لهع

 
 استعراأل فعالية نظام المراقبة الدا لية  

 تول  رؤسأأأأأأأاء المكاتب فر اليونيسأأأأأأأ  مسأأأأأأأؤولية تيفيم دجراءات المراقبة الداخلية واإشأأأأأأأراأ عليها   - 11
وتمت   2021  اسأأتعراض فعالية المراقبة الداخلية لليونيسأأ  لعاي  ضأأمر مجاالت مسأأؤوليتهمع وقد تسأأي  دنجا

 االستيارة فر دنجا و عموما بما  لر:

”خطاب تصأأأأد ق  سأأأأيوي قدمه جميع المد رير اإقليميير ومد ري الشأأأأعب وسأأأأائر مد ري   )ا( 
 سؤولية كل ميهم؛ المكاتب، وتم فيه التلكيد عل  كفاية دجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها ضمر مجاالت م

التقييم الماتر للرقابة الداخلية المي انجزو وقدمه جميع رؤسأأأأأأأاء المكاتبع وتحتفظ المكاتب   )ب( 
 بلدلة داعمة، ولر توضن اإجراءات المتخمة او المقررة فر المجاالت التر لم  تحقق فيها امتثال كامل؛
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ة للحسأابات والتحقيقات، المي  عر مكتب المراجعة الداخلي  2021التلكيد الصأادر فر عاي   )ج( 
خلص دل  ان داار الحوكمة وإدارة المخاار والمراقبة كان كافيا وفعاال عموما، وانه لم  تم الكشأأأأأأأأ  عر اي  

 خلل مادي عل  اسات العمل المي تم االضطالع به؛

اللجان اإدارية اليظامية األخر ، مثل مجلس حصأأأأأأأأر الممتلكات، واللجية االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارية  )د( 
ن المالية، واسأأأأأأتعراض الميزانية البرنامجية، ولجية االسأأأأأأتثمار فر تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأاالت،  للشأأأأأأؤو 

وفريق ددارة األ مات، وليئات رصأأأأأأأد التوتيف، التر كفلت الشأأأأأأأفافية واالتسأأأأأأأاق وقدمت الدعم والمشأأأأأأأورة فر 
 مجال صيع القرار لكفالة فعالية الرقابة الداخليةع

لليهج الميسأأأأق للتحويالت اليقدية، المي لو بمثابة داار مشأأأأترك بير تطبيقات اليونيسأأأأ   )ه( 
الوكاالت تسأأأأأأأأأأأأأأتخدمه وكاالت األمم المتحدة فر تحويل األموال اليقدية دل  الجهات الشأأأأأأأأأأأأأأريكة الميفّنمة، يكفل 
 االسأأأأأأأأأأأتخداي الفعال للموارد المالية مر اجل تيفيم األنشأأأأأأأأأأأطة البرنامجيةع ويملم لما اإاار آليات لسنشأأأأأأأأأأأطة
االئتمانية فيما  تعلق بلدارة المخاار التر تعترض تحقيق اليتائج لصأأأأأأأأأأالن األافال وكفالة اسأأأأأأأأأأتخداي األموال  

 للغرض المقصود؛

انشأأأطة الرقابة اإضأأأافية التر تضأأأطلع بها اللجية االسأأأتشأأأارية المسأأأتقلة للمراجعة واللجية   )و( 
تركة، مع تحد د مجاالت للتحسأأأير المحتمل وتقديم  االسأأأتشأأأارية لشأأأؤون اإدارة والميزانية ووحدة التفتيش المشأأأ

 المشورة بشلن ُسبل معالجة مواار الضع  فيما  تعلق بمسائل ددارة المخاار والمراقبة الداخلية؛

  تعهد 1داار متير لتبالغ فر اليونيسأأأأأ ، يشأأأأأمل سأأأأأياسأأأأأات وإجراءات تكفل ما  لر: ح ) ( 
ق المعامالت وعمليات التصأأأأأأأأرأ فر األصأأأأأأأأول؛  سأأأأأأأأجالت مفصأأأأأأأألة بقدر معقول وتعكس بشأأأأأأأأكل نزيه ودقي

تقديم تلكيدات معقولة بتسأأأجيل المعامالت حسأأأب االقتضأأأاء بما  تين دعداد البيانات المالية وفقا للمعا ير    2ح
المحاسأبية الدولية للقطاع العاي وإدراج اإ رادات فر القيود والتصأرأ فر اليفقات وفقا أل ونات مالئمة صأادرة  

  تقديم تلكيدات معقولة بشأأأأأأأألن ميع األنشأأأأأأأأطة شير المل ون بها او الكشأأأأأأأأ  عيها فر الوقت  3عر اإدارة؛ ح
 المياسب، د ا كان لتلم األنشطة تلثيٌر مادي عل  البيانات الماليةع

 
 مسائل الرقابة الدا لية الهامة  

جزءا ال  تجزا  2021تمثل الردود التر قدمها رؤسأأأأأأأأاء المكاتب عل  اسأأأأأأأأتبيانات التقييم الماتر لعاي   - 12
مر تقييم فعالية داار الرقابة الداخلية لليونيسأأأأ  واالمتثال لهع واسأأأأتيادا دل  اسأأأأتبيان التقييم الماتر ومؤشأأأأرات  
األداء الرئيسأأأأية، قدي رؤسأأأأاء الكيانات ضأأأأمانات بشأأأألن فعالية دجراءات الرقابة الداخلية فر المجاالت الواقعة  

ج التقييمات الماتية التر قدمت اي مسأأأأأأأأأائل لامة تتعلق بالرقابة تتطلب  تحت مسأأأأأأأأأؤوليتهمع ولم  تبير مر نتائ
 ع2021تقديم دقرارات بشلنها فر عاي 

 
التافيا منها  2021الماا ر التبيرة الناشئة   ل عام     وتدابير 

واجتماعات اسأأأأأأتعراض المخاار، خلصأأأأأأت   2021اسأأأأأأتيادا دل  سأأأأأأجل المخاار المؤسأأأأأأسأأأأأأية لعاي   - 13
الم المخأاار التر واجهتهأا خالل الفترة المعييأة لر تلأم التر  رد وصأأأأأأأأأأأأأأفهأا بأليجأا  فر   اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  دل  ان

 الجدول ادناو:
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 تدابير التخفيف المخاار
الغش والهدر وإسأأأأأأأاءة    

 استخداي الموارد
العيأايأة الواجبأة قبأل  تعزيز الرقأابأة عل  الشأأأأأأأأأأأأأأركأاء الميفأم ر والبأائعير واألاراأ الثأالثأة، بمأا فر  لأم كفأالأة بأمل   - 1

 التعامل معهم

دجراء تقييمات لمخاار الغش واسأأأأأأأتخداي المكاء الجماعر لتعزيز قدرات تبادل المعلومات للتخفيف مر المخاار   - 2
 19-المرتبطة بتسريع وتيرة تدفق الموارد المالية وتيفيم البرامج خالل جائحة كوفيد

 المستمر إجراءات الرقابة الداخلية واإبالغ عر الحاالت االستثيائيةتعزيز اليظاي اآللر للرصد  - 3

 تحسير القدرة عل  التصدي االستباقر والسريع لحاالت الغش والفساد - 4

تأكأيأولأوجيأأأأأأأا   نأظأم  امأر 
الأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأومأأأأأأأأأأات  
واالتصأأأأأأأأاالت وحماية 

 الخصوصية

تمر للبرامجيات الخبيثة وحاالت التسأأأأأأأألل  اإدارة االسأأأأأأأأتباقية لمخاار األمر السأأأأأأأأيبرانر مر خالل التحد د المسأأأأأأأأ - 1
 األخر ، والتخفيف مر حدتها

 تحسير ددارة خصوصية البيانات وحما تها، مع دصدار السياسات  ات الصلة - 2

تعزيز الوعر األمير لمواجهة تلثير تهد دات األمر السأأأأأأأأأيبرانر عل  حمالت جمع األموال الرقمية التر تشأأأأأأأأأكلها   - 3
 19-الفاعلة الخبيثة التر تستفيد مر بيئة جائحة كوفيدالجهات 

الميظمأأأأأأة عل   قأأأأأأدرة 
 الصمود 

 عقد اجتماعات شهرية إدارة األ مات والتيسيق عل  الصعيد العالمر - 1

 عل  الموتفير والشركاء الميفم ر لكفالة قدرتهم عل  البقاء والعمل 19-رصد آثار جائحة كوفيد - 2

تحقيق التمويأأأل )عأأأدي 
مجأأأأأال  األلأأأأأداأ فر 

 جمع التبرعات(

االسأأأأتفادة مر ادوات التمويل بالشأأأأراكة مع البيم الدولر كمصأأأأدر لتوسأأأأيع صأأأأياد ق االسأأأأتثمار فر جمع األموال   - 1
 برية توليد المزيد مر الموارد لتيفيم البرامج

اقو  مع قاعدة المانحير، و يادة االحتفا   تطوير تقييات وتطبيقات جمع األموال بالوسأأأائل الرقمية لبياء عالقات   - 2
 بالمانحير، وتيمية فرص التبرع الفردية

عل  تقد رات الدخل ووضأأأع اسأأأتراتيجيات للحد مر احتمال وقوع ركود    19-الرصأأأد المسأأأتمر لتلثير جائحة كوفيد - 3
 فر نتائج انشطة جمع األموال

سأوء السألوك والسألوك  
 شير المشروع

 دنفا  السياسات  ات الصلة ومدونة األخالقيات والسلوك المهيرمواصلة  - 1

 تيفيم المبادرة العالمية للتغيير الثقافر مر اجل تحسير مواءمة سلوك الموتفير مع القيم األساسية للميظمة - 2

  يادة االتصاالت الداخلية ومشاركة الموتفير المستمرة - 3

 االستغالل واالنتهاك الجيسيير والحد مر المخاار المرتبطة بتيفيم البرامجتحسير تدابير ميع  - 4

وعأأأأأأأأدي   الأأأأأأأأيأأأأأأأأزاعأأأأأأأأات 
االسأأأأأأأأأأأأأتقرار والكوارف  
وجأأأأأأأائحأأأأأأأة  الطبيايأأأأأأأة 

 19-كوفيد

مر اجل الدعم التيظيمر المعجل والمحدد األولويات    2و   3تفعيل االسأأأأأأأأتجابة لحاالت الطوارا مر المسأأأأأأأأتويير   - 1
 فر حاالت الطوارا 

االسأتفادة مر التكيولوجيات الجد دة والشأراكات واوجه المرونة والتفكير االبتكاري لحماية الموتفير واألصأول، مع   - 2
 تيفيم البرامج الضرورية لسافال فر الوقت نفسه

 توفير ترتيبات واساليب العمل المرنة لسفراد - 3
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 تدابير التخفيف المخاار
 اجل تحقيق استجابة مياسبة لمختل  التهد دات األمييةتزويد الموتفير بالتدريب الميتظم وإحااات السفر مر  - 4  

وتعزيز مرافق خ  الدفاع    19-مواصأأأأأأألة تيفيم اإجالء الطبر المشأأأأأأأترك بير الوكاالت فيما  تعلق بفيروت كوفيد - 5
 وضمان رعاية الموتفير  19-ومراعاة بروتوكوالت السالمة المتعلقة بكوفيد  األمامر الطبية فر المكاتب القطرية؛

  
والتشغيلية الرئيسية  إدماج إدارة الماا ر في إجرابات    العمل االستراتيجية 

، واصأأأألت ددارة اليونيسأأأأ  تحسأأأأير اار ددارة المخاار والرقابة الداخليةع وتسأأأأتخدي 2021فر عاي   - 14
ولير  اليونيسأأأأ  ايضأأأأا ميصأأأأة ددارة المخاار لتحقيق اإدارة المتكاملة للمخاار وللسأأأأياسأأأأات، بما  تين للمسأأأأؤ 

المعييير بالمخاار تحد د التغييرات الال ي ددخالها عل  وثائق السأياسأات وارق اداء العمل اسأتيادًا دل  نتائج 
تقييمات المخاارع وال تزال ددارة المخاار تمثل اعتبارا اساسيا فر المبادرات اإدارية الرئيسية وفر تخصيص 

 الية عمليات اليونيس عالموارد واتخا  القرارات التر تؤثر عل  كفاءة وفع
 

 بيان  

دن دجراءات الرقابة الداخلية مهما كانت جيدة التصأأأأأأأأأأأأأأميم، تحمل فر اياتها عوامل تقيدلا، بما فر  - 15
 لم دمكانية التحا ل المتعمد عليهاع ومر ثم ال يمكر لليونيسأأأأأأأأأأأأ  ان تقدي دال تلكيدًا معقوال وليس مطلقًاع وقد  

الداخلية بمرور الوقت بسأأأأبب تغيرات فر تروأ خارجة عر سأأأأيطرة الوحدات  تتفاوت فعالية دجراءات الرقابة  
 التشغيلية لليونيس ع

وتظل اليونيسأأأأ  ملتزمة بالتحسأأأأير المسأأأأتمر ليظاي الرقابة الداخلية برية معالجة مسأأأأائل الرقابة فر  - 16
 جية للحساباتعالوقت المياسب، بما فر  لم استيادًا دل  توصيات تقارير المراجعة الداخلية والخار 

وبياء عل  ما تقدي، نسأأأأأأأتيتج وفقا ألقصأأأأأأأ  ما توفر ليا مر معرفة ومعلومات، ان اليونيسأأأأأأأ  تملم   - 17
نظاما فعاال للرقابة الداخلية، وانه لم تكر لياك اي نق  ضع  مادية مر شلنها التلثير عل  موثوقية البيانات  

وحت  تاريخ التصأأأأأأأأد ق اليهائر    2021ول/ديسأأأأأأأأمبر  كانون األ 31المالية للميظمة خالل السأأأأأأأأية الميتهية فر  
، وال اّي نق  ضع  كبيرة ناشئة بالقدر المي يستوجب دثارتها فر لما البيان  2021عل  البيانات المالية لعاي  

 للفترة المشمولةع
 

 أساري تومات  )توقيع(
 المراقب المالر 
 ميظمة األمم المتحدة للطفولة
 

 راسل كاثرير  )توقيع(
 المد رة التيفيمية
 ميظمة األمم المتحدة للطفولة
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 الفصل الرابع
 استعراأل مالي عام  
 مناقشة البيانات المالية وتحليلها  
 مقدمة  

بهدأ مسأأأأأاعدة    1946انشأأأأألت الجماية العامة ميظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأأ ( فر عاي   - 1
عل  العقبات التر يضأأعها الفقر والعي  والمرض والتمييز فر الحكومات وسأأائر الجهات الشأأريكة فر التغلب  

اريق دعمال حقوق الطفلع وتقوي اليونيسأأأ  بحشأأأد اإرادة السأأأياسأأأية وتعبئة الموارد المادية مر اجل مسأأأاعدة  
البلدان، ال سأأأأيما البلدان اليامية، عل  كفالة مبدا ”األولوية لسافال ، ومر اجل بياء قدرة البلدان عل  وضأأأأع  

 لسياسات المياسبة وتقديم الخدمات دل  األافال واسرلمعا

وما  رد ليا مر مياقشأأأة وتحليل للبيانات المالية  يبغر قراءته باالقتران مع البيانات المالية المراَجعة   - 2
دت لأمو البيأانأات المأاليأة عر السأأأأأأأأأأأأأأيأة  2021لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لعأاي   ، ولكيأه ليس جزءا مر تلأم البيأانأاتع وقأد اُعأن

وفقا لليظاي المالر والقواعد المالية لليونيس  والمعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العاي حسبما   2021 ةالتقويمي
 رد فر الفصأأأأأأأأأأأل الخامس مر لمو الوثيقةع والهدأ مر لمو المياقشأأأأأأأأأأأة والتحليل تزويد مر يقرا اليتائج المالية  

المصأأأأأأأأأألحة عل  الكيفية التر ُتدار بها بتفسأأأأأأأأأأير اوف  للمعي  الكامر وراء األرقاي وإاالع الجهات صأأأأأأأأأأاحبة  
 الماليةع الموارد

ويغطر التقرير السأأأأأأأأيوي للمد رة التيفيمية العمليات البرنامجية لليونيسأأأأأأأأ  واسأأأأأأأأتراتيجياتها ونتائجهاع   - 3
وعل  الرشم مر ان لما الفصأأأأل ال  تضأأأأمر سأأأأو  القليل مر اليقاط البرنامجية البار ة حسأأأأبما  تصأأأأل بسأأأأياق 

 ة، فهو  ركز اساسا عل  عمليات اليونيس  واستراتيجياتها ونتائجها الماليةعاليتائج المالي
 

 عرأل عام للعمليات والبيئة التشغيلية  

 العمليات  

عهأدت الجمايأة العأامأة دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، مر خالل المجلس االقتصأأأأأأأأأأأأأأادي واالجتمأاعر والمجلس   - 4
والمسأاعدة عل  تلبية احتياجاته األسأاسأية و يادة فرصأه فر التيفيمي، بمهمة الدعوة دل  حماية حقوق الطفل،  

اسأأأأتغالل مكامر ااقاته كاملةع وفر كل ما تقوي به الميظمة، يجب ان تكون األولوية لسافال األشأأأأد حرمانا  
وللبلدان األكثر احتياجاع وتعمل اليونيسأ  فر المواقع التر تشأهد اكبر التحديات عل  الصأعيد العالمر بهدأ 

بلدا   190دل  األافال والمرالقير األشد حرمانا وحماية حقوق كل افل فر كل مكانع وفر اكثر مر    الوصول
وإقليما، تسأأأأأأاعد اليونيسأأأأأأ  األافال عل  البقاء واال دلار وعل  تحقيق دمكاناتهم، مر مرحلة الطفولة المبكرة  

 وحت  مرحلة المرالقةع

ل انشأأأطة اليونيسأأأ  بالكامل مر التبرعات - 5 المقدمة مر الحكومات والميظمات الحكومية الدولية    وتموت
والمؤسأأسأأات الخاصأأة واألفرادع وتخصأأص شالبية لمو المسأأالمات لبرامج ومشأأاريع محددةع وفر الوقت نفسأأه، 
ُتمين الموارد شير المخصأأأأأأصأأأأأأة دل  اليونيسأأأأأأ  مر اجل تخصأأأأأأيصأأأأأأها وفقًا لصأأأأأأيغة يقّرلا المجلس التيفيمي  

 يكون فيها األافال اشد احتياجًاع وتعطر األفضلية للبلدان التر
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ع وقد  2021-2018لر السأأأأية األخيرة مر الخطة االسأأأأتراتيجية للفترة    2021وكانت السأأأأية المالية   - 6
عملت اليونيسأأأأأأأأأأ  مع شأأأأأأأأأأركائها مر اجل حماية حقوق جميع األافال مر آثار األ مة العالمية التر اججتها 

ان األافال فر افقر البلدان، وفر السأأأأأأأأأأياقات الهشأأأأأأأأأأة والمتلثرة  واليزاعات وتغير المياخع وك  19-جائحة كوفيد
باليزاعات، وفر اكثر المجتمعات المحلية حرمانا مر الخدمات وتعرضأأأأأأأأا للتمييز، لم األشأأأأأأأأد تضأأأأأأأأرراع وعل  
مدار السأيوات األربع للخطة االسأتراتيجية، عجلت اليونيسأ  مر الجهود التر تبملها للوصأول دليهم بالخدمات  

والدعم الال مير لتحقيق الداأ التيمية المسأأأأأأتدامة المتعلقة بحقوق الطفل، والتر كانت بعيدة عر  األسأأأأأأاسأأأأأأية
المسأأأأأار الصأأأأأحين حت  قبل الجائحة وتتطلب اآلن التعجيل بالتقدي بمقدار  تراوح ما بير ضأأأأأعفير دل  سأأأأأبعة 

ووسأأأأأأأأأأأعت نطاق  اضأأأأأأأأأأأعاأع ومع تفشأأأأأأأأأأأر الجائحة، اشتيمت الميظمة الفرص لالبتكار ومياصأأأأأأأأأأأرة األافال،  
 الشراكات، ووجهت عملها نحو تعزيز قدرة اليظم والمجتمعات المحلية واألسر واألافال عل  الصمودع

احتياجات دنسأأانية اسأأتثيائية، بحيث ادت اليزاعات المتصأأاعدة واأل مات التر   2021وقد شأأهد عاي   - 7
تدمير حياة اليات وسأأأبل الايش والبيية   اال امدلا، بما فر  لم فر افغانسأأأتان وإثيوبيا وميانمار واليمر، دل 

التحتيأة، واسأأأأأأأأأأأأأأفرت عر وقوع انتهأاكأات جسأأأأأأأأأأأأأأيمأة لحقوق األافأال، واجبرت األافأال واسأأأأأأأأأأأأأأرلم عل  الفرار  
 ميا لهمع مر

وباليسأأأأأأأبة لسافال المتلثرير بالهشأأأأأأأاشأأأأأأأة واأل مات اإنسأأأأأأأانية المعقدة، حيث اد  التفاعل بير آثار   - 8
ير المجتمعات المحلية بالفعل، اسأأأأأأأأأأأأفرت الجائحة عر تفاقم المخاار وتضأأأأأأأأأأأأاؤل  اليزاع وتغير المياخ دل  تدم

الفرصع وبعد عامير مر تفشأأأر الجائحة، اصأأأبحت األضأأأرار التر تلحق باألافال واضأأأحة ال مفر ميهاع فقد 
، كان 2021مليون افل دضأأأأأأأأافر دل  حاالت مر الفقر المتعدد األبعادع واعتبارا مر عاي    100دفعت األ مة  

مر بليون افل، اي نصأأأأأأ  اافال العالم، يايشأأأأأأون دون خدمات ضأأأأأأرورية مر قبيل الرعاية الصأأأأأأحية  اكثر 
 ع(3)التغمية الكافية او المياو اليظيفة او الصرأ الصحر او السكر اآلمر او التعليم او

وواصأأأأأأأألت اليونيسأأأأأأأأ  التركيز عل  التيفيم الفعال ألنشأأأأأأأأطتها البرنامجية واسأأأأأأأأتجابت لهمو الظروأ   - 9
 المسبوقة بالتعاون مع الشركاء والمانحير الداعمير لها والم ر ركزوا عل  التصدي لتحديات الجائحةع ر شي
 

 عل  عمليات اليونيس   19-اثر جائحة كوفيد  
متاحة فر جميع انحاء العالمع وقد نظمت اليونيسأأأأ     19-، اصأأأأبحت لقاحات كوفيد2021فر عاي   - 10

عل  الصأعيد العالمر )مرفق    19-مرفق كوفاكس إتاحة لقاحات كوفيد  عمليات اليقل الدولر للقاحات لصأالن
ع ومر خالل مرفق كوفاكس، بقيادة تحال  شافر للقاحات وميظمة الصحة  2021كوفاكس( ميم شباط/فبرا ر 

العالمية واالئتالأ المعير بابتكارات التللب لمواجهة األوبئة، تعمل اليونيسأأأ  مع المصأأأيعير والشأأأركاء عل   
، دل  جانب عمليات الشأأأأأأأأحر والخدمات اللوجسأأأأأأأأتية والتخزيرع وبالتعاون مع 19-جرعات لقاح كوفيدشأأأأأأأأراء 

بلدا    92الصأيدوق المتجدد لميظمة الصأحة للبلدان األمريكية، تقود اليونيسأ  عمليات الشأراء والتسأليم لصأالن  
ا مر الشأأأأريحة العليا مر بلد  97مر البلدان الميخفضأأأأة والمتوسأأأأطة الدخل، وتدعم عمليات الشأأأأراء ألكثر مر 

البلدان المتوسأأأأطة الدخل والبلدان المرتفعة الدخلع وتقوي ايضأأأأا بشأأأأراء ونقل دمدادات التحصأأأأير مثل المحاقر  
 وصياد ق السالمة للتخلص ميها، ومعدات سلسلة اجهزة التبريد مثل ثالجات اللقاحاتع

__________ 

 عwww.unicef.org∕social-policy/child-poverty/covid-19-socioeconomic-impactsانظر:  (3) 

https://www.unicef.org/social-policy/child-poverty/covid-19-socioeconomic-impacts
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 2020ع اإتاحة( فر نيسأأأأأأأان/ابريل  )مسأأأأأأأرّ   19-واالقت مبادرة تسأأأأأأأريع دتاحة ادوات مكافحة كوفيد - 11
وتو يعهأا بصأأأأأأأأأأأأأأورة عأادلأة، بريأة    19-ولقأاحأات لمواجهأة كوفيأدللتعجيأل بتطوير وإنتأاج اختبأارات وعالجأات  

نيابة عر مرفق   19-التصأأأأأأأأأدي للجائحةع وتقود اليونيسأأأأأأأأأ  عملية الشأأأأأأأأأراء والتوريد الشأأأأأأأأأاملة للقاحات كوفيد
ء مسأأأأّرع اإتاحة والحكومات الوايية والمجتمعات المحلية،  كوفاكسع كما تعمل، مر خالل التعاون مع شأأأأركا

واالختبارات    19-عل  معالجة اوجه عدي المسأأأأأأأأأأأاواة الصأأأأأأأأأأأارخة الموجودة فر الحصأأأأأأأأأأأول عل  لقاحات كوفيد
والعالجات ومعدات الحماية الشأأأأخصأأأأية  ات الصأأأألةع ويتراوح عملها ما بير عمليات الشأأأأراء والشأأأأحر الدولر  

  دعم تللب البلدان وتسأليم الشأحياتع وبالمثل، تؤدي اليونيسأ  دورا رئيسأيا فر شأراء  والخدمات اللوجسأتية دل
والعالجات ومعدات الحماية الشأأخصأأية الال مة للحفا  عل  سأأالمة   19-عدات اختبار كوفيدموتسأأليم ونشأأر 

 العاملير فر الخطوط األماميةع

دل    19-كوفيأد  لقأاحأات رمليون جرعأة م 560، شأأأأأأأأأأأأأأحيأت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اكثر مر 2021وفر عأاي   - 12
 بلدا لتحويل اللقاحات دل  عمليات تلقينع 130بلدا، وقدمت الدعم التقير والمالر محليا فر اكثر مر  144

وواجهت اليونيسأأأأأ  نفس التحديات التشأأأأأغيلية المتصأأأأألة بالجائحة التر واجهتها العد د مر ميظمات   - 13
لرشم مر رفع قيود السأأأأأأأأفر فر معظم البلدان، فقد اسأأأأأأأأتمر األمم المتحدة األخر  والشأأأأأأأأركات العالميةع وعل  ا

فر العد د مر البلدان التر تعمل فيها اليونيس ، بما فر  2021العمل عر بعد خالل اليص  األول مر عاي  
 ع19-، مع استمرار تهور متحورات جد دة لكوفيد2021 لم فر نهاية عاي 

اسأأأأأأأأأيا مرتفعا بسأأأأأأأأأبب المسأأأأأأأأأالمات فر األنشأأأأأأأأأطة وبلغ دجمالر اإ رادات مر التبرعات مسأأأأأأأأأتو  قي - 14
بال ير دوالر(ع    7,30:  2020بال ير دوالر )  8,29البرنامجية المخصصة لدعم التصدي للجائحة، بحيث بلغ  

بليون دوالر(    1,46:  2020بليون دوالر )  1,30، خصأأأأأأأصأأأأأأأت الجهات المانحة ما مجموعه 2021وفر عاي  
 ا فر  لم انشطة التلقينع، بم19-بالكامل للبرامج المتعلقة بكوفيد

 
 الشكل األول مر الفصل الرابع  
 19-)بما في مل  مسّر  اإلتاةة( والتبرعات غير المتعلقة بكوفيد  19-توزيع اإليرادات من التبرعات المتعلقة بكوفيد  

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(
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بالجائحة، اسأأتؤنفت انشأأطة السأأفر وسأأجلت اليونيسأأ   يادة فر  ومع رفع حظر السأأفر والقيود المتعلقة   - 15
مليون دوالر( فر تل    55,85:  2020مليون دوالر )  70,96فر المائة لتصأأأأأأأأل دل     27نفقات السأأأأأأأأفر بيسأأأأأأأأبة  

 ، المصروفات األخر (ع30التيفيم البرنامجر وما  رتب  به مر سفر فر مهاي رسمية )انظر المالحظة   يادة
 

 عل  انشطة الشراء  19-يداثر جائحة كوف  
فر التلثير عل  دمدادات مختل  السأأأأأأأأأأأأأألع، وتحد دا    19-، اسأأأأأأأأأأأأأأتمرت جائحة كوفيد2021فر عاي   - 16

اللقأاحأات، ممأا اثر عل  تيفيأم انشأأأأأأأأأأأأأأطأة مرفق كوفأاكس وخأدمأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء الموحأدةع وفر حير كأان التركيز  
ة وجود قيود فر العرض ايضأأا  عل  شأأأراء معدات الحماية الشأأأخصأأأية، مع مالحظ 2020األسأأأاسأأأر فر عاي  

دل  دعم شأأأأأراء وتو يع    2021عل  األكسأأأأأجير ووسأأأأأائل التشأأأأأخيص والسأأأأألع األخر ، تحول التركيز فر عاي  
ع ويتمثل دور اليونيسأأأأأأأأأ  فر مرفق كوفاكس فر العمل كوكالة رائدة لعمليات  19-اللقاحات المضأأأأأأأأأادة لكوفيد
 الشراء وكميسق للمشترياتع

شأأأأطة الشأأأأراء، وتعقد اتفاقات اويلة األجل مع المصأأأأيعير، وتد ر انشأأأأطة وتضأأأأطلع اليونيسأأأأ  بلن - 17
الشأأأأراء والخدمات اللوجسأأأأتية للبلدان المشأأأأاركة فر مرفق كوفاكسع ولر مسأأأأؤولة ايضأأأأا عر اإشأأأأراأ عل   
حأافظأة لقأاحأات مرفق كوفأاكس عر اريق المشأأأأأأأأأأأأأأاركأة فر عقأد اجتمأاعأاتأه مع تحأال  شأافر للقأاحأات، وتعهد  

مر الشأأأأأأركات المصأأأأأأيعة بشأأأأأألن كميات اإمدادات المتوقعة والفعلية لكر تسأأأأأأتيير بها آلية   تحد ث المعلومات
 التخصيص، ورصد الخفض التدريجر اللتزامات الشراء المسبق لمرفق كوفاكسع

وقد تضأأأأأأأأأأاع  رصأأأأأأأأأأيد األموال المحتفظ بها نيابة عر ااراأ ثالثة بلكثر مر ثالثة اضأأأأأأأأأأعاأ فر  - 18
ل حت  نهاية العاي مر  يادة فر عدد مر المعامالت الجارية وفر ودائع الشركاء  ، مدفوعا بما ُسجّ 2021 عاي

بليون دوالر   2,38مر اجأأل الحصأأأأأأأأأأأأأأول عل  خأأدمأأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء مر كأأل مر تحأأال  شأأافر للقأأاحأأات بقيمأأة  
بليون دوالر    2,34مليون دوالر( وصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأاد ق اخر   ات صأأأأأأأأأأأأأألأأأأة بأأأأالشأأأأأأأأأأأأأأراء بقيمأأأأة    621,09 :2020)
 الر(عمليون دو  558,25 :2020)

بال ير دوالر    4,22وسأأأأأأأأأأأأأأجأأأأل دجمأأأأالر المأأأأدفوعأأأأات فر داأأأأار خأأأأدمأأأأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء مأأأأا مجموعأأأأه   - 19
ع وبمأا ان لأمو  19-بليون دوالر لخأدمأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء المتعلقأة بكوفيأد  1,90بليون دوالر(، ميهأا  1,83 :2020)

تالر فهر المعامالت لر معامالت خاصأأأأأأأأأأة بالوكاالت، فلنها ال تشأأأأأأأأأأكل جزءا مر عمليات اليونيسأأأأأأأأأأ ، وبال
 مدرجة كمصروفات لليونيس  فر البيانات الماليةع شير 
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 الشكل الثانر مر الفصل الرابع  
لعام     المتعلقة بتحالف غافي للقاةات و دمات الشراب األ رى   2021مدفوعات الصناديق االستئمانية 

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(

  
دة  يادة كبيرة، مر خالل اليمو فر األعمال ”العادية  دضأأأأأأأافة  و ادت دنتاجية خدمات الشأأأأأأأراء الموح - 20

دل  عدة مشأأأأأأأاريع محددةع وشأأأأأأأمل  لم مرفق تمويل لوا ي مسأأأأأأأرع اإتاحة والمعامالت المتصأأأأأأألة بالصأأأأأأأيدوق  
 األفريقر القتياء اللقاحاتع

ومسأأأأأأرع اإتاحة لو صأأأأأأيدوق تمويل جماعر مخصأأأأأأص  د رو فريق خدمات الشأأأأأأراء التابع لشأأأأأأابة  - 21
إمدادات فر اليونيس  لشراء اللوا ي الرئيسية لمسرع اإتاحة المخصصة لدعم البلدان الميخفضة والمتوسطة  ا

: اللوا ي المتعلقة  19-الدخل فر الحصأأأأأأأأأأأأول عل  الفئات الثالف مر اإمدادات الرئيسأأأأأأأأأأأأية المتصأأأأأأأأأأأألة بكوفيد
 بالتحصير، ووسائل التشخيص، ووسائل العالجع

القتياء اللقاحات، فهو اداة مخصأأأأصأأأأة الغرض انشأأأأئت للعمل كوكيل شأأأأراء  اما الصأأأأيدوق األفريقر - 22
مركزي نيأابأة عر الأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء فر االتحأاد األفريقر لتألمير مأا يكفر مر جرعأات لقأاح مألمونأة وفعأالأة  

فر المائة مر السأأأأكان األفارقةع ويسأأأأتيد  لم دل  نهج يشأأأأمل   60لتطايم ما ال يقل عر   19-مضأأأأادة لكوفيد
بلكملها ويكمل مبادرات مر قبيل مرفق كوفاكسع ومر بير الشأأأأأأأأركاء فر المبادرة مصأأأأأأأأرأ التصأأأأأأأأد ر  افريقيا  

واالستيراد األفريقر، والمراكز األفريقية لمكافحة األمراض والوقاية ميها، والبيم الدولرع وتقوي اليونيس  بشراء 
عضأأأأاء فر االتحاد األفريقر، مع نيابة عر الصأأأأيدوق وتسأأأأليمها دل  الدول األ  19-اللقاحات المضأأأأادة لكوفيد

 دتاحة فرصة دضافية لتوفير الخدمات اللوجستية التكميلية والخدمات  ات الصلة للبلدان التر تطلبهاع

وباليسأأأأبة لمرفق كوفاكس، فقد بلغت عملية اإاالق مسأأأأتو  لم يسأأأأبق له مثيل، مما تطلب تيسأأأأيقا   - 23
ا باليظر دل  مشأاكل سألسألة اإمداد التر تواجهها انشأطة اليقل  كبيرا بير جميع اركان سألسألة اإمداد، وال سأيم
 والخدمات اللوجستية فر جميع انحاء العالمع

157، مسّرع اإلتاحة

931، موارد عادية

الصندوق األفريقي القتناب
129، اللقاةات

،األنشطة األساسية

2521

بما )مرفق كوفاكس 
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مليون دوالر، تماشأأأيا مع  يادة    25,19و ادت رسأأأوي المياولة المتعلقة بخدمات الشأأأراء الموحدة بمقدار   - 24
وباإضأافة دل   لم، اضأاأ دور اليونيسأ  كوكيل شأراء وميسأق  ع  2021اإنتاجية وتسأليم لوا ي الشأراء فر عاي  

مال ير دوالر دل  رسأأأأأأأأأأأأأوي الميأأاولأأة المتعلقأأة بتحأأال  شأأافر للقأأاحأأات فر    8,44لترتيبأأات مرفق كوفأأاكس مبلغ  
ع و ادت اإ رادات المتلتية مر نقل سأأأأأأألع المسأأأأأأأتودعات باسأأأأأأأتمرار مع ارتفاع الب شأأأأأأأركاء خدمات  2021 عاي

 التر  تم الحصول عليها مباشرة مر مستودعات اليونيس ع 19-اإمدادات المتصلة بكوفيدالشراء عل  

عت اليونيسأأأأأ  قاعدة مورد ها لتلبية الطلب المتزا د عل   - 25 ولتحويل اللقاحات دل  عمليات تلقين، وسأأأأأّ
تبريد  وحدة مر سأأأأأأأألسأأأأأأأألة اجهزة ال 800بلداع وقامت بشأأأأأأأأراء   92مليون محقر دل     849,5المحاقر وسأأأأأأأألمت  

( تتطلب تبريدا بدرجة mRNAمليون لقاح مر الحمض الريبر اليووي المرسأأال )  200الفائق، يمكيها تخزير 
بلأداع وفر كأانون الثأانر/   70درجأة مئويأة تحأت الصأأأأأأأأأأأأأأفر، وقأامأت بتسأأأأأأأأأأأأأأليمهأا دل  اكثر مر  80حرارة تبلغ 

ات فر دنشأاء الشأراكة المعيية ، اشأتركت ميظمة الصأحة العالمية واليونيسأ  وتحال  شافر للقاح2022  يا ر 
، ولر مبادرة مشأأأأأأأأأتركة بير الوكاالت تسأأأأأأأأأتيد دل  الموارد القائمة عالميا وإقليميا  19-بليصأأأأأأأأأال لقاحات كوفيد

وقطريا مر اجل تقييم احتياجات البلدان بشأكل افضأل والمسأاعدة فر تسأريع التغطية بالتطايم فر البلدان التر  
 افهاعتواجه اكبر التحديات فر تحقيق الد

 
 عل  المخزونات البرنامجية  19-اثر جائحة كوفيد  

، ارتفعت اسأعار معدات الحماية الشأخصأية بشأكل كبير وُفرضأت  19-مع بداية تفشأر جائحة كوفيد - 26
ونتيجة لملم، احتاجت اليونيسأأأ  دل  تلمير دمدادات كافية لدعم جهود التصأأأدي للجائحة  قيود عل  اإمداداتع  
،  2020ا لول/سأأأأأأأأأأأأأبتمبر    30مليون دوالر فر    312وبلغت قيمة المخزون  روتها عيد    عل  صأأأأأأأأأأأأأعيد عملياتهاع 

مليون دوالر فر   124,5و    2021كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر   31مليون دوالر فر   197,23انخفضأأأأأأأأأأت دل    ثم
 ، بقيمة سعر الشراء األصلرع2022آ ار/مارت  31

، وتماشأأأأأأأيا مع متطلبات المعا ير  ، اسأأأأأأأتقرت اسأأأأأأأواق معدات الحماية الشأأأأأأأخصأأأأأأأية2020وميم عاي   - 27
المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي لتقد ر القيمة الفعلية للمخزونات الموجودة فر المخا ن وعرضأأها، تم تخفيض 

مليون    126,43قيمة المخزون الموجود فر مسأأأأأتودعات اليونيسأأأأأ  ومكاتبها القطرية مر خالل شأأأأأطب مبلغ  
مثأأل لأأما الشأأأأأأأأأأأأأأطأأب االنخفأأاض المؤقأأت فر قيمأأة المخزون  ع وي2021دوالر كأأان مسأأأأأأأأأأأأأأجال فر نهأأايأأة عأأاي 

 تضأأأأأأأأن مر االنخفاض فر تكلفة االسأأأأأأأأتبدال مقارنة بسأأأأأأأأعر الشأأأأأأأأراء، ولر القيمة التر  تم بها تسأأأأأأأأجيل  كما
مليون دوالر فر مخا ن   115,77األصأأأأياأ فر القيود المحاسأأأأبية للميظمةع وتللفت عملية الشأأأأطب مر مبلغ  

مال ير دوالر فر مخا ن المكاتب القطرية لليونيسأأأأ ، ومثلت انخفاضأأأأا فر   10,66شأأأأابة اإمدادات، ومبلغ  
 الطلب مع انحسار الجائحة العالميةع

وعل  الرشم مر انخفاض القيمة الدفترية لمخزون معدات الحماية الشأأأأأأخصأأأأأأية تمشأأأأأأيا مع متطلبات   - 28
ود تقاديع ويسأأأأتمر اسأأأأتخداي معدات  المعا ير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العاي، ال  وجد حاليا ما يشأأأأير دل  وج

مليون دوالر    53,72، تم شأأأأأأحر 2022آ ار/مارت   31الحماية الشأأأأأأخصأأأأأأية، د  بعد نهاية العاي، وإل  شاية  
فر المأأائأأة( مر المخزون الموجود فر مخأأا ن شأأأأأأأأأأأأأأابأأة اإمأأداداتع وعالوة عل   لأأم، كأأان مأأا قيمتأأه   27)

قر يجري شأأأأأأحيه فر نفس التاريخع ومر المتوقع ان تو ع فر المائة( مر المخزون المتب  13مليون دوالر ) 19
المقبلة، بحيث  بدو ان لياك البا عل  المخزونات    24دل  الأأأأأأأ    12جميع المخزونات عل  مد  األشهر الأأأأأأأ  

فر برامج اليونيسأأأأأ ع ويعتبر مر الضأأأأأروري ايضأأأأأا الحفا  عل  مسأأأأأتويات مخزون اعل  مر  ي قبل لكفالة  
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التر حدثت فر بداية الجائحة العالمية فر حالة تهور اي موجات مسأأأأأأأأأتقبليةع عدي تكرار مشأأأأأأأأأاكل المخزون  
ولأملأم، ال تعتقأد اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان ليأاك خطرا مر الخسأأأأأأأأأأأأأأارة المرتبطأة بأالمخزونأات يكفر لتبرير ددراج اعتمأاد  

 مخصص للتقادي فر لمو المرحلةع
 

 األهداف واالستراتيجيات  

، ولر السأأية المالية  2021-2018تراتيجية لليونيسأأ  للفترة  اسأأتيدت السأأية األخيرة مر الخطة االسأأ - 29
قيد االسأأأأأأأأأتعراض، دل  الدروت الرئيسأأأأأأأأأية المسأأأأأأأأأتفادة مر الخطة االسأأأأأأأأأتراتيجية السأأأأأأأأأابقةع وشأأأأأأأأأملت الخطة  
االسأأأأأأأأأأأتراتيجية  يادة قدرة اليونيسأأأأأأأأأأأ  عل  تحقيق اليتائج لصأأأأأأأأأأأالن األافال عبر اربع ارق رئيسأأأأأأأأأأأية، لر:  

مع األلداأ واالسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيات المشأأأأأأأأأأأأأأتركة؛ )ب( دعم قدرتها عل  اتخا  خيارات  مواءمة موارد الميظمة )ا(
اسأأأأأأأأأتراتيجية؛ )ج( دنشأأأأأأأأأاء سأأأأأأأأأبل اتصأأأأأأأأأال اكثر فعالية للتعريف بعملها لصأأأأأأأأأالن كل افل؛ )د( تعزيز داار  

 فيهاع المساءلة

داأ  ، قأأدرت الفجوة التمويليأأة بير مأأا لو مطلوب ومأأا لو متأأاح حأأاليأأا لتحقيق الأأ2021وفر عأأاي  - 30
تريليون دوالر    2,5بيحو   2030التيمية المسأأأأأأأأأأتدامة فر البلدان الميخفضأأأأأأأأأأة والمتوسأأأأأأأأأأطة الدخل بحلول عاي  
دل   يادة الفجوة التمويليةع    19-سأأأأأأأأيوياع وادت التداعيات الصأأأأأأأأحية واالقتصأأأأأأأأادية واالجتماعية لجائحة كوفيد
جائحة وإحرا  التقدي الميشأأأأأأأأأأود  واصأأأأأأأأأأبحت لياك حاجة ملحة اآلن دل  التعافر مر الخسأأأأأأأأأأائر الياجمة عر ال

 صوب تحقيق الداأ التيمية المستدامةع

وبما انه لم  تم االسأأأأتفادة مر مصأأأأادر جد دة لتمويل لمو األلداأ، فلن رؤية اليونيسأأأأ  واموحها   - 31
 تمثالن فر جعل التمويل العاي والخاص يعمالن معا مر اجل تحقيق التيمية لتيسأير تدفق كميات اكبر بكثير 

ألموال المحشأأأأودة ومر التمويل دل  األماكر واألنشأأأأطة التر مر شأأأألنها ان تحدف اكبر فرق فر التعجيل مر ا
الجمري بتحقيق اليتائج واآلثار لصأأأأأأأأالن الطفلع ويسأأأأأأأأتتبع  لم ما  لر: )ا( االسأأأأأأأأتفادة مر اثر المالية العامة  

بما فر  لم اسأأأأأأأأأأأأأواق رات المال    وتعزيزو؛ )ب( عقد شأأأأأأأأأأأأأراكات جد دة وتقديم حلول مبتكرة للتمويل التكميلر،
وإدماج اسأأأأأأأأأأأتراتيجيات البيئة والمسأأأأأأأأأأأائل االجتماعية والحوكمة؛ )ج( توجيه األموال المحشأأأأأأأأأأأودة والتمويل مر 
القطاعير العاي والخاص للعمل معا برية تحقيق نتائج اجتماعيةع والهدأ مر  لم لو حشأأد اسأأتثمارات كبيرة  

فلع وسأأأأأأيتدفق بعض لمو االسأأأأأأتثمارات عر اريق اليونيسأأأأأأ ،  دضأأأأأأافية فر األولويات الموجهة لصأأأأأأالن الط
وسأأأأيلتر جزء اكبر مر  لم مر اليطاق األوسأأأأع للمصأأأأادر العامة والخاصأأأأة لحشأأأأد األموال والتمويل الموجهة 

 لتحقيق اليتائج اإنمائية لصالن الطفلع

تعمير، مأأمكرة  ، وقع البيأأم الأأدولر، مر خالل البيأأم الأأدولر لتنشأأأأأأأأأأأأأأأاء وال2021وفر آ ار/مأأارت   - 32
مليون دوالرع ولما  وفر امواال قابلة   50مخاارة لمدة خمس سأأأأأأيوات )ترتيب لتدفقات مالية مسأأأأأأتقبلية( بقيمة 

للسأأأأأأأداد لسأأأأأأأد الثغرات الفورية المتعلقة بصأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأتثمار فر انشأأأأأأأطة جمع األموال مر القطاع الخاصع  
،  23وترد اإ رادات فر داار المالحظة  ، الخصأأأأأأأأأوي األخر ؛  19ويفصأأأأأأأأأن عر التمويل فر داار المالحظة  

 ، تكاليف التمويلع26اإ رادات المتلتية مر التبرعات؛ وترد الفائدة فر داار المالحظة 

 2019ومبادرة جيغا لر مبادرة االقتها اليونيسأأأأأ  واالتحاد الدولر لالتصأأأأأاالت فر ا لول/سأأأأأبتمبر   - 33
فرص وإمكانية االختيارع وقد قاي فريق جيغا بتسأأأأأأأريع لرب  كل مدرسأأأأأأأة باإنترنت وكل شأأأأأأأاب بالمعلومات وال

العمل عل  مبادرات االتصأأأأأأأال الرئيسأأأأأأأية لتوفير دمكانية االتصأأأأأأأال اإلكترونر والخدمات الضأأأأأأأرورية للبلدان  
، اضأأأأأفت اليونيسأأأأأ  واالتحاد الدولر لالتصأأأأأاالت الطابع الرسأأأأأمر عل   2021التلثير الكبيرع وفر عاي    ات
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مبادرة جيغا، وحدداو بشأكل اكبر مر خالل التوقيع عل  ممكرة تفالم تشأير دل  األلداأ  تعاونهما فيما  تعلق ب
األصأأأألية الواردة فر وثيقة مشأأأأروع جيغاع واوضأأأأحت ممكرة التفالم العالقة بير الطرفير بشأأأألن تعبئة الموارد،  

سأ  دل  انه  تعير اعتبار والمسأؤولية البرنامجية والمالية ومسأؤولية اإبالغ، وترتيبات التعاقدع وخلصأت اليوني
 ، العمليات المشتركة(ع38”جيغا  عملية مشتركة )انظر المالحظة 

، نقلت اليونيسأأأأأأأأأأأ  مكونا مهما مر عمليات تقديم الخدمات الرقمية دل  فاليسأأأأأأأأأأأيا،  2021وفر عاي   - 34
 دسبانيا، العتماد نمو ج تشغيل ميخفض التكلفة ومتعدد المواقعع

 
 اتاألداب المالي: اإليراد  

، دل  جانب انشأطة اخر  لدعم  19-فر تل اسأتمرار االسأتجابة البرنامجية لليونيسأ  لجائحة كوفيد - 35
الفئات األكثر لشأأأأأأأأأأأأاشأأأأأأأأأأأأة، شأأأأأأأأأأأأهدت اليونيسأأأأأأأأأأأأ  نموا فر كل مر التبرعات وخدمات الشأأأأأأأأأأأأراءع فقد ارتفعت  

ر(، بما فر  لم  بال ير دوال  7,30:  2020بال ير دوالر )  8,29التبرعات دل  مسأأأأأأأأأأتو  قياسأأأأأأأأأأر بلغ   د رادات
، وبخاصأأأة لمبادرة تسأأأريع 19-بليون دوالر مر التبرعات المخصأأأصأأأة بالكامل للتصأأأدي لجائحة كوفيد 1,30

 ع19-دتاحة ادوات مكافحة كوفيد

وتشمل د رادات اليونيس  التبرعات المتعددة السيوات المتصلة باالتفاقات التر تغطر فترة تزيد عل   - 36
بال ير   3,28فر المائة، لتبلغ   25بليون دوالر، او ما يعادل نسأأأأأبة   0,66درلا  سأأأأأيتير، والتر شأأأأأهدت  يادة ق

ع ويتين التمويل المتعدد السأأأأأأأأأأأيوات اليقير فر التخطي  لسنشأأأأأأأأأأأطة اإنمائية، ولو مدرٌج  2021دوالر فر عاي  
يوات مدفوعة ضأمر احتياايات اليونيسأ  دل  ان  تم دنفاقهع وكانت الزيادة فر د رادات التبرعات المتعددة السأ
  2025-2022بشأأكل رئيسأأر بمسأأالمات الموارد العادية مر المانحير نحو الخطة االسأأتراتيجية الجد دة للفترة  

)انظر الشأأأأكل الثالث مر الفصأأأأل الرابع( والدعم المسأأأأتمر مر الجهات المانحة، مثل البيم الدولر، لمشأأأأاريع  
 اإنعاش والتشييد فر اليمرع

 
 الرابعالشكل الثالث مر الفصل   
 اإليرادات المتعددة السنوات واإليرادات غير المتعددة السنوات المتأتية من التبرعات  

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 
 األخر ع -البرنامجية والموارد العادية  -الموارد العادية المتعددة السيوات تشمل الموارد العادية  مالحظة: 
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 الرابعمر الفصل  1الجدول   
المتأتية من الموارد العادية المتعددة السنوات    اإليرادات 

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 0,69 265,87 السويد   

 14,26 – المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وا رليدا الشمالية
 1,18 68,79 بلجيكا
 3,25 ( 1,80) لوليدا
 15,14 14,99 استراليا
 0,10 21,47 سويسرا
 ( 0,48) 0,13 كيدا

 3,28 18,29 لكسمبرغ
 20,55 ( 0,85) الدانمرك
 0,15 0,03 نيو يليدا
 58,12 386,92 مجمو  اإليرادات المتأتية من الموارد العادية المتعددة السنوات 
 
االتفاق، وتمثل المبالغ فر السأأأيوات األخر  )بما فر  لم   تم تقييد اإ رادات، فر معظمها، خالل السأأأية التر  وقع فيها  مالحظة: 

المبالغ السأأأأأأأأأأالبة( دعادة تقييم بسأأأأأأأأأأبب تقلبات اسأأأأأأأأأأعار الصأأأأأأأأأأرأ للمبالغ المسأأأأأأأأأأتحقة القبض المعترأ بها كلموال نقدية 
بوصأأأأأأفه اتفاقا متعدد    2020تحصأأأأأأيلها عل  مد  فترة التمويل الكاملةع وتم تحد ث تصأأأأأأييف اتفاق لكسأأأأأأمبرغ لعاي    تم
 ع2021لسيوات خالل عاي ا

  
مليون دوالر(    855,16مليون دوالر( والمأأأأانيأأأأا )  992,34وكأأأأانأأأأت الواليأأأأات المتحأأأأدة األمريكيأأأأة ) - 37

مال ير دوالر( الم الجهات المسأأأأالمة فر   508,09مليون دوالر( والسأأأأويد )  642,43والمفوضأأأأية األوروبية )
 مجموع اإ رادات المتلتية مر التبرعاتع

مليون    383,25للسأأأأأأويد )بزيادة بلغت   2021وسأأأأأأجلت اكبر  يادات دجمالية فر التبرعات فر عاي   - 38
مليون دوالر   219,86مال ير دوالر(، وتحأأال  شأافر للقأأاحأات )بزيأادة بلغأأت  508,09دوالر وبمجموع قأدرو  

مليون    165,72مليون دوالر(، وصأأأأأأيدوق الواليات المتحدة لليونيسأأأأأأ  )بزيادة بلغت    313,53وبمجموع قدرو  
قأأأأدرو   مليون دوالر وبمجموع قأأأأدرو   143,54مليون دوالر(، وكيأأأأدا )بزيأأأأادة بلغأأأأت    483,76دوالر وبمجموع 

مليون دوالر(ع شير ان  لم قابله جزئيا انخفاضأأأأأأأأأأأات سأأأأأأأأأأأجلت للشأأأأأأأأأأأراكة العالمية مر اجل التعليم    200,87
  120,23رويج )بأأأانخفأأأاض قأأأدرو  مليون دوالر(، والي  152,41مليون دوالر دل     279,06)بأأأانخفأأأاض قأأأدرو  
مليون دوالر(، والمملكأة المتحأدة لبريطأانيأا العظم  وا رليأدا الشأأأأأأأأأأأأأأمأاليأة )بأانخفأاض    158,29مليون دوالر دل   

 مليون دوالر(ع 284,72مليون دوالر دل   57,91قدرو 

بال ير   6,22وتلت كيانات القطاع العاي تشأأكل اكبر الجهات المانحة، بحيث قدمت تبرعات بقيمة  - 39
فر  75:  2020فر المأائأة )  73بال ير دوالر(، ولو مأا يمثأل نسأأأأأأأأأأأأأأبأة   5,69:  2020) 2021دوالر فر عأاي  

فر المائة   9بليون دوالر، او نسبة   0,53المائة( مر دجمالر اإ راداتع ومثلت لمو الزيادة  يادة مطلقة قدرلا  
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  التبرعأات المقأدمأة مر الحكومات  ، ويرجع  لأم اسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأا دل2020فر المأائأة(، مقأارنأة بعأاي    20:  2020)
 (ع38و  37وكيانات القطاع العاي األخر  )انظر الفقرتير 

فر المأأائأأة(،    22: 2020فر المأأائأأة مر اإجمأأالر )  24وشأأأأأأأأأأأأأأكلأأت اإ رادات مر القطأأاع الخأأاص   - 40
ر(ع وشأأأأأأأأأكل بليون دوال  1,61:  2020بليون دوالر )  2,07متجاو ة حاجز البليوَنر دوالر للمرة األول  ببلوشها  

فر المائة، مقارنة بالسأأأية السأأأابقةع وتشأأأمل د رادات القطاع    29بليون دوالر، او نسأأأبة   0,47 لم  يادة بمبلغ  
ميظمأة  33الخأاص األموال المتألتيأة مر اللجأان الواييأة والميظمأات شير الحكوميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتقلأة البأالغ عأددلأا  

وتجمع األموال لصأأأأأأالن برامج اليونيسأأأأأأ  عل     والتر تسأأأأأأهر عل  تعزيز حقوق الطفل فر البلدان الصأأأأأأياعية
 الصعيد العالمرع

مليون    149,98:  2020مليون دوالر )  376,39وشأأأأأأأأأأأأأأملأت د رادات القطأاع الخأاص ايضأأأأأأأأأأأأأأا مبلغ  - 41
مليون دوالر    125,50، بما فر  لم  19-دوالر( فر شأكل تبرعات مخصأصأة بالكامل للتصأدي لجائحة كوفيد

مليون دوالر مر اللجية الدانمركية لليونيسأأأأأأ ع وإجماال،    70,99نيسأأأأأأ  و  مر صأأأأأأيدوق الواليات المتحدة لليو 
سأأأأأأأأأأأأأجل صأأأأأأأأأأأأأيدوق الواليات المتحدة لليونيسأأأأأأأأأأأأأ  اكبر  يادة فر التبرعات الواردة مر القطاع الخاص، بلغت  

مليون دوالر، تلتأأه لجيأأة المملكأأة المتحأأدة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، التر   483,76مليون دوالر وبمجموع قأأدرو  165,72
 مليون دوالرع 176,73مليون دوالر وبمجموع قدرو  81,41ة بلغت سجلت  ياد

 
 الشكل الرابع مر الفصل الرابع  
 اإليرادات ةسب المصدر  

 
 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 
 رادات األخر  رسأأأأأأوي الترخيص  وتشأأأأأأمل اإ  يشأأأأأأمل القطاع العاي الحكومات والميظمات الحكومية الدولية والترتيبات المشأأأأأأتركة بير الميظماتع مالحظة: 

 ورسوي خدمات المشتريات وإ رادات االستثمارات واإ رادات األخر ع
  

مليون دوالر    177,28وميأم بأدايأة ترتيأب البيأم الأدولر للتأدفقأات المأاليأة المسأأأأأأأأأأأأأأتقبليأة، اعُترنأ بمبلغ   - 42
متعلقة بالتبرعات المقدمة مر األفراد  : ال شأأرء( مر المسأأالمات التراكمية شير المخصأأصأأة كل رادات  2020)
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ع وسالمت التبرعات مر األفراد والجهات المانحة المتعهدة بالتبرع فر  يادة  23  العاد ير مر تلم البلدان الأأأأأأأأأأأأأأ
 ع2021اإ رادات المتلتية مر القطاع الخاص فر عاي 

اء واالسأأأأأأأأتثمارات  و ادت اإ رادات األخر  التر تتلل  مر رسأأأأأأأأوي الترخيص ورسأأأأأأأأوي خدمات الشأأأأأأأأر  - 43
فر المأأائأأة   13فر المأأائأأة مر دجمأأالر اإ رادات، بيسأأأأأأأأأأأأأأبأأة    3واإ رادات المتيوعأأة، والتر تمثأأل بأأاسأأأأأأأأأأأأأأتمرار  

مليون دوالر، مدفوعة اسأأأاسأأأا بلنشأأأطة خدمات الشأأأراء، بما فر  لم مر   276,85مليون دوالر( دل    30,81)
 ترتيبات مرفق كوفاكسع

، شأأأأأهد 2021بية القطاعات فر اليونيسأأأأأ  بشأأأأأكل كبير فر عاي  وفر حير  ادت اإ رادات مر شال - 44
العادية انخفاضأأأأا بسأأأأبب توجيه تمويل الجهات المانحة دل  جهود التصأأأأدي للجائحة    -قطاع الموارد األخر  
الطوارا(ع وسأأأأأأأأأأأالمت جهات مانحة اخر ، مثل لكسأأأأأأأأأأأمبرغ والسأأأأأأأأأأأويد، فر الخطة   -)قطاع الموارد األخر   

 مر خالل التبرعات شير المخصصة للموارد العاديةع 2025-2022االستراتيجية للفترة 
 

 الشكل الخامس مر الفصل الرابع  
 مجمو  اإليرادات ةسب القطا   

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 
ير المقّدمة فر داار جمع األموال،  األخر  د رادات االسأأأأأأأأتثمارات شير البرنامجية، والصأأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأأتئمانية، والعراب -تشأأأأأأأأمل الموارد العادية   مالحظة: 

 والمسالمات فر تكاليف اإدارةع
  

وتشأأأأأمل د رادات اليونيسأأأأأ   يادة فر الموارد العادية شير المخصأأأأأصأأأأأة لسنشأأأأأطة البرنامجية قدرلا   - 45
مليون دوالر فر   265,18فر المائة، مدفوعة اسأاسأا بمسأالمات مر السأويد بقيمة  34بليون دوالر، او    0,38

، عل  اليحو المشار دليه اعالوع ويمين لما التمويل شير المخصص  2025-2022الخطة االستراتيجية للفترة  
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بليون دوالر،    1,49اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اقصأأأأأأأأأأأأأأ  قأدر مر المرونأة فر داأار نظأامهأا المأالر وقواعأدلأا المأاليأة، ويبلغ  
 فر المائة(ع 15: 2020فر المائة مر دجمالر اإ رادات ) 17 او

مليون دوالر،    762,12دجمالر اإ رادات مر الموارد األخر  التمويل المواضأأأأأأأأأأيعر البالغ   ويشأأأأأأأأأأمل - 46
فر المأائأة(، مأدفوعأا بشأأأأأأأأأأأأأأكأل  6مليون دوالر، او   441,14: 2020فر المأائأة مر دجمأالر اإ رادات ) 9 او

داخل المجال  رئيسأأر بالتمويل الشأأامل لعدة قطاعاتع ويتين التمويل المواضأأيعر لليونيسأأ  مرونة االسأأتخداي  
المواضأأأأأيعر المحدد، مثل التعليم والتغمية والمياو والصأأأأأرأ الصأأأأأحر واليظافة الصأأأأأحية واألنشأأأأأطة الصأأأأأحية 
اسأأأأأأأأأأأأأأتيأادا دل  المجأاالت التر تكون فيهأا االحتيأاجأات اكثر الميأة ويمكر دحأداف اكبر اثرع وشأأأأأأأأأأأأأأمأل التمويل  

مليون دوالر( فيما  تعلق بجهود    86,43:  2020مليون دوالر )  233,95مبلغ   2021المواضأأأأأأأأأأأأأيعر فر عاي  
 ، بما فر  لم مسرع اإتاحةع19-التصدي لجائحة كوفيد

 2020فر المائة فر عاي    50العادية مر حيث التكوير مر    - وانخفضأأأأأت اإ رادات مر الموارد األخر    - 47
بال ير دوالر(ع وكأأان   3,76: 2020بال ير دوالر ) 3,66فر المأأائأأة مر دجمأأالر اإ رادات، وبلغأأت   43دل  

للعد د مر الجهات المانحة دور فر لما االنخفاض، ولكر ابر  االنخفاضأأأأأأأأأأأات فر المسأأأأأأأأأأأالمات جاءت مر 
ون دوالر( والواليات المتحدة  ملي  143,95مليون دوالر( واليرويج )  279,06الشراكة العالمية مر اجل التعليم )

مليون دوالر ولجية   83,06مليون دوالر(ع شير ان لمو االنخفاضأأأأات قابلتها  يادات مر كيدا بقيمة   85,87)
مليون دوالرع وتسأأأهم الزيادات فر تبرعات لمو الجهات المانحة فر   65,43المملكة المتحدة لليونيسأأأ  بقيمة  

تيجية دنهاء شأأأأأأأأأأألل األافال والتعاون المتعدد األقطار فر مجال مختل  األنشأأأأأأأأأأأطة، بما فر  لم دعم اسأأأأأأأأأأأترا
 مكافحة لزال األافالع

مليون دوالر،    695,99الطوارا اكبر  يادة مطلقة بلغت   -وسأأأأأأأأجلت اإ رادات مر الموارد األخر    - 48
التبرعات  بليون دوالر(ع ويعز   لم اسأأأأاسأأأأا دل     2,36:  2020بال ير دوالر )  3,05فر المائة، لتبلغ    30او  

مليون دوالر مخصأأأأصأأأأة بالكامل لجهود    163,97مليون دوالر )  757,63المقدمة مر الواليات المتحدة بقيمة 
التصأأأأدي للجائحة( لسنشأأأأطة  ات الصأأأألة بالعمل اإنسأأأأانر فر األردن والصأأأأومال ولبيان، وللدعم المسأأأأتمر 

ر الجمهورية العربية السأأأأأأوريةع وباإضأأأأأأافة  للدورة الثالثة مر الخطة اإقليمية لالجئير والقدرة عل  الصأأأأأأمود ف
مليون دوالر،    218,47مليون دوالر و   252,46دل   لم، قدمت اليابان والمفوضأأأية األوروبية تبرعات بقيمة 

مليون دوالر مر المفوضأأأية    42,27  مليون دوالر مر اليابان و  130,62عل  التوالرع وشأأأملت لمو التبرعات  
 ود التصدي للجائحةعاألوروبية مخصصة بالكامل لجه

مليون دوالر بشأأأأأأكل رئيسأأأأأأر بل رادات االسأأأأأأتثمار البالغة    276,85وتتعلق اإ رادات األخر  البالغة   - 49
مليون دوالر   57مليون دوالر، ورسأأأأأأأوي المياولة المتعلقة بخدمات الشأأأأأأأراء، بما فر  لم رسأأأأأأأوي قدرلا    55,58

ق كوفاكس عل  الصأأأأأأأأأأأأأعيد العالمر، وشيرلا مر حا تها الميظمة مر دورلا كميسأأأأأأأأأأأأأق رئيسأأأأأأأأأأأأأر لترتيبات مرف
 اإ رادات المتيوعةع
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 مر الفصل الرابع 2الجدول   
 اتجاه اإليرادات على مدى  مس سنوات  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2017 2018 2019 2020 2021 
      اإليرادات      

 1 488 502 1 107 394 1 106 310 1 561 315 1 220 417 البرنامجية –الموارد العادية 
 90 144  73 989  63 579  66 641 57 683 شير البرنامجية -الموارد العادية 
 3 660 255 3 763 183  2 980 924 2 941 001 3 026 270 العادية –الموارد األخر  
 3 053 833  2 357 738  2 050 081 1 926 293 2 126 629 الطوارا  –الموارد األخر  

 8 292 734 7 302 304 6 200 894 6 495 250 6 430 999 مجمو  اإليرادات من التبرعات 

 221 269 153 913 85 223 79 846 74 046 اإ رادات األخر 
 55 583 92 134 126 154 100 662 71 699 د رادات االستثمار

 8 569 586 7 548 351 6 412 271 6 675 758 6 576 744 مجمو  اإليرادات 
  

فر المائة    30وعل  مد  السأأأأأأأأأأأيوات الخمس الماضأأأأأأأأأأأية،  اد مجموع د رادات اليونيسأأأأأأأأأأأ  بيسأأأأأأأأأأأبة   - 50
، مع 2021بال ير دوالر فر عأأاي    8,57دل    2017بال ير دوالر فر عأأاي   6,58بليون دوالر( مر   1,99)

اسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأا دل  اإ رادات   2020ع وتعز  الزيادة فر عاي  2021و    2020تسأأأأأأأأأأجيل اقو  الزيادات فر عامر 
فر المائة عل  اسأأأأأأأأأأأات سأأأأأأأأأأأيويع ومع  لم،   26العادية، والتر نمت بيسأأأأأأأأأأأبة  -المتلتية مر الموارد األخر   
فر المائة مقارنة   30، بحيث  ادت بيسأأأأأأبة  2021الطوارا بشأأأأأأكل كبير فر عاي   -سأأأأأأالمت الموارد األخر   

 ولمسرع اإتاحةع 19-لكوفيد بالعاي السابق فر تل استمرار تخصيص التبرعات لجهود التصدي

العادية الجزء األكبر مر دجمالر اإ رادات عل  مد  السأأأأأيوات الخمس   -وشأأأأأكلت الموارد األخر    - 51
، ولكيها  2020فر المائة فر عاي   50دل    2017فر المائة فر عاي   46الماضأأأأية، بحيث  ادت نسأأأأبتها مر  

ادة فر اتجاو اإ رادات عل  مد  خمس سأأأأأيوات ع وشأأأأأملت الزي2021فر المائة فر عاي   43انخفضأأأأأت دل   
مليون دوالر فر التيمية اإنسأأأأأانية فر   520,32ُتعز  دل  مسأأأأأالمة البيم الدولر بمبلغ    2017 يادًة فر عاي  

مليون دوالر(ع وتعز  الزيادات فر   245,58:  2019اليمر، المقّدمة فر سأأأأياق االسأأأأتجابة لحاالت الطوارا )
دل  تبرعات المانيا والمفوضأأأأية األوروبية، مع انشأأأأطة  2021العادية لعاي    -ألخر  المسأأأأالمات فر الموارد ا

تسأأأأأأأأأتهدأ التعليم والقدرة عل  الصأأأأأأأأأمود والتغمية وبرامج المياو والصأأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأأأحر واليظافة الصأأأأأأأأأحية فر 
 افغانستان ولبيان، وشملت المساعدة فر تحسير اليتائج الصحية لسكان  مبابويع

، تلتها  يادات  2018فر المائة فر عاي    9الطوارا انخفاضا حادا بيسبة   -ألخر  وسجلت الموارد ا - 52
فر  30، تلتها بعد  لم اكبر  يادة فر فترة الخمس سأأأأأأأأأأأأيوات بلغت  2020فر المائة فر عاي    15مطردة دل   

ةع  ولمسأأأرع اإتاح  19-، مدفوعة بالتمويل المي تم جمعه لجهود التصأأأدي لجائحة كوفيد2021المائة فر عاي  
وتعز  لمو الزيادات ايضأأا دل  التبرعات المقدمة مر الواليات المتحدة لسنشأأطة  ات الصأألة بالعمل اإنسأأانر 
فر األردن والصومال ولبيان، وللدعم المستمر للدورة الثالثة مر الخطة اإقليمية لالجئير والقدرة عل  الصمود  

 فر الجمهورية العربية السوريةع
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البرنامجية اوال فترة السأيوات الخمس، مسأجلة  يادة كبيرة    -ت مر الموارد العادية  وتمبمبت اإ رادا - 53
ثم  يادة كبيرة    2019فر المائة فر عاي    29، تاللا انخفاض حاد بيسأأأبة  2018فر المائة فر عاي    28بلغت  

ترة  ، ويعز   لم دل  التبرعات المخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة للخطة االسأأأأأأأأأتراتيجية للف2021فر المائة فر عاي    34بيسأأأأأأأأأبة 
المقدمة مر السأويد لمسأاعدة اليونيسأ  عل  التخطي  بشأكل افضأل لسنشأطة التر تعتمد عل     2022-2025

مصأأأأأأأأدر التمويل المرن لما، وإل  التبرعات المحلية مر اللجية الوايية اليابانية لليونيسأأأأأأأأ ع وتشأأأأأأأأمل الموارد  
فر المائة عل     17لتر بلغ متوسأأأأأطها األخر  اإ رادات المتلتية مر خدمات االسأأأأأتثمار والشأأأأأراء ا -العادية  

 مد  السيوات الخمس )انظر الشكل السادت مر الفصل الرابع(ع
  

 الشكل السادت مر الفصل الرابع
 اتجاه اإليرادات على مدى  مس سنوات، بحسب القطاعات

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 
 االستثمار، والصياد ق االستئمانية، والعرابير المقّدمة فر داار جمع األموال، والمسالمات فر تكاليف اإدارةعتشمل الموارد العادية د رادات  مالحظة: 

  
 صرف العم ت  

عل  شرار السأأأيوات السأأأابقة، اسأأأتمرت الميظمة فر تلقر تبرعات كان نصأأأفها تقريبا مقوما بعمالت  - 54
لعملأة وتقلبأات صأأأأأأأأأأأأأأرأ العمالت تؤّثر عل  مبلغ اإ رادات  شير دوالر الواليأات المتحأدة، ممأا جعأل تقييمأات ا

جلأت خسأأأأأأأأأأأأأأأائر بقيمأة  2021المسأأأأأأأأأأأأأأجلأةع وفر عأاي  : مكأاسأأأأأأأأأأأأأأأب قأدرلأا  2020مليون دوالر ) 72,61، سأأأأأأأأأأأأأأُ
مال ير دوالر( تعز  باألسأأأأأات دل  تغيرات فر قيمة دوالر الواليات المتحدة مقابل اليورو، بخسأأأأأائر  108,19
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مليون دوالر(، ومقابل الكرونة السأويدية، بخسأائر   69,47مكاسأب قدرلا  :  2020مليون دوالر )  56,77بلغت  
 مليون دوالر(ع 22,59: مكاسب قدرلا 2020مال ير دوالر ) 9,47بلغت 

وتمشأيا مع اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأ ، تُقيد لمو المكاسأب والخسأائر الياتجة عر فارق   - 55
 نحة ويتم ددراجها كجزء مر اإ رادات المعترأ بهاعالصرأ مقابل مسالمات الجهات الما

 مر الفصل الرابعع 3وترد تفاصيل مكاسب صرأ العمالت حسب القطاع فر الجدول  - 56
 

 مر الفصل الرابع 3الجدول   
 ) سائر(/مكاسب الصرف ليما يتصل بالتبرعات  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 7 436 (9 299) )البرنامجية وشير البرنامجية( -العادية الموارد    

 81 524 (51 251) العادية –الموارد األخر  
 19 229 ( 12 060) الطوارا  –الموارد األخر  

 108 189 (72 610) مجمو  ) سائر(/مكاسب الصرف ليما يتصل بالتبرعات 
  

األجيبيأة بطريقأة فعأالأة مر خالل االسأأأأأأأأأأأأأتثمأارات الخأارجية  وتقوي اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  بألدارة مخأاار العمالت   - 57
مليون    186,67:  2020مليون دوالر )  231,62واسأأاليب التحوط الطبياية والعقود اآلجلة بمراكز مفتوحة بقيمة  

 تعلق   دوالر( فر نهأايأة العأايع ويأدرج لأما المبلغ مع الخصأأأأأأأأأأأأأوي المتأداولة األخر  دل  جأانأب العقود اآلجلأة فيمأا
د ق التر تد رلا جهات خارجيةع وحققت انشطة ددارة صرأ العمالت مكاسب مر صرأ العمالت بلغت  بالصيا
العاي السأأأأأأأأابقع   مليون دوالر فر  59,02مليون دوالر، ولو ما يمثل انخفاضأأأأأأأأا مقارنة بمكاسأأأأأأأأب بلغت    13,33

مليون دوالر( ضمر   73,82:  2020مليون دوالر )  73,27وتيدرج لمو المبالغ تحت بيد صافر المكاسب البالغ  
 البيانات المالية، ألنها ال تتصل مباشرة باتفاقات معيية إ رادات متلتية مر المسالماتع

 
 المصروفات  

بليون دوالر( ليبلغ    0,73فر المائة ) 11بيسأأأأأأبة    2021ارتفع دجمالر مصأأأأأأروفات اليونيسأأأأأأ  لعاي   - 58
 ير دوالر مر اإجمالر لها صأأأأأأأأأألة باألنشأأأأأأأأأأطة بال  5,99بال ير دوالر مقارنة بالعاي السأأأأأأأأأأابق، وكانت    7,14

 2021البرنأامجيأةع وعل  الرشم مر ان اإ رادات المتألتيأة مر الموارد األخر  سأأأأأأأأأأأأأأجلأت اكبر  يأادة فر عأاي  
البرامج العادية كانت األكبر فر تل  يادة تيفيم التمويل   -(، فلن مصروفات الموارد األخر   47)انظر الفقرة  

 حالية والسابقة، عل  اليحو المشار دليه فر الشكل السابع مر الفصل الرابععالوارد فر الفترتير ال
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 الشكل السابع مر الفصل الرابع  
 المصروفات ةسب القطا   

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 
 األخر  فر بيد الموارد المؤسسيةع -االستئمانيةع وتيدرج الموارد العادية البرنامجية والصياد ق  -الموارد العادية تشمل الموارد العادية  مالحظة: 
  

وكانت مصأأأأأأأأروفات الميظمة فر كل فئة متقاربة دل  حد ما عل  اسأأأأأأأأات سأأأأأأأأيوي، بحيث شأأأأأأأأكلت  - 59
المسأأأأأاعدات اليقدية المقدمة دل  الشأأأأأركاء الميفم ر والجهات المسأأأأأتفيدة الجزء األكبر مر المصأأأأأروفات بقيمة 

فر المائة مر دجمالر المصروفات المتكبدة؛ وبلغت    35بليون دوالر(، او    2,26:  2020يون دوالر )بل  2,50
بليون دوالر(، او ما يعادل    1,15:  2020بليون دوالر )  1,29مصأأأأروفات عمليات نقل اإمدادات البرنامجية  

بليون دوالر    1,72فر المائة مر مجموع المصأأأأأأأأأأأروفات؛ وبلغت مرتبات ومسأأأأأأأأأأأتحقات الموتفير    18نسأأأأأأأأأأأبة  
بليون دوالر(ع وتتصأأأأل مرتبات الموتفير ومسأأأأتحقاتهم بموتفر اليونيسأأأأ  فر جميع ميااق    1,66:  2020)

 عمليات الميظمة، ولكيها تتصل اساسا بالموتفير المشاركير مباشرة فر تيفيم البرامجع

المسأأأأأأأأأأأأأتفيدة بمقدار و اد دجمالر المسأأأأأأأأأأأأأاعدة اليقدية المقدمة دل  الشأأأأأأأأأأأأأركاء الميفم ر وإل  الجهات   - 60
فر  7ع وتمثل  لم فر  يادة بيسأأبة  2021فر المائة، فر عاي    10مليون دوالر، او ما يعادل نسأأبة    230,98
فر المأأائأة   41مليون دوالر( فر التحويالت دل  الشأأأأأأأأأأأأأأركأأاء الميفأأم ر وفر  يأأادة بيسأأأأأأأأأأأأأأبأأة   138,90المأأائأأة )

جهات المسأأأأأتفيدة، ويعز   لم اسأأأأأاسأأأأأا دل   يادة  مليون دوالر( فر التحويالت اليقدية مباشأأأأأرة دل  ال 92,08)
 مليون دوالر تتعلق بلنشطة التيفيم البرنامجر فر اليمر التر يمولها البيم الدولرع 81,48قدرلا 

واد  تيفيأم البرامج فر مو امبيق و مبأابوي وإثيوبيأا دل  تحويأل المسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة اليقأديأة دل  الشأأأأأأأأأأأأأأركأاء   - 61
مليون دوالر، عل  التوالرع    23,29مليون دوالر و   25,86ليون دوالر و م 28,67الميفأم ر، بزيأادات قأدرلأا 

ففر مو امبيق،  ادت التحويالت اليقدية المقدمة دل  الشأأأأأأأأأأأأركاء الميفم ر مر اجل انشأأأأأأأأأأأأطة الدعم االجتماعر  
وجهود اإشاثة ما بعد اإعصأأأأأار مقارنة بالعاي السأأأأأابقع وبالمثل، فر  مبابوي،    19-وجهود التصأأأأأدي لكوفيد

1,05

16%

2,32

36%

2,03

32%

1,01

16%
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14%

2,86

40%

2,10

30%

1,15

16%

الموارد العادية
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المت البرامج المشأأأأتركة المتصأأأألة بالصأأأأحة وصأأأأيدوق التيمية الصأأأأحية وصأأأأيدوق تطوير التعليم فر  يادة  سأأأأ
 المساعدة اليقدية المقدمة دل  الشركاء الميفم رع

وقابلت الزيادات المشأأأأأأأأأار دليها اعالو انخفاضأأأأأأأأأات فر التحويالت دل  الشأأأأأأأأأركاء الميفم ر فر لبيان  - 62
مليون دوالر مع انتقال التيفيم البرنامجر    15,99، سأجل اليمر انخفاضأا قدرو  مليون دوالر(ع وبالمثل  84,84)

 ع60اكثر نحو التحويالت اليقدية المباشرة دل  الجهات المستفيدة، عل  اليحو المشار دليه فر الفقرة 

مليون دوالر( لتبلغ   147,43فر المأأائأأة )  13وارتفعأأت انشأأأأأأأأأأأأأأطأأة نقأأل دمأأدادات البرامج بيسأأأأأأأأأأأأأأبأأة   - 63
بليون دوالر( مع رفع القيود واسأأأأأأتمرار انشأأأأأأطة تيفيم البرامج، بما فر  لم    1,15:  2020ليون دوالر )ب 1,29

ع وكانت الزيادة اكثر وضأأأأأأأأأأأأأأوحا فر المكاتب فر بلدان مثل الهيد، التر  19-جهود التصأأأأأأأأأأأأأأدي لجائحة كوفيد
تر تسأأأتهدأ ددارة  ال  19-مليون دوالر تعز  اسأأأاسأأأا دل  انشأأأطة التصأأأدي لكوفيد  43,37سأأأجلت  يادة قدرلا  

مليون دوالر فر لبيان    31,67تفشأأأأأأأأأأأر المرض وحمالت التلقينع وباإضأأأأأأأأأأأافة دل   لم، تعز  الزيادة البالغة  
مليون   17,26اساسا دل  انشطة برامج المياو والصرأ الصحر واليظافة الصحية، فر حير ان الزيادة البالغة  

م الخدمات الصحية وانشطة االستجابة اإنسانية المتعلقة  دوالر فر اليمر تعز  اساسا دل  برامج التغمية وتقدي
 بالمياو والصرأ الصحر واليظافة الصحيةع

، جر  عرض صأأأأياد ق االسأأأأتثمار المخصأأأأصأأأأة لتطوير انشأأأأطة جمع األموال مر 2021وفر عاي   - 64
  القطاع الخاص بشأأأأأأأأأكل ميفصأأأأأأأأأل عل  البيانات المالية، بما  تماشأأأأأأأأأ  مع نمولا المسأأأأأأأأأتمر وضأأأأأأأأأخ األموال

فر  18المخصأصأة لدعم توسأعها مر خالل اتفاق التدفقات المالية المسأتقبليةع و ادت لمو المصأروفات بيسأبة 
مليون دوالر(، ويعز   لم اسأاسأا دل  المصأروفات المتكبدة فر بلدان األسأواق الياشأئة لتوسأيع    17,12المائة )

 قاعدة جمع التمويل األساسر لليونيس ع

فر المائة، ويعز   لم اسأأأأأاسأأأأا    31مليون دوالر، او    243,82ر  بمقدار  و ادت المصأأأأأروفات األخ - 65
 (ع28و  26دل  شطب مخزونات بعض اصياأ معدات الحماية الشخصية )انظر الفقرتير 

فر المأأائأة، بسأأأأأأأأأأأأأأبأأب  8مليون دوالر، او   32,52و ادت خأدمأات الخبراء المتعلقأأة بأالبرامج بمقأأدار  - 66
مليون دوالر فر   37,41لتر سأأأأأأأأأأأأأأالمأت فر  يأادة دجمأاليأة قأدرلأا  ا 19-انشأأأأأأأأأأأأأأطأة التصأأأأأأأأأأأأأأدي لجأائحأة كوفيأد

ع ومع  لم، فقد قابل  لم انخفاض فر األنشأأأأأأأأطة اإنسأأأأأأأأانية المخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة لالجئير السأأأأأأأأوريير  2021 عاي
مال ير دوالر فر انشأأأأطة برنامج التصأأأأدي لت بوال فر جمهورية   4,69مال ير دوالر(، وانخفاض قدرو   7,86)

خأدمأات الخبراء  ات الصأأأأأأأأأأأأأألأة بأالبرامج المتعلقأة بألنشأأأأأأأأأأأأأأطأة الرولييريأا فر بيغالديش  الكونغو الأديمقراايأة، و 
مليون دوالر(ع وتشأمل مصأروفات الخدمات الفيية وخدمات الخبراء المتصألة بالبرامج الرسأوي المدفوعة   1,72)

ر فر مجاالت  ألاراأ ثالثة لقاء الخدمات المهيية واالسأأأأتشأأأأارية المتصأأأألة باألنشأأأأطة البرنامجية، والدعم التقي
 برنامجية بعييها، وشير  لم مر الخدمات البرنامجيةع
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 الشكل الثامر مر الفصل الرابع  
 2021إجمالي المصروفات ةسب مجال الهدف،    

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

  
 مر الفصل الرابع 4الجدول   
 اتجاه المصروفات على مدى  مس سنوات  

 دوالرات الواليات المتحدة()بآالأ 

 2017 2018 2019 2020 2021 
      المصروفات      

 2 495 501 2 264 525 2 351 947 2 263 176 2 224 658 مساعدات نقدية
 1 293 167 1 145 741 981 634 986 908 1 086 237 نقل اإمدادات البرنامجية
 1 716 192 1 657 747 1 519 506 1 416 290 1 310 272 استحقاقات الموتفير
 24 260 25 076 23 890 21 914 18 800 االستهالك واإلالك

صأأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأأتثمار لتطوير انشأأأأأأأأطة  
 113 463 96 344 117 288 107 147 56 891 جمع األموال مر القطاع الخاص

 1 036 213 792 390 792 114 740 474 689 994 المصروفات األخر 
 454 427  421 904 472 859 431 201 473 688 خدمات الخبراء  ات الصلة بالبرامج 

 2 708 2 106 2 385 2 647 2 893 تكاليف التمويل
 7 135 931 6 405 833  6 261 623  5 969 757 5 863 433 مجمو  المصروفات 
  

البقاب واالزدهار
2,08
29%

التعلم
0,97
14%

الحماية من العنف 
0,57

8%
فةالبيئة اآلمنة والنظي

0,88
12%
التمتع بفرصة عادلة في الحياة

0,59
8%

اإلدارة
0,90
13%

بنود أ رى 
1,14
16%
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دل     2017بليون دوالر( مر عاي    1,27)فر المائة    22وارتفع دجمالر اليفقات بشأأأأأأأأأأكل كبير بيسأأأأأأأأأأبة   - 67
  ع 19- مع  يادة تيفيم البرامج اسأأأتجابة لسنشأأأطة اإنسأأأانية، ومؤخرا فر داار التصأأأدي لجائحة كوفيد   2021 عاي

فر المائة، تعز  اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا دل  الزيادات المسأأأأأأأأجلة عل  اسأأأأأأأأات سأأأأأأأأيوي بيسأأأأأأأأبة   6وكانت تلم  يادة بيسأأأأأأأأبة 
جلت  يادات اصأأأأأغر بيسأأأأأبة  2021ئة فر عاي  فر الما  11و   2017المائة فر عاي   فر 8 فر المائة    2ع وسأأأأأُ

 ع2019فر المائة فر عاي  5، بييما كانت لياك  يادة بيسبة 2020و  2018فر كل مر عامر 

وشأأأأأهد تحويل المسأأأأأاعدات اليقدية اكبر قدر مر الزيادة خالل فترة السأأأأأيوات الخمس، بحيث سأأأأأجل   - 68
، تعز  فر المقاي األول دل  انشأأأطة  2017مليون دوالر( فر عاي    253,02فر المائة ) 13اكبر  يادة بيسأأأبة 

تحويل االسأأأأتجابة اإنسأأأأانية فر اليمر و يادة التحويالت دل  الشأأأأركاء الميفم ر فر لبيان وتركياع وبالمثل، تم 
مع اسأأأأأأأأأأتمرار انشأأأأأأأأأأطة  2021مليون دوالر( فر عاي    230,98فر المائة ) 10تسأأأأأأأأأأجيل  يادة كبيرة بيسأأأأأأأأأأبة 

بة اإنسأأانية، تعز  دل  المبلغ الكبير مر التحويالت اليقدية المقدمة دل  الجهات المسأأتفيدة فر اليمر  االسأأتجا
والتحويالت المقدمة دل  الشأأأأأأأأركاء الميفم ر فر مو امبيق و مبابويع ومع  لم، تم تسأأأأأأأأجيل انخفاض صأأأأأأأأاأ  

ليأأاجن للبرامج فر بعض  ، يعز  دل  اإنهأأاء ا2020مليون دوالر( فر عأأاي   87,42فر المأأائأأة )  4بيسأأأأأأأأأأأأأأبأأة  
البلدان، مثل نيجيريا، التر تم التصأأأأأأأأأأد ق عل  انها خالية مر فيروت شأأأأأأأأأألل األافال فر آب/اشسأأأأأأأأأأطس مر 

 ع2020 عاي

فر المأائأة    5) 2019دل  عأاي   2017وسأأأأأأأأأأأأأأجأل نقأل اإمأدادات البرنأامجيأة انخفأاضأأأأأأأأأأأأأأات مر عأاي   - 69
مليون دوالر(    164,11فر المأأأائأأأة )  17  فر المأأأائأأأة(، تلتهأأأا  يأأأادات كبيرة بيسأأأأأأأأأأأأأأبأأأة  1  فر المأأأائأأأة و 9 و
، تعز  دل  انشأأأأأأأأطة التصأأأأأأأأدي لجائحة 2021و    2020مليون دوالر( فر عامر   147,43المائة ) فر 13 و

عل  الصعيد العالمر وبرامج االستجابة لحاالت الطوارا مثل االستجابة أل مات الصحة والتغميةع    19-كوفيد
مرافق الصأأرأ الصأأحر العامة، والشأأبكات والبي  التحتية لمياو    وباإضأأافة دل   لم، واصأألت اليونيسأأ  بياء

الشأأأأرب والصأأأأرأ الصأأأأحر، والمدارت وشرأ الدراسأأأأة، والمسأأأأتودعات اإقليمية )المراكز(، ومخا ن سأأأألسأأأألة  
 اجهزة تبريد اللقاحات، ومرافق الرعاية الصحية، والمالجو، وتيفيم برامج المدارت اآلميةع

فر المائة عل  مد  فترة السأأأأأأأيوات    7فير  يادة فر المتوسأأأأأأأ  بيسأأأأأأأبة وسأأأأأأأجلت اسأأأأأأأتحقاقات الموت - 70
 الخمس تمشيا مع  يادة تيفيم البرامجع

مليون دوالر( عل    346,22فر المائة )  50وسأأأأأأأأجلت المصأأأأأأأأروفات األخر   يادة دجمالية بيسأأأأأأأأبة  - 71
ع وارتفعت تكلفة مد  السأأأأيوات الخمس، تعز  اسأأأأاسأأأأا دل  خدمات الشأأأأراء وتكلفة السأأأألع وشأأأأطب المخزونات

مليون دوالر )تدرج اإ رادات المرتبطة بها ضأأأمر اإ رادات    94,07خدمات شأأأراء السأأألع بشأأأكل كبير بمقدار  
ع ومع  لم، فلن لمو  19-األخر ( عل  مد  فترة الخمس سأأأأأيوات بما  تماشأأأأأ  مع انشأأأأأطة التصأأأأأدي لكوفيد

، تعز  دل  القيود  2021و    2020ا فر عامر  مليون دوالر مر نفقات السفر، ال سيم  78,89الزيادات يقابلها  
 التر كان لها تلثير عل  السفرع 19-المفروضة فر داار التصدي لجائحة كوفيد
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 الشكل التاسع مر الفصل الرابع  
 مجمو  المصروفات في البلدان العشرين األكثر استفادة من البرامج  

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

  
فر المائة مر  58و   54واسأأأأأأأأتلثرت البلدان العشأأأأأأأأرون األكثر اسأأأأأأأأتفادة مر البرامج بما  تراوح بير  - 72

مجموع المصأأأروفات السأأأيوية عل  مد  السأأأيوات الخمس الماضأأأيةع ويعز   لم اسأأأاسأأأا دل : اليمر )متوسأأ   
ية العربية  مليون دوالر(؛ وتوسأأأأأأأأأأيع نطاق االسأأأأأأأأأأتجابة فر البلدان المحيطة بالجمهور   488,23المصأأأأأأأأأأروفات  

مليون    312,80مليون دوالر و    173,87السأأأأأورية مثل تركيا ولبيان، التر سأأأأأجلت متوسأأأأأ  مصأأأأأروفات بلغ  
مليون دوالر( عل  مد  فترة   178,83دوالر عل  التوالر؛ وانشأأأأأأأأطة االسأأأأأأأأتجابة اإنسأأأأأأأأانية فر افغانسأأأأأأأأتان )

صأأأأال شأأأألل األافال فر نيجيريا الخمس سأأأأيواتع وباإضأأأأافة دل   لم، سأأأأالمت برامج كبيرة مثل برامج اسأأأأتئ
مليون دوالر، عل  التوالر، كمتوسأ    164,87مليون دوالر و   259,18وباكسأتان فر مصأروفات كبيرة بلغت  

 ع2020عل  مد  فترة الخمس سيواتع ومع  لم، انتهت لمو البرامج فر عاي 
 

 الفائض لدى اليونيسف وصافي أصولها  

بليون   1,22:  2020)  2021بليون دوالر فر عاي    1,51قدرو بشأكل عاي، سأجلت اليونيسأ  فائضأا   - 73
دوالر(، ولو ما يضأأاأ دل  صأأافر اصأأولها )االحتياايات(ع ويمثل الفائض تمويال مضأأمونا متاحا لسنشأأطة  
البرنامجية فر السأأأأيوات المقبلة تمشأأأأيا مع االتفاقات المبرمة مع الجهات المانحةع وتتماشأأأأ  الزيادة فر الفائض،  

فر المائة، عل  اليحو    25فر المائة، مع  يادة اإ رادات المتعددة السأأأأأأأأأأأأأيوات المعترأ بها بيسأأأأأأأأأأأأأبة    24البالغة  
مليون    757,53مليون دوالر دل     647,40المشأأأأأأأأأأأأأأأار دليأأه اعالوع و ادت االحتيأأاايأات مر الموارد العأأاديأة مر  

 تراتيجية الجد دةعدوالر، ويعز   لم اساسا دل  المسالمات المتعددة السيوات لفترة الخطة االس
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 صيدوق رات المال المتداول  
، تم تمويأأأل 2020بعأأأد موافقأأأة المجلس التيفيأأأمي عل  صأأأأأأأأأأأأأأيأأأدوق رات المأأأال المتأأأداول فر عأأأاي   - 74
مليون دوالر فر مصأأأروفات الميظمة    2,91مليون دوالر مر جزء مر مكاسأأأب الخزانة، مما سأأأالم بمبلغ  27

شأأأأأهرا، عل    24األصأأأأأول(ع وسأأأأأتكفل فترة سأأأأأداد ال تزيد عر  ، صأأأأأافر  22)انظر المالحظة   2021فر عاي  
 اليحو المي يحددو المراقب المالر، استمرار تمويل تيفيم البرامجع

 
 المركز المالي  

:  2020بليون دوالر )  19,03، بلغأأت قيمأأة مجموع اصأأأأأأأأأأأأأأول اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  2021فر نهأأايأأة عأأاي   - 75
 مر الفصل الرابعع 5بليون دوالر(، عل  اليحو المبير فر الجدول  13,02

 
 مر الفصل الرابع 5الجدول   
 بيان المركز المالي: األصول  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 الفرق    
 اليسبة المئوية بدوالرات الواليات المتحدة 2020 2021 
     األصول     

 (15) (105 879) 710 257 604 378 اليقدية ومكافئات اليقدية
 9 349 368 3 776 479 4 125 847 الحسابات المستحقة القبض )المتداولة وشير المتداولة( 

 5 38 142 790 977 829 119 ُسَل  المساعدة اليقدية
 (23) (171 351) 757 925 586 574 المخزونات

 60 3 490 893 5 790 245 9 281 138 االستثمارات )المتداولة وشير المتداولة(
 49 56 901 116 617 173 518 األصول األخر  )المتداولة وشير المتداولة(

 289 2 371 264 819 505 3 190 769 األصول المتصلة بخدمات الشراء
 (7) (17 093) 257 435 240 342 الممتلكات والمعدات واألصول شير الملموسة

 46 6 012 245 13 019 440 19 031 685 مجمو  األصول 
  

 النقدية واالستثمارات  

جزء كبير مر األصأأأأأول التر تد رلا اليونيسأأأأأ  دعما ألنشأأأأأطتها المؤسأأأأأسأأأأأية والبرنامجية  تلل  مر  - 76
بال ير دوالر(ع ومعظم األصأأأأأول    6,50:  2020بال ير دوالر )  9,89اليقدية واالسأأأأأتثمارات التر تبلغ قيمتهما 

فر شأأكل صأأكوك ثابتة اإ رادات، مر قبيل السأأيدات  اليقدية واالسأأتثمارية لر اسأأتثمارات ميخفضأأة المخاار  
 دات اإ داع والودائع ألجلعاوشه

وتقع عل  عاتق اليونيسأأأأ  مسأأأأؤولية كفالة اسأأأأتثمار اموالها بطريقة تدعم السأأأأيولة القصأأأأيرة األجل  - 77
اجل دعم  لتلبية االحتياجات المؤسأأأأسأأأأية والبرنامجية، وتعز  اسأأأأتدامة عمليات الميظمة فر األجل الطويل مر 

تيفيم خطتها االسأأأتراتيجيةع وبالتالر، تكفل فلسأأأفة واسأأأتراتيجيات االسأأأتثمار الحفا  عل  رات المال بالحد مر 
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التعرض دون داعي دل  خسارة او اضمحالل فر القيمة مع الحفا  عل  توقعات معقولة فر تحقق قدر ال بلت  
 به مر العائدات او ارتفاع القيمةع

لمخاار المتعلقة بحافظة اسأأتثماراتها باسأأتخداي ادوات مالية مختلفة قصأأيرة األجل وتد ر اليونيسأأ  ا - 78
واخر  اوية األجلع فاستراتيجية االستثمار القصير األجل مصممة للتركيز عل  السالمة والسيولة مع تحقيق 

يقدية ومكافئات  معدالت عائد معقولة، ويتم  لم عر اريق االستثمار فر األصول المالية العالية التصييف بال
اليقدية واالسأأتثمارات القصأأيرة األجل واألسأأواق الياشأأئةع وتقوي االسأأتراتيجية الطويلة األجل، فر المقاي األول،  

 عل  االستثمار فر السيدات المتداولةع
 

 النقدية المتاةة  

، برية كفالة يشأأأأأأأأأأأأأأير اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  دل  انه  تعير عل  المراقب المالر - 79
السأأأأأأيولة، ان يحافظ عل  األرصأأأأأأدة اليقدية فر المسأأأأأأتويات التر اقرلا المجلس التيفيميع وتحتفظ اليونيسأأأأأأ   
باحتياايات للخصأأوي الطويلة األجل المتعلقة بالموتفير، مثل التلمير الصأأحر بعد انتهاء الخدمة، وصأأيدوق  

بليون دوالر    1,04عليها مجلس اإدارة، والتر بلغت  رات المال المتداول، وشيرلا مر االحتياايات التر وافق  
 مليون دوالر( فر نهاية العايع 901,40: 2020)

وبلغت اليقدية المتاحة مر الموارد العادية بعد احتسأأأأأأأأأأاب قيمة المبالغ المسأأأأأأأأأأتحقة الدفع وااللتزامات   - 80
اليقأأديأأة المتأأاحأأة مر الموارد    مليون دوالرع وبلغأأت 334,40األخر  وكأأملأأم االحتيأأاايأأات اليقأأديأأة، مأأا قيمتأأه  

بليون دوالر، فر حير بلغت اليقدية المتاحة مر   2,70العادية بعد احتسأأأأأأأأأأأأأأاب االلتزامات ما قيمته   –األخر  
 مليون دوالرع 624,50الطوارا ما قيمته  –الموارد األخر  

 
 األصول األ رى المتصلة بادمات الشراب  

بليون دوالر(    2,37فر المائة )  289ء  يادة كبيرة بيسأأأأبة  سأأأأجلت األصأأأأول المتعلقة بخدمات الشأأأأرا - 81
مليون دوالر(، ويعز   لم اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا دل  األموال المسأأأأأأأأتلمة فر   819,51:  2020بال ير دوالر )  3,19لتبلغ  

اللتزاي مرفق كوفأاكس المسأأأأأأأأأأأأأأبق بطرح اللقأاحأات فر األسأأأأأأأأأأأأأأواق وللأدعم المأالر   2021الربع األخير مر عأاي  
، تمت مياقشأأأأأة األصأأأأأول المتعلقة  2021ل مثل االتفاق المتعلق بروتافيروتع وفر عاي  لالتفاقات اويلة األج

 بخدمات الشراء بشكل ميفصل بسبب األلمية اليسبية للرصيدع
 

 الحسابات المستحقة الوبض واألصول األ رى   

مسأأأأأأأتقبل يقدي الشأأأأأأأركاء فر التمويل لليونيسأأأأأأأ  اتفاقاتي متعددة السأأأأأأأيوات ُتَعد ضأأأأأأأرورية للتخطي  لل - 82
وتبرلر عل  التزاي الجهات المانحة الطويل األجل بتحقيق نتائج لصأأأأأأأأأأأأأالن األافالع وقد  ادت المسأأأأأأأأأأأأأالمات  

فر المائة    14فر المائة، بما  تسق مع الزيادات فر اإ رادات مر التبرعات بيسبة    9المستحقة القبض بيسبة  
دوالر(ع وتشأأأمل لمو األرصأأأدة اسأأأاسأأا   بال ير  3,69:  2020)  2021بال ير دوالر فر عاي    4,01لتصأأأل دل   

فر المائة مر  60والسأأأيوات الالحقة بيسأأأبة    2021مسأأأالمات متعددة السأأأيوات لسنشأأأطة البرنامجية فر عاي  
 مجموع التبرعات المستحقة القبض، ولو ما  تسق دل  حد ما مع العاي السابقع

مليون    89,93:  2020ليون دوالر )م  114,75وتتعلق الحسابات األخر  المستحقة القبض والبالغة   - 83
دوالر( بشأأكل رئيسأأر بمبالغ ضأأريبة القيمة المضأأافة المسأأتحقة القبض، ومعظمها ناجم عر اليمو المتوقع فر 
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معامالت الشأأأأأراء عل  مدار العاي، بما  تماشأأأأأ  مع التوسأأأأأع فر األنشأأأأأطة البرنامجية فر العد د مر البلدانع  
تسأأأأأأأأأتيد دل  دورات تقديم ربع سأأأأأأأأأيوية، فلن التلخيرات المرتبطة    وفر حير ان معظم خط  السأأأأأأأأأداد الحكومية

 بالتجهيز اعتيادية وتؤدي دل  تراكم الحسابات المستحقة القبضع

مليون دوالر(   116,62:  2020مليون دوالر )  173,52وتتعلق األصأأأأأأأأأأأأأأول األخر  البأالغأة قيمتهأا   - 84
 يات المتصلة بخدمات الشراءعبشكل اساسر بالدفعات المقدمة للبائعير، وال سيما للمشتر 

 
لف النقدية    السُّ

السأأل  اليقدية المقدمة دل  الشأأركاء الميفم ر التر لم ترد بشأألنها تقارير تيفيم فر نهاية العاي سأأجلت  - 85
مليون    790,98:  2020) 2021مليون دوالر فر عاي    829,12مليون دوالر لتصأل دل     38,14 يادة بمبلغ  

ل  نقدية قديمة مسأأأتحقة السأأأداد  دوالر(، و لم تمشأأأيا م ع الزيادة اإجمالية فر التحويالت اليقديةع وال توجد سأأأُ
وجد رة بالمكر، سأواء احُتسأبت عل  اسأات فردي او دجمالرع وشأهدت األرصأدة عل  مد  تسأعة اشأهر مزيدا  

 ةعفر المائة( مر دجمالر السل  اليقدي 2: 2020فر المائة ) 1مر االنخفاض فر تكوييها وتمثل 
 

 المازونات  

تحتفظ اليونيسأأأ  بمخزون ألشراض برنامجية، لتو يعه عل  الجهات المسأأأتفيدة والشأأأركاء الميفم رع   - 86
مليون دوالر ليصأأأأأأأأأأأأأأأل دل    172,46وانخفض مجموع مخزون اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر جميع انحأأاء العأأالم بمقأأدار  

مليون دوالر المسجل   126,43لغ  مليون دوالر، ويعز   لم اساسا دل  تقد ر شطب المخزونات البا  585,15
 (ع28و  27فر نهاية العاي )انظر الفقرتير 

مر المخا ن، مع دضأأأأأأأأأأأافة مواقع لدعم جهود التصأأأأأأأأأأدي   201واجريت عمليات جرد المخزون فر    - 87
العالمية بحيث احتاجت المكاتب دل  شأأأأأأأأأأأأأراء المزيد مر اإمدادات فر داار االسأأأأأأأأأأأأأتجابة   19-لجائحة كوفيد
مخزونات كبيرة مر معدات الوقاية الشأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأية   2021وشأأأأأأأأأمل مخزون الميظمة فر نهاية عاي  البرنامجيةع  

، باإضأأأأأأافة دل  المواد الغمائية العالجية واللوا ي الطبية ولوا ي  19-والمحاقر الال مة للتصأأأأأأدي لجائحة كوفيد
 الصرأ الصحر للبرمجة العاديةع

 ر ومر المسأتودعات الخاضأعة لرقابة اليونيسأ  دل   وتقوي اليونيسأ  بتتبع السألع العابرة مر المورد - 88
الشأأأأأأأأركاء الميفم ر عل  حدة، بحيث توفر لمو المعلومات اإضأأأأأأأأافية معرفة مهمة فيما  تعلق بمكان السأأأأأأأألع  

مليون    100,47:  2020مليون دوالر )  116,81الخاضأأأعة لرقابة اليونيسأأأ ع ومر دجمالر المخزون، تم نقل 
مليون   91,11:  2020مليون دوالر )  57,22واقع الخاضعة لسيطرة اليونيس ، و  دوالر( مر المورد ر دل  الم

 دوالر( دل  الشركاء الميفم ر وفيما بير المخا ن والميشآت التابعة لليونيس ع

مليون دوالر( كمخزون   47,44:  2020مليون دوالر )  39,60وتم االحتفأأأأأا  بأأأأألمأأأأأدادات بقيمأأأأأة   - 89
 لحاالت الطوارا المفاجئةعاحتياار ”مجهتز مسبقًا  

وُادرجأت تحأت بيأد المخزون فر نهأايأة العأاي تكأاليُف برامج التشأأأأأأأأأأأأأأييأد شير المكتمأل للمرافق الجأد أدة   - 90
مليون دوالر    15,11التر لم  تم تسأأأأأأأأليمها بعُد دل  الحكومات والمجتمعات المحليةع وشأأأأأأأأمل  لم  يادة قدرلا  

ييد نظم دمدادات المياو واليظافة الصأأأحية والصأأأرأ الصأأأحر  مليون دوالر، تعز  اسأأأاسأأأا دل  تشأأأ  33,29دل   
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مال ير دوالر(، ومرافق الرعأايأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة   4,46مليون دوالر(، والمأدارت ومراكز تيميأة الطفولأة )  21,82)
 مليون دوالر(ع 2,33مال ير دوالر(، وتخزير اللقاحات والتخزير فر سلسلة اجهزة التبريد ) 3,73)
 

 الاصوم  

الخصأأأأوي بلنها التزامات حالية مر كيان نتيجة احداف سأأأأابقة، ُ توقع ان تسأأأأفر تسأأأأويتها عر  ُتعّرأ - 91
تدفق موارد مر  لم الكيان فر شأأأكل ميافع اقتصأأأادية او خدمات ممكيةع وبلغ مجموع خصأأأوي اليونيسأأأ  فر 

وال المحتَفظ  بال ير دوالر(، ولر تتصأأأأأأأأأأأل دل  حد كبير باألم  4,12:  2020بال ير دوالر )  8,70نهاية العاي  
بليون دوالر( وباستحقاقات الموتفير بعد   1,42:  2020بال ير دوالر )  4,95بها لحساب جهات اخر  بقيمة 

بليون دوالر(ع ويرد بيأان الخصأأأأأأأأأأأأأأوي مفصأأأأأأأأأأأأأألأًة فر   1,89:  2020بليون دوالر )  2,02انتهأاء الخأدمأة البأالغأة  
 مر الفصل الرابع وفر الفقرات التر تليهع 6الجدول 

 
 مر الفصل الرابع 6 الجدول  
 بيان المركز المالي: الاصوم  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 الفرق    
 اليسبة المئوية بدوالرات الواليات المتحدة  2020 2021 
     الاصوم     

 69 697 024 316 447 1 013 471 حسابات مستحقة الدفع 
 (9) (1 186) 14 876 13 690 )المتداولة وشير المتداولة(التبرعات المحصلة مقدمًا 

 71 3 530 279 1 423 844 4 954 123 األموال المحتفظ بها لحساب ااراأ ثالثة
التلمير الصأأأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة واسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات  

 الموتفير األخر  )المتداولة وشير المتداولة(
401 022 2 313 888 1 088 134 7 

 32 223 971 476 180 700 151 والمخصصات األخر  )المتداولة وشير المتداولة( الخصوي  
 53 4 584 176 4 119 660 8 703 836 مجمو  األصول 
  

 األموال المحتفظ بها لحساب أ راف ثالثة  

دوالر  بال ير   4,95يشأأأأأأأأمل دجمالر الخصأأأأأأأأوي فر البيانات المالية لليونيسأأأأأأأأ  فر نهاية العاي مبلغ   - 92
بليون دوالر( ُيمثأأّل األموال المحتفظ بهأأا لحسأأأأأأأأأأأأأأأاب ااراأ ثأأالثأأة، وفر مقأأدمتهأأا الحكومأات   1,42: 2020)

والميظمات التر البت مر اليونيسأأأأأأأأأأ  شأأأأأأأأأأراء لوا ي لسنشأأأأأأأأأأطة التر تعود باليفع عل  األافال وتكمل برامج 
 اليونيس ع

 
 الحسابات المستحقة الدفع والاصوم األ رى   

مليون دوالر تعز    697,02ابات المسأأأأأتحقة الدفع والخصأأأأأوي المسأأأأأتحقة  يادة قدرلا  سأأأأأجلت الحسأأأأأ - 93
مليون دوالر المتعلقة بخدمات الشأأأأراء لتحال  شافر   663,77اسأأأأاسأأأأا دل   يادة الخصأأأأوي المسأأأأتحقة البالغة  

 للقاحات وشيرو مر مقدمر اللقاحات الم ر تم استالي فواتيرلم بعد نهاية العايع
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االرتفاع فر الخصأأأأأوي األخر  بشأأأأأكل رئيسأأأأأر دل  خصأأأأأوي العقود الثابتة التر  ادت بمقدار ويعز   - 94
ع وتسأأأأأجل لمو الخصأأأأأوي األخر  فر اتفاقات  2021مليون دوالر فر عاي    235,56مليون دوالر دل     90,01

تفاقات  التزمت اليونيسأأأأأأ  بموجبها بشأأأأأأراء كميات دنيا مر اللقاحات وفق اتفاقات ثابتة اويلة األجل تشأأأأأأمل ا
 بشلن روتافيروت والحم  الصفراءع

مليون دوالر يمثل اتفاق   50وتشأأأأأمل الخصأأأأأوي األخر  ايضأأأأأا ترتيبا لتدفقات مالية مسأأأأأتقبلية بقيمة   - 95
فر المائة  تم دفعه بصأأأأورة نصأأأأ  سأأأأيويةع   1,909قرض مدته خمس سأأأأيوات، مع سأأأأعر فائدة فعلر بيسأأأأبة  

د بها توجد احكاي تتعلق باالسأأأأأأأأأأأترداد قبل تاري وال خ االسأأأأأأأأأأأتحقاق او امتيا ات تحويل او قيود او اصأأأأأأأأأأأول ُتعهّن
 كضمان للقرضع

:  2020مليون دوالر )  229,26واحتفظأت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأأأأأأا فر نهأايأة العأاي بعقود آجلأة بقيمأة  - 96
 مليون دوالر(ع 187,18

 
المتعلقة بالتأمين الصحي بعد انتهاب الادمة واستحقاقات الموظفين األ     رى الطويلة األجلاالستحقاقات 

جلت  يادة اقل فر اإجا ات السأأأيوية قدرلا   - 97 مليون    175,63مليون دوالر ليبلغ مجموعها   14,17سأأأُ
مليون دوالر(، ويعز   لأأم دل    161,46مليون دوالر ليبلغ مجموعهأأا    41,29:  يأأادة قأأدرلأأا 2020دوالر )

فر المائة فر دجمالر رصيد اإجا ات السيويةع   7ة فر المائة فر رواتب الموتفير و يادة بيسب  4 يادة بيسبة  
، خاصأأأأأأأأأة فيما  تعلق بتلثير 2020وقد انخفضأأأأأأأأأت الزيادة فر اإجا ات السأأأأأأأأأيوية بشأأأأأأأأأكل كبير مقارنة بعاي  

الموتفير الم ر يلخمون اآلن اسأأأأتحقاقات دجا اتهم المقررة نتيجة لرفع القيود المفروضأأأأة بسأأأأبب الجائحة عل   
، تم وق  األحكاي الخاصأأأأأأأأة بترحيل اإجا ة السأأأأأأأأيوية  2022آ ار/مارت    31ارا مر الصأأأأأأأأعيد العالمرع واعتب

 بحيث تم رسميا وق  التدابير الخاصة التر تم اعتمادلا نتيجة للجائحةع

وتوفر اليونيسأأأأ  لموتفيها اسأأأأتحقاقات التلمير الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة وشيرلا مر اسأأأأتحقاقات   - 98
ر تقييم اجرته الخصأأوي المتعلقة باسأأتحقاقات الموتفير بقيمة  2021شأأركة خارجية ليهاية عاي    الموتفيرع وقدت

بليون دوالر(، وقد جر  تقييد لما المبلغ كامال بوصأأأأفه خصأأأأما فر البيان    1,71:  2020بليون دوالر )  1,83
 ، الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموتفير(ع20المالر لليونيس  )انظر المالحظة 

فر المأائأة المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بأالتألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة وشيرو مر  7ة بيسأأأأأأأأأأأأأأبأة  وتعز  الزيأاد - 99
اسأأأأأتحقاقات الموتفير دل  مزيج مر نتائج الدراسأأأأأة االكتوارية التر اجرتها الشأأأأأركة الخارجية والتر تعز  دل   

فر األمم  افتراضأات معدل  يادة المرتبات التر تعكس افتراضأات الصأيدوق المشأترك للمعاشأات التقاعدية لموت
المتحدة والزيادة فر معدل الخصأأأأم المسأأأأتخدي فر التقد رع واسأأأأهمت االفتراضأأأأات المالية فر تحقيق مكاسأأأأب 
بسأأبب  يادة معدل الخصأأم وانخفاض ميحي  الرعاية الصأأحية المقوي بالفرنم السأأويسأأري، المي عوضأأه جزئيا 

بلت المكاسأأأأأأأأأأب المالية خسأأأأأأأأأأائر فر الفئة  تلثير ميحي  الرعاية الصأأأأأأأأأأحية المقوي بدوالر الواليات المتحدةع وقا
الديمغرافية بسأأبب تحد ث افتراضأأات الوفيات والتغيرات فر معدالت دوران الموتفير والتقاعدع واد   لم دل   

مال ير دوالر فر   109,53مال ير دوالر مقأارنأة بخسأأأأأأأأأأأأأأارة قأدرلأا    10,97خسأأأأأأأأأأأأأأارة اكتواريأة اصأأأأأأأأأأأأأأغر بلغأت  
 ع2020 عاي

عيية بالمعا ير المحاسأأبية ان تل ن بوضأأع جداول الوفيات بيفس الطريقة التر  وقررت فرقة العمل الم - 100
َعت بها جداول الصأأأأيدوق المشأأأأترك للمعاشأأأأات التقاعدية لموتفر األمم المتحدة فر عاي   ، ولكيها  2017ُوضأأأأن
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ربما    ستكون مرجحة بعدد الموتفير وليس بحجم المعاش السيويع وُسلّنم بلن الجداول المرجحة بعدد الموتفير
تشأأأأأأكل تيقيحا مياسأأأأأأبا فر التقد رات المتعلقة باسأأأأأأتخداي التلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، باليظر دل  ان 

 االستحقاقات تكون اكثر اتساقا مع صيغة قائمة عل  نصيب الفردع

عاما فلكثر مر اجل ان   65فر المائة مر سأأأأأأأأأأأأأر   100وجر  ايضأأأأأأأأأأأأأا تحد ث احتمال التقاعد دل    - 101
عاماع وتماشأأيا مع توصأأية فرقة العمل، كان   65اإلزامية إنهاء الخدمة فر األمم المتحدة ولر   يعكس السأأر

ي فر عاي   لو جدول الوفيات الُمرجتن بعدد الموتفيرع 2021جدول الوفيات بعد سر التقاعد المي اسُتخدن

باشرة فر صافر األصول،  مال ير دوالر، والمعترأ بها م  10,97وتعز  الخسائر االكتوارية البالغة   - 102
 اساسا دل  العوامل التر نوقشت فر الفقرات اعالوع

مليون دوالر( فر احتيأأااأأاتهأا    897,63: 2020بليون دوالر ) 1,01ولأأد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مأأا مقأأدارو   - 103
للتلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة وإنهاء الخدمة واالسأأأأأأأتحقاقات األخر  برية الوفاء بتلم االلتزامات، ولر 
تواصأأأأأأأأأأأل ادخار األموال للوفاء بتلم االلتزامات عيد اسأأأأأأأأأأأتحقاقهاع وارتفع دجمالر التمويل كيسأأأأأأأأأأأبة مئوية مر 

بحيث  اد التمويل المي تم  2021فر المائة فر عاي    55التزامات اسأأأأأأأأأتحقاقات الموتفير الطويلة األجل دل   
 الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموتفيرعفر المائة فر  7فر المائة مقارنة بالزيادة البالغة    13ادخارو بمعدل 

فر المائة مقارنة بعاي    53بيسأبة    2021وتحسأر تمويل التلمير الصأحر بعد انتهاء الخدمة فر عاي   - 104
فر المائة(، المي تلثر فر الغالب بيتائج التقييم االكتواريع وتتسأأأأأأأأأأأأأأبب المكاسأأأأأأأأأأأأأأب والخسأأأأأأأأأأأأأأائر    50)  2020

عل  البيانات   20مر المالحظة    5-اما بعد عايع ويبير الجدول باءاالكتوارية فر تقلب الوضأأأأأأأأأأأأأع التمويلر ع
المالية لليونيسأأأأأأ  ان دجمالر مدفوعات االسأأأأأأتحقاقات المقدرة مخصأأأأأأوما ميها اشأأأأأأتراكات المشأأأأأأتركير سأأأأأأيبلغ  

مليون دوالر فر السأأأأيوات العشأأأأر المقبلةع وفر ضأأأأوء  لم، فلن معدل التمويل الحالر كاأ بشأأأأكل   318,39
 ل  مدفوعات االستحقاقات المتوقعة مر الميظمة عل  المد  الطويلعمرين للحفا  ع

 
 الشكل العاشر مر الفصل الرابع  
 تمويل التأمين الصحي بعد انتهاب الادمة  

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(
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الخدمة، المحتَفظ بها ويد ر مد رو اسأتثمارات خارجيون جزءا مر اموال التلمير الصأحر بعد انتهاء   - 105
فر االحتياار المتعلق بهما التلمير، و لم بهدأ تحقيق عوائد تسأأأأأأأأأأهم فر التمويل الطويل األجل للخصأأأأأأأأأوي  
المتعلقة بالتلمير الصأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمةع ولزيادة تحسأأأأأأأأير معدالت العائد عل  لمو األموال عل  المد   

  ل  مد ري صأأأأأأياد ق اسأأأأأأتثمارية خارجيير فر حزيران/مليون دوالر دضأأأأأأافية د  22الطويل، حولت اليونيسأأأأأأ   
 ع2021 ونيه 

وفر نهاية العاي، بلغت قيمة االسأأأأأأأأتثمارات التر  د رلا مد رو الصأأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأأتثمارية الخارجيون   - 106
القيمأأأأة العأأأأادلأأأأة    691,23:  2020مليون دوالر )  784,97 الزيأأأأادة المسأأأأأأأأأأأأأأجلأأأأة فر  مليون دوالر(ع وتعز  

مليون دوالر    34,75ية العاي اسأأأاسأأأا دل   يادة القيمة العادلة الموجبة فر األسأأأهم البالغة  لالسأأأتثمارات فر نها
مليون   35,37: 2020مليون دوالر ) 28,19مليون دوالر( وادوات الأأدخأأل الثأأابأأت البأأالغأأة   46,64: 2020)

 دوالر( فر نهاية العايع

مليون دوالر( مر   91,59:  2020مليون دوالر )  122,40وكانت اليونيسأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأا تحتفظ بمبلغ  - 107
األصأأأأول المتعلقة بمشأأأأتقات عقود آجلة فر داار اسأأأأتثمارات التلمير الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة التر  د رلا  
مأد ر االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأار الخأارجر، وقأامأت دل  جأانأب  لأم بتعويض الخسأأأأأأأأأأأأأأأارة المتكبأدة فر العقود اآلجلأة بمبلغ  

مليون    2,03ر(، مما اد  دل  تحقيق صأأأأأأأأأأأأأافر ربن قدرو  مليون دوال  92,10:  2020مليون دوالر )  120,36
 مليون دوالر(ع 0,51: خسارة 2020دوالر )

 
 أداب الميزانية  

كانون   31 تضأأأأأأأمر بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ المخصأأأأأأأصأأأأأأأة الفعلية الميفقة للسأأأأأأأية الميتهية فر  - 108
اليونيسأأأأ ، التر وافق عليها المجلس التيفيمي، والمبالغ  األول/ديسأأأأمبر )البيان الخامس( مقارنة بير ميزانيات  

الفعليأة المتكبأدة فر داأارلأاع وبخالأ البيأانأات المأاليأة األخر ، التر تعأد عل  اسأأأأأأأأأأأأأأات االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاق الكأامل  
للمعا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي، يعد البيان الخامس ويقدي عل  اسأأأأأأأأأأأات نقدي معدلع وتتضأأأأأأأأأأأمر 

 بيانات المالية تعاريف مختل  تصييفات الميزانيةععل  ال 4المالحظة 
 

النهائية   األصلية إلى الميزانية   التغيرات من الميزانية 

يقر المجلس التيفيمي لليونيسأأأأ  ميزانياتها الخاصأأأأة بمختل  البرامج، رليا بتوافر التمويلع وتشأأأأمل   - 109
والموارد األخر  المرصأأأأودة اصأأأأال للسأأأأية الحاليةع    الميزانية األصأأأألية المبالغ المعتمدة لكل مر الموارد العادية

وتمثل الميزانية اليهائية المسأأأأأأأالمات المحصأأأأأأألة مقابل الحد األعل  المي وافق عليه المجلس والمقرر للسأأأأأأأية 
 التقويميةع
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 الشكل الحادي عشر مر الفصل الرابع
مقارنة بالمبالم الفعلية المنفقة  أداب الميزانية 

 يات المتحدة(دوالرات الوال بآالأ)

  
 النفقات الفعلية من الميزانية  

بال ير دوالر، او مأا نسأأأأأأأأأأأأأأبتأه   7,22مأا مقأدارو  2021بلغ مجموع الميزانيأة المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمأة فر عأاي   - 110
المائة مر الميزانية اليهائية، ولو ما يمثل معدل تيفيم متسأأأأق مع العاي السأأأأابقع وعل  الرشم مر آثار  فر 94

، كان معدل االسأأأأأأتخداي مرتفعا، حيث 2020ية عل  تيفيم برامج اليونيسأأأأأأ  فر عاي  العالم  19-جائحة كوفيد
فر المائة باليسأأأأبة لكل مر الموارد العادية وجمع   98فر المائة باليسأأأأبة للميزانية المؤسأأأأسأأأأية و  92تراوح بير 

ولة مر الموارد  األموال مر القطأاع الخأاص وإقامة الشأأأأأأأأأأأأأأراكات معأهع وباليسأأأأأأأأأأأأأأبأة ليفقأات الميزانيأة الفعليأة المم
فر المائة، التر    99العادية، يعز  ارتفاع معدل التيفيم اسأأأأأأأاسأأأأأأأا دل  تيفيم صأأأأأأأياد ق البرامج القطرية بيسأأأأأأأبة  

 مليون دوالرع 802,14مليون دوالر مقارنة بالميزانية اليهائية البالغة  794,30سجلت 

ع ومع  لم،  19-لقة بكوفيد، واصأأأألت مكاتب اليونيسأأأأ  االسأأأأتجابة لسنشأأأأطة المتع2021وفر عاي   - 111
صأودفت بعض التحديات حيث تلثرت سألسألة اإمداد بشأكل كبير بالتحديات اللوجسأتية العالمية التر واجهتها 
فر الشأأأأأأأأأأأأأأحر الجوي والبحريع واد   لأم دل  اسأأأأأأأأأأأأأأتغراق فترات  مييأة ااول مر المعتأادع ومع  لأم، ال تزال 

فر المائة للموارد    95العادية، و  -للموارد األخر     فر المائة  93معدالت االسأأأأأأأأأأأأأأتخداي مرتفعة، حيث بلغت 
 الطواراع -األخر  

وتشأأمل الموارد العادية ايضأأا صأأيدوق برنامج الطوارا المي  وفر للمد رة التيفيمية آلية لتفعيل اسأأتجابة   - 112
اي وقت مر    اليونيسأأأأأأأ  لحاالت الطوارا قبل تلقر التبرعات مر الشأأأأأأأركاء فر التمويل، بحد ال  تجاو  قدرو فر

 مليون دوالرع 27,33ما مقدارو  2021مليون دوالرع وبلغت قيمة المبلغ المستخدي فر عاي  75األوقات 
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مليون دوالر اسأأأاسأأأا دل  المشأأأاريع االسأأأتثمارية   55,39ويعز  الفرق فر الميزانية المؤسأأأسأأأية البالغ   - 113
بأأاليظر دل  انهأأا تتمأأاشأأأأأأأأأأأأأأ  مع فترة الخطأأة  ، 2021المتعأأددة السأأأأأأأأأأأأأأيوات الجأأاري تيفيأأملأأا حت  نهأأايأأة عأأاي 

 االستراتيجيةع
 

 اإلفصاح التطلعي للبيانات المالية  

تشأأأأأأأأأأأأأأمأل الميأاقشأأأأأأأأأأأأأأة والتحليأل المأاليير بيأانأات ومعلومأات تطلايأة حول توقعأات الميظمأة وتوجهأاتها   - 114
ليقير ومر وعمليأأاتهأأا ونتأأائجهأأا المأأاليأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتقبليأأة المعرضأأأأأأأأأأأأأأأة للمخأأاار ومأأا تواجهأأه مر حأأاالت عأأدي ا

 االفتراضاتع
 

 وما بعده  2022آفاق عام   

فر وقت تتعرض فيه حقوق اإنسأأأأأأأأان   2025-2022تلتر الخطة االسأأأأأأأأتراتيجية لليونيسأأأأأأأأ  للفترة   - 115
، التر نشأأأأأأأأأألت بييما كانت معظم الداأ التيمية المسأأأأأأأأأأتدامة  19-لجميع األافال للخطر نتيجة لجائحة كوفيد

ا اد  دل  تلجيج ا مة عالمية تهدد التقدي المحر  لصالن األافال وتضرب  خارج المسار الصحين بالفعل، مم
بلقو  ما يكون حيثما تكون اليظم اكثر لشأأاشأأة او تل ما، والمجتمعات المحلية اكثر فقرا، والتمييز واالسأأتبعاد  

ا نقوي بهع اكثر تفاقماع وييصأأأأأأأب تركيز الخطة عل  تحقيق اليتائجع ولما يعير انيا لر نقيس نجاحيا بمجرد م
 سيقيس نجاحيا مر خالل التغيير الفعلر المي نقدمه نحر وشركاؤنا لسافالع

وتهدأ الخطة دل  اشتياي فرص التيمية فر خضأم األ مات وعدي اليقير، وإعادة تصأور االسأتجابات  - 116
وشأأركائها، ال سأأيما وحفز التغيير المجدي المطلوبع ولر تسأأترشأأد بالدروت المسأأتفادة مر تجارب اليونيسأأ  

مر األافال والشباب فر جميع انحاء العالم    200  000اثياء التصدي للجائحة، وتعبر عر اصوات اكثر مر 
الم ر اسأأأتشأأأيروا اثياء وضأأأعهاع ولر ترسأأأم مسأأأارا نحو التعافر الشأأأامل للجميع مر الجائحة، وتحقيق الداأ  

فال، دون تمييز، وتتاح لهم الفرص وييعموا بالقدرة  التيمية المسأأأأأتدامة، وإقامة مجتمع يكفل شأأأأأمول جميع األا
 عل  التصرأ وفقا لحقوقهمع

وللمسأأأأأأأأاعدة فر دعم مسأأأأأأأأللة دقامة شأأأأأأأأراكات فر الخطة، اعدت شأأأأأأأأابة جمع التبرعات مر القطاع   - 117
الخاص وإقامة الشأراكات معه دراسأة جدو  لالسأتثمار بعيوان ”تحقيق اكبر اثر لسافال: الخطة االسأتراتيجية 

 ع وتحدد دراسأأأأأأأأة جدو  االسأأأأأأأأتثمار الفرص المتاحة لليونيسأأأأأأأأ  والتحديات التر  2025-2022لليونيسأأأأأأأأ ،  
 تواجهها واستجابتها المستدامة وتسل  الضوء عل  عمل الميظمة فر جميع انحاء العالمع

ا لو  وفر خضأأم الجائحة والركود االقتصأأادي العالمر وا مة المياخ، تحّول اليونيسأأ  تركيزلا دل  م - 118
ابعد مما يمكيها القياي به بمفردلا نحو استخداي وال تها لتعبئة الجهات الفاعلة األخر  لتحقيق اقص  قدر مر 
التلثير الجماعر، وحشأأأأد الدعم حول فرص التيمية واليهوض باألمر البشأأأأري عل  الصأأأأعيد العالمرع وسأأأأتقود  

وسأأأأأأأأأأأأأأتدفع قدما بخط  قائمة عل     ،19-اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الزخم مر اجل الحصأأأأأأأأأأأأأأول العادل عل  لقاحات كوفيد
اإنصأأأأأأأأأاأ فر جميع انحاء العالم، وسأأأأأأأأأتقوي بتسأأأأأأأأأخير التمويل للتعجيل بتحقيق الداأ التيمية المسأأأأأأأأأتدامة،  

 لم مر الموارد الوايية للبلدان وموارد ميظومة األمم المتحدة اإنمائية والمؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات المالية الدولية   فر بما
 والقطاع الخاصع

، لد   2025-2022جاالت الخمسأأأأأأأأأة المسأأأأأأأأأتهدفة فر خطتها االسأأأأأأأأأتراتيجية للفترة  واسأأأأأأأأأتكماال للم - 119
اليونيسأ  ايضأا خمسأة برامج شأاملة لعدة قطاعاتع ولر مدمجة فر جميع اعمالها عبر المجاالت المسأتهدفة  
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ت  وتشأأأأمل تغير المياخ واإعاقة والمسأأأأاواة بير الجيسأأأأير وبياء السأأأأالي والقدرة عل  الصأأأأمودع وخالفا للمجاال 
المسأتهدفة، التر تشأمل احتياجات كل افل، تركز البرامج الشأاملة لعدة قطاعات عل  اوجه الضأع  المحددة  
التر  واجههأا األافأال فر سأأأأأأأأأأأأأأيأاقأات معييأةع ولر حيويأة ليهج الميظمأة المتمثأل فر عأدي ترك اي افأل خل  

لسافال، وال سأأأأأيما اولئم  الركبع ولر تسأأأأأع  دل  فهم ومعالجة األسأأأأأباب الجمرية لعدي اإنصأأأأأاأ باليسأأأأأبة 
الم ر يعانون مر اسأأأأأأأأأأوا حاالت الحرمان فر المجتمع، ولر حيوية لتحقيق الرؤية الطويلة األجل المتمثلة فر 

 دعمال حقوق كل افل، بما يشمل المرالقير، وال سيما اكثرلم استبعاداع

امرا بالغ األلمية ال إنقا     ويتكامل العمل اإنسأأأأأأأأانر فر جميع اجزاء الخطة االسأأأأأأأأتراتيجية باعتبارو - 120
األرواح وتعزيز الكرامة اثياء األ مات فحسأأأب، بل ايضأأأا لبياء نظم قادرة عل  الصأأأمود، وتسأأأريع وتيرة التقدي  
نحو تحقيق الداأ التيمية المسأأأأأأأأأتدامة وإعمال حقوق الطفلع وتوجه البرمجة الجد دة الشأأأأأأأأأاملة لعدة قطاعات  

ء السأأالي واإجراءات المتعلقة بالمياخ عمل اليونيسأأ  فر جميع السأأياقات  والمتعلقة بالقدرة عل  الصأأمود وبيا
نحو معالجة الهشأأأأأأأأاشأأأأأأأأة واألسأأأأأأأأباب الجمرية المؤدية دل  اليزاع واأل مة والتشأأأأأأأأرد، مع بياء القدرات عل  ميع 
األ مأأات والتأأللأأب لهأأا ومواجهتهأأاع وسأأأأأأأأأأأأأأتكون  يأأادة الصأأأأأأأأأأأأأأرامأأة واتبأأاع نهج اكثر انتظأأامأأا فر البرمجأأة فر 

المجال عاملير اسأاسأيير فر عمل اليونيسأ  عل  ضأمان عدي ترك اي افل خل  الركب، بغض اليظر   لما
 عر بيئتهع

وسأأأأأتواصأأأأأل اليونيسأأأأأ  تحقيق الكفاءة مر خالل معالجة الجوانب التيفيمية إصأأأأأالح األمم المتحدة   - 121
اييةع وسأتواصأل الميظمة  بوصأفها عوامل تيسأير حاسأمة إدراج قضأايا حقوق الطفل فر الخط  اإنمائية الو 

دعم نظاي الميسأقير المقيمير المعز  وهياكل التيسأيق عل  مسأتو  المقر وعل  الصأعيد ر اإقليمر والقطري،  
 باإضافة دل  تيفيم داار المساءلة اإداريةع

لها  وتكمل اسأأأأأأأأتراتيجية اليونيسأأأأأأأأ  الرامية دل  الوفاء بالتزاماتها فر داار مبادرة مسأأأأأأأأّرع اإتاحة عم - 122
الجاري للتخفيف مر آثار الجائحة، وتقديم الخدمات الصأحية واالجتماعية األسأاسأية، وبياء نظم اكثر مرونةع 

، سأأأأتركز اليونيسأأأأ  عل  اولويتير رئيسأأأأيتير باليسأأأأبة للبلدان الميخفضأأأأة والمتوسأأأأطة الدخلع  2022وفر عاي  
ل  عمليأات تلقين )التكأاليف التشأأأأأأأأأأأأأأغيليأة  دحأدالمأا تتمثأل فر ركيزة اللقأاح، التر تهأدأ دل  تحويأل اللقأاحأات د

إيصأأأأأأأأال اللقاحات، وإدارة لوجسأأأأأأأأتيات اللقاحات، وتعزيز سأأأأأأأألسأأأأأأأألة اجهزة التبريد( مر خالل دعطاء األولوية  
للمجموعات المعرضأأأأأة للخطر الشأأأأأد د والتر يصأأأأأعب الوصأأأأأول دليها، بما فر  لم فئات السأأأأأكان التر تواجه 

جه عدي المسأأأأأأاواة فر البلدانع واألخر  تتمثل فر االتصأأأأأأال بشأأأأأألن ا مات دنسأأأأأأانية، والعمل عل  الحد مر او 
المخاار والمشأأاركة المجتماية، والتر سأأتدعم اليونيسأأ  مر خاللها حمالت المشأأاركة التر تركز عل  اليات  

ومعأالجأة التردد    19-والتر يقودلا المجتمع المحلر لزيادة الثقأة والتشأأأأأأأأأأأأأأجيع عل  اعتمأاد ادوات مكأافحأة كوفيأد
 م اللقاحعفر اخ

وفر اكثر البلدان ضأأأأعفا التر تعانر مر ا مات دنسأأأأانية مسأأأأتمرة، سأأأأتقدي اليونيسأأأأ  المسأأأأاعدة فر  - 123
مجالر الشأأأأأأأأراء واإمداد والمسأأأأأأأأاعدة التقيية دل  الركيزة المتعلقة بالتشأأأأأأأأخيص لدعم شأأأأأأأأراء وتوفير االختبارات  

ع وسأأتكون وسأأائل التشأأخيص 19-وفيدالتشأأخيصأأية مر اجل سأأد الفجوات الحادة فر اختبارات الكشأأ  عر ك
مصأأحوبة، عيد االقتضأأاء، بمسأأاعدة تقيية لدعم التوسأأع السأأريع )مثل تعزيز سأأالسأأل اإمداد وتدريب العاملير  
الصأأأأأأأحيير(ع وسأأأأأأأتقدي اليونيسأأأأأأأ  ايضأأأأأأأا المسأأأأأأأاعدة دل  الركيزة المتعلقة بالعالجات لتقديم الدعم التقير لبياء  

يرع واخيرا، سأأتسأأاعد فر توفير معدات الوقاية الشأأخصأأية لشأأراء وتسأأليم  وتحسأأير نظم ولوا ي اإمداد باألكسأأج
معأدات  ات نوعيأة جيأدة لتمكير العأاملير فر الخطوط األمأاميأة مر تقأديم الرعأايأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة بألمأانع ولأد   
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اليونيسأأأأأأأأأأ  مخزون مر معدات الحماية الشأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأية مهيل مسأأأأأأأأأأبقا ومتاح إرسأأأأأأأأأأاله دل  البلدان المحتاجة،  
 بالتمويلع رليا

وإتاحة اسأأأأأتجابة فعالة وميسأأأأأقة، سأأأأأتسأأأأأتثمر اليونيسأأأأأ  فر التيسأأأأأيق والدعم التقير عل  الصأأأأأعيد   - 124
العالمر إتاحة التيسأيق الفعال مع الشأركاء فر مبادرة مسأّرع اإتاحة وعبر المقر والمكاتب اإقليمية والمكاتب  

وقت المياسأأأأأأب بتوفير الدعم االسأأأأأأتراتيجر القطريةع وبقيامها بملم، سأأأأأأتكون لد ها قدرة اكبر عل  القياي فر ال
 والتقير وفر مجاالت الدعوة واالتصاالت والشراكات وعل  االستفادة مر االستثمارات القائمةع

واالقت اليونيسأ  مرفق تمويل اإمدادات فر داار مبادرة مسأّرع اإتاحة لتلقر األموال المخصأصة   - 125
وشأرائها    19-ر الحصأول عل  اإمدادات الرئيسأية لمكافحة كوفيدلدعم البلدان الميخفضأة والمتوسأطة الدخل ف

واسأأأأأأأتالمها مر خالل خدمات الشأأأأأأأراء التر تقدمها اليونيسأأأأأأأ ع والمرفق عبارة عر هيكل مخصأأأأأأأص للتمويل  
  19-الجماعر تم تصأأأأأأميمه خصأأأأأأيصأأأأأأا لتلبية حجم االحتياجات مر اإمدادات الال مة لمكافحة جائحة كوفيد

بشأأكل عادل دل  البلدان الميخفضأأة والمتوسأأطة الدخلع ولو    19-دادات مكافحة كوفيدويدعم توريد وتسأأليم دم
 دعم شأأأأراء اإمدادات المتصأأأألة بالتحصأأأأير التر ال يغطيها مرفق كوفاكس، مثل تقاسأأأأم التكاليف مع البلدان  

جهزة التبريد،  ودعم توفير التمويل الماتر للمشأأاركير لتغطية تكاليف اللقاحات وإيصأأالها، والمحاقر، وسأألسأألة ا
ومعدات الحماية الشأأأخصأأأية للعاملير فر الخطوط األماميةع ويدعم ايضأأأا شأأأراء العالجات وادوات التشأأأخيص  
القائمة والجد دة ويركز عل  نفقات اإمداد وما  تعلق باإمداد )مثل الشأأأأأأأأأأحر والخدمات اللوجسأأأأأأأأأأتية والتلمير  

موال لالحتفا  بالقدرة عل  التوريد بكميات كبيرة داخل البلد(ع وباإضأأأأافة دل   لم، سأأأأتسأأأأتخدي اليونيسأأأأ  األ
لضأأأمان حصأأأول البلدان عل  اإمدادات الال مة لسأأأكانها عل  قدي المسأأأاواة، مع تيفيم الخط  القطرية وتعبئة 

 الطلب وتحقيقهع
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 الفصل الاامس
 2021كانون األول/ديسمبر  31البيانات المالية عن السنة المنتهية في   

 
 المتحدة للطفولة  منظمة األمم  

 كانون األول/ديسمبر  31بيان بالمركز المالي في  -  أوال  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(
 2020 2021 مالحظة 

    األصول المتداولة
 257 710 378 604 6 اليقدية ومكافئات اليقدية

 410 970 2 283 857 2 7 المسالمات المستحقة القبض
 241 88 407 113 8 مستحقة القبضحسابات اخر  

 977 790 119 829 9 سل  المساعدة اليقدية
 925 757 574 586 10 المخزونات
 288 648 3 570 881 5 11 االستثمارات

 505 819 769 190 3 12 األصول المتصلة بخدمات الشراء
 950 114 901 171 13 األصول األخر 

 553 900 9 001 235 14  مجمو  األصول المتداولة 
    األصول غير المتداولة

 139 716 814 153 1 7 المسالمات المستحقة القبض
 689 1 343 1 8 حسابات اخر  مستحقة القبض

 957 141 2 568 399 3 11 االستثمارات
 714 254 911 238 14 الممتلكات والمعدات

 721 2 431 1 15 األصول شير الملموسة
 667 1 617 1 13 األصول األخر 

 887 118 3 684 796 4  مجمو  األصول غير المتداولة 
 440 019 13 685 031 19  مجمو  األصول 

    الاصوم المتداولة
 447 316 471 013 1 16 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة

 236 12 079 11 17 التبرعات المحصلة مقدما
 844 423 1 123 954 4 18 ااراأ ثالثةاألموال المحتفظ بها لحساب 

 690 398 661 494 19 الخصوي األخر  
 825 178 487 191 20 الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموتفير

 335 33 468 34 21 المخصصات
 377 363 2 289 699 6  مجمو  الاصوم المتداولة 
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 2020 2021 مالحظة 

    الاصوم غير المتداولة
 640 2 611 2 17 التبرعات المحصلة مقدما

 155 44 022 171 19 الخصوي األخر  
 488 709 1 914 830 1 20 الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموتفير

 283 756 1 547 004 2  مجمو  الاصوم غير المتداولة 
 660 119 4 836 703 8  مجمو  الاصوم 

 655 989 7 074 324 9 22 الفوائض المتراكمة
 125 910 775 003 1 22 االحتياايات

 780 899 8 849 327 10  صافي األصول 
 

 المرفقة جزء ال  تجزا مر البيانات الماليةع المالحظات
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 منظمة األمم المتحدة للطفولة  

 كانون األول/ديسمبر  31بيان باألداب المالي للسنة المنتهية في  -  ثانيا  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(
 2020 2021 مالحظة 
    اإليرادات    

 304 302 7 734 292 8 23 التبرعات
 913 153 269 221 24 اإ رادات األخر 
 134 92 583 55 25 د رادات االستثمار

 351 548 7 586 569 8  مجمو  اإليرادات 
    المصروفات

 525 264 2 501 495 2 28 المساعدة اليقدية
 741 145 1 167 293 1 28 البرنامجيةنقل اإمدادات 

 747 657 1 192 716 1 29 استحقاقات الموتفير
 076 25 260 24 14,15 االستهالك واإلالك

 344 96 463 113  صياد ق االستثمار مر اجل تيمية جمع األموال مر القطاع الخاص
 390 792 213 036 1 30 المصروفات األخر 
 904 421 427 454 31 الصلة بالبرامجخدمات الخبراء  ات 

 106 2 708 2 26 تكاليف التمويل
 833 405 6 931 135 7  مجمو  المصروفات 
 820 73 272 73 27 صافر المكاسب 
 338 216 1 927 506 1  صافي الفائض 

 
 المالحظات المرفقة جزء ال  تجزا مر البيانات الماليةع
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 المتحدة للطفولةمنظمة األمم    

 كانون األول/ديسمبر 31بيان بالتغيرات في صافي األصول للسنة المنتهية في   -  ثالثا  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(
 2020 2021 مالحظة 
 947 731 7 780 899 8 22 كانون الثاني/يناير 1صافي األصول في     

 (533 109) (967 10) 22 قيود صافر األصول)الخسائر( االكتوارية المدرجة مباشرة فر 
 028 61 (891 67) 22 التغيرات فر القيمة العادلة لسصول المالية المتاحة للبيع

 338 216 1 927 506 1 22 صافر الفائض للفترة
 780 899 8 849 327 10 22 كانون األول/ديسمبر  31صافي األصول في 
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 منظمة األمم المتحدة للطفولة  

 كانون األول/ديسمبر  31بيان بالتدفقات النقدية للسنة المنتهية في  -  رابعا  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(
 2020 2021 مالحظة 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 338 216 1 927 506 1 22 صافر الفائض

    تسويات التوفيق بير الفائض وصافر التدفقات اليقدية 
 077 25 260 24 15و  14 االستهالك واإلالك 
صأأأأأأأأأأأأأأأافر المكأأاسأأأأأأأأأأأأأأأب اليأأاجمأأة عر بيع الممتلكأأات والمعأأدات   
 (864) (259 1) ال  27 التصرأ فيها او
 (233 90) 073 98  )الخسائر(/المكاسب شير المتحققة مر العمالت األجيبية 
 441 29 255 153 30 اضمحالل القيمة وعمليات الشطب 

 930 1 544 7  30 عمليات الشطب
 (134 92) (583 55) 25 د رادات االستثمار المعروضة كلنشطة استثمارية 
 (162 107) (359 112) ال  23 صافر المسالمات العييية 
المتعلقة باستحقاقات  )الخسائر( االكتوارية الياجمة عر الخصوي   

 (533 109) (967 10) 22 الموتفير
 028 61 (891 67) 22 )الخسائر(/المكاسب شير المتحققة مر خالل صافر األصول 
 365 165 (958 179)  تسويات اخر  

    التغيرات فر األصول
 (536 377) 351 171 10 اليقصان/)الزيادة( فر المخزون  
 (295 357) (548 324) 7 المسالمات المستحقة القبض)الزيادة( فر  
 247 70 (820 24) 8 )الزيادة(/اليقصان فر الحسابات األخر  المستحقة القبض 
 932 59 (142 38) 9 )الزيادة(/اليقصان فر السل  مر المساعدة اليقدية 
 (023 193) (264 371 2) 12 )الزيادة( فر األصول المتصلة بخدمات الشراء  
 (121 72) (901 56) 13 )الزيادة( فر األصول األخر  

    التغيرات فر الخصوي
 (511 72) 024 697 16 الزيادة/)اليقصان( فر الحسابات المستحقة الدفع 
 224 2 (186 1) 17 مقدما)اليقصان(/الزيادة فر المسالمات المحصلة  
 417 269 279 530 3 18 الزيادة فر األموال المودعة لحساب ااراأ ثالثة 
 157 257 088 134 20 الزيادة فر الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموتفير 
 802 7 133 1 21 الزيادة فر المخصصات 
 156 213 838 222 19 الزيادة فر الخصوي األخر  
 702 906 894 301 3  النقدية المتأتية من األنشطة التشغيليةصافي  
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 2020 2021 مالحظة 

    التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار
 (507 389 9) (748 620 10)  مشتريات االستثمارات

 638 324 8 854 129 7  االستحقاقات وبيع االستثمارات
 822 87 096 51 25 د رادات الفوائد 

 312 4 487 4 25 األرباحد رادات 
 (198 25) (789 13) 14 المشتريات مر الممتلكات والمعدات

 545 4 933 7 14 العائدات المتلتية مر بيع الممتلكات والمعدات
 (19) (56) 15 المشتريات مر األصول شير الملموسة

 (407 993) (223 441 3)  صافي النقدية المستادم في أنشطة االستثمار 
    التدفقات النقدية المستادمة في األنشطة التمويلية

 – 000 50 19 العائدات المتلتية مر ترتيبات التدفق اآلجل 
 (728 6) (728 6) 19 دفع خصوي التلجير التمويلر

 (728 6) 272 43  )المستادم في( األنشطة التمويلية صافي النقدية المتأتي من 
 387 7 (822 9)  الصرأ عل  اليقدية ومكافئات اليقديةتلثير التغيرات فر اسعار 

 (046 86) (879 105)  صافي النقصان في النقدية ومكافئات النقدية 
    النقدية ومكافئات النقدية

 303 796 257 710 6 بداية السية
 257 710 378 604 6 نهاية السية
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 منظمة األمم المتحدة للطفولة  

والمبالم الفعلية للسنة المنتهية في  -   امسا    كانون األول/ديسمبر  31بيان المقارنة بين الميزانية 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 مالحظة 
الأأأأأأأمأأأأأأأيأأأأأأأزانأأأأأأأيأأأأأأأة  

 األصلية
الأأأأأمأأأأأيأأأأأزانأأأأأيأأأأأأأة  

 اليهائية

الميزانيأة الفعليأة  
عل  اسأأأأأأأأأأأأأأأأأات  
 قابل المقارنة

بأأأأأأأأيأأأأأأأأر   الأأأأأأأأفأأأأأأأأرق 
الميزانيأأة اليهأأائيأأة 
 والميزانية الفعلية

      الموارد العادية      
 840 7 301 794 141 802 222 744 5 البرامج القطرية

 607 7 033 74 640 81 004 54 5 البرامج العالمية واإقليمية
 – 328 27 328 27 000 75  صندوق برامج الطوارئ  
 447 15 662 895 109 911 226 873  الموارد العاديةمجمو   

      العادية -الموارد األ رى 
 448 207 743 876 2 191 084 3 612 872 2  البرامج القطرية

 559 37 276 211 835 248 017 205  البرامج العالمية واإقليمية
 007 245 019 088 3 026 333 3 629 077 3  العادية -مجمو  الموارد األ رى  
 288 215 044 671 3 332 886 3 834 616 3  مجمو  البرامج القطرية 
 166 45 309 285 475 330 021 259  مجمو  البرامج العالمية واإلقليمية 
 017 137 907 423 2 924 560 2 000 572 1 5 الطوارئ  –الموارد األ رى  
 471 397 588 407 6 059 805 6 855 522 5  مجمو  الميزانية البرنامجية 

      الميزانية الم سسية
 818 15 486 166 304 182 112 187  فعالية التيمية

 684 27 871 407 555 435 028 416  اإدارة
 796 11 798 16 594 28 753 20  األشراض الخاصة: االستثمارات الراسمالية
 94 496 10 590 10 533 12  تيسيق األنشطة اإنمائية لسمم المتحدة

 392 55 651 601 043 657 426 636  مجمو  الميزانية الم سسية 
 356 5 025 213 381 218 358 211  جمع األموال من القطا  الاا  وققامة الشراكات مع 

 219 458 264 222 7 483 680 7 639 370 6  المجمو  التلي 
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 منظمة األمم المتحدة للطفولة  

 2021الم ةظات على البيانات المالية لعام   
 

 1الم ةظة    
 التيان المصدر للبيانات المالية  

(، واناات بها 1-)د  57انشأأأأألت الجماية العامة ميظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأأ ( بقرارلا   - 1
مهمة الدعوة دل  حماية حقوق األافال، والمسأأأاعدة عل  تلبية احتياجاتهم األسأأأاسأأأية، وتوسأأأيع  فر  لم القرار  

نطاق الفرص المتاحة لهم لتحقيق دمكاناتهم كاملةع والهيئة اإدارية لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لر المجلس التيفيمي، المي  
للتوجيهات السأأأأأأأياسأأأأأأأاتية    يقدي الدعم الحكومر الدولر للميظمة ويمارت اإشأأأأأأأراأ الحكومر الدولر عليها وفقا

 العامة المقدمة مر الجماية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعرع

وال تشأأمل البيانات المالية دال عمليات اليونيسأأ ع وليس لليونيسأأ  اي فروع او مصأأالن فر كيانات   - 2
 مرتبطة بها او كيانات خاضعة لسيطرة مشتركةع

بلأدا وإقليمأا وميطقأة، بمأا فر  لأم مقأار  190ا مكأاتأب فر ويقع مقر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر نيويورك، ولهأ - 3
اخر  فر ديطاليا وبلجيكا وجمهورية كوريا والدانمرك وسأأأأأأأأأويسأأأأأأأأأرا وليغاريا واليابان، وكملم مكاتب دقليمية فر 

 األردن وبيما وتا ليد والسيغال وسويسرا وكيييا ونيبالع
 

 2الم ةظة    
 بيان موافقة المديرة التنفيذية  

عل  نحو ما يقتضأيه   2022آ ار/مارت    31ق المراقب المالر عل  صأحة البيانات المالية فر صأد - 1
 ع2022ايار/ما و  20اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيس ، واحالها دل  المد رة التيفيمية إصدارلا فر 

 
 3الم ةظة    
 أساس إعداد البيانات المالية  

 أساس الوياس -  ألف 

لبيانات المالية بطريقة المحاسأأأأأأأبة القائمة عل  اسأأأأأأأات االسأأأأأأأتحقاق الكامل بموجب المعا ير  اعدت ا - 1
المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العايع وابقت السأأأأأأأياسأأأأأأأات المحاسأأأأأأأبية عل  نحو متسأأأأأأأق اوال الفترة المشأأأأأأأمولة  

سأأأأأأأأتثياء ما  تعلق بالبيانات الماليةع وتطبق اليونيسأأأأأأأأ  فر بيانها عر المركز المالر مبدا التكلفة األصأأأأأأأألية با
 بالبيود المادية التالية:

 األصول المقتياة مر خالل المعامالت شير التبادلية التر تقات فر البداية بالقيمة العادلة؛ )ا( 

األدوات المأاليأة التر تقأات بأالقيمأة العأادلأة بفأائض او عجز، واألصأأأأأأأأأأأأأأول المأاليأة المتأاحأة  )ب( 
 الحتيااياتعللبيع التر تقات بالقيمة العادلة بحساب ا

السأأأأأأأأأتحقاقات التر  تم تقييمها اسأأأأأأأأأتحقاقات الموتفير: الخصأأأأأأأأأوي المتعلقة بخطة محددة ا )ج( 
باستخداي اريقة التقييم االكتواريع
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 وتعرض لمو البيانات المالية بآالأ دوالرات الواليات المتحدة ما لم  مكر خالأ  لمع - 2

 تحويل العم ت األجنبية -  باب 

 العملة الوتيفية وعملة العرض  
باسأأتخداي عملة البيئة االقتصأأادية الرئيسأأية التر يعمل فيها تقات البيود المدرجة فر البيانات المالية   - 3

 الكيان )”العملة الوتيفية (ع والعملة الوتيفية وعملة العرض لليونيس  لر دوالر الواليات المتحدةع
 

 المعامالت واألرصدة  
السأأأأائد المعمول  ُتحّول المعامالت بالعمالت األجيبية دل  دوالرات الواليات المتحدة بسأأأأعر الصأأأأرأ   - 4

به فر األمم المتحدة فر وقت المعاملةع واسعار الصرأ المعمول بها فر األمم المتحدة معادلة تقريبا ألسعار 
السأأأوقع وُيعاد تقييم األصأأأول والخصأأأوي اليقدية المقومة بالعمالت األجيبية بسأأأعر الصأأأرأ السأأأاري فر تاريخ 

لعمالت األجيبية والمقيسأأأأأأة بالتكلفة األصأأأأأألية باسأأأأأأتخداي سأأأأأأعر  اإبالغع وُتحول البيود شير اليقدية المقيمة با
الصأأأرأ السأأأاري فر تاريخ المعاملةع ويتم تقييد الفروق فر العمالت األجيبية التر تيشأأأل عيد دعادة التقييم فر 

 بيان األداء المالر، وُتدرج فر بيد المكاسب والخسائرع
 

 استادام التقديرات واآلراب االنتقادية -  جيم 

 تطلب دعداد البيانات المالية وفقا للمعا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي ان تبدي ددارة اليونيسأأ   - 5
آراء وتقد رات وافتراضأأأأات تؤثر فر تطبيق السأأأأياسأأأأات المحاسأأأأبية وفر مبالغ األصأأأأول والخصأأأأوي واإ رادات  

ي التقد رات واالفتراضأأأأأأات، فلن والمصأأأأأأروفات المبلغ عيهاع وباليظر دل  ان عدي اليقير متلصأأأأأأل فر اسأأأأأأتخدا
 اليتائج الفعلية قد تختل  اختالفا كبيرا عر تقد رات اإدارةع

وُتسأأأأأتعرض باسأأأأأتمرار التقد رات وما ُبييت عليه مر افتراضأأأأأاتع وُتدَرج التيقيحات التر  تم ددخالها   - 6
مر قيود اي فترة مقبلة تتلثر عل  التقد رات المحاسأأبية ضأأمر قيود الفترة التر يجري فيها تيقين التقد رات وضأأ

بالتيقيحاتع ومر األمثلة عل  التقد رات تقييم االسأأأأأأأتثمارات واضأأأأأأأمحالل قيمتها؛ واألعمار اليافعة لسصأأأأأأأول  
الملموسأأأأأأة وشير الملموسأأأأأأة؛ وتقييم المخزون؛ وإمكانية تحصأأأأأأيل المبالغ المسأأأأأأتحقة القبض؛ ومخصأأأأأأصأأأأأأات  

ل  المسأأاعدة اليقدية؛ واألصأأول والخصأأ وي االحتماليةع ومر األمثلة عل  االفتراضأأات تحد د مت  وتسأأويات سأأُ
يكون اضأأأمحالل قيمة االسأأأتثمارات شير مؤقت؛ ومعدالت الخصأأأم والتضأأأخم المطبقة عل  الخصأأأوي المتعلقة  

 باستحقاقات الموتفيرع

وترد فر المالحظات التالية معلومات عر اآلراء االنتقادية فر مجال تطبيق السأأأأياسأأأأات المحاسأأأأبية  - 7
لتر لهأأا اكبر األثر فر المبأأالغ المقيأأدة فر البيأأانأأات المأأاليأأة والتر يمكر ان تيطوي عل  احتمأأال كبير بأألن ا

 تؤدي دل  تسوية لامة:

، الخصأأأأأأوي المتعلقة باسأأأأأأتحقاقات الموتفير: تشأأأأأأارك اليونيسأأأأأأ  فر خطة 20المالحظة   )ا( 
 ير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العاي  تقاعدية محددة االسأأأأتحقاقات وفر خط  اسأأأأتحقاقات اخر ع وتيص المعا

عل  ان تقوي اإدارة بقيات الخصأأأأأأأأأأأأأوي المتعلقة باالسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات المحددة والتكاليف السأأأأأأأأأأأأأيوية فر داار لمو  
الخط ، باسأأأأتخداي افتراضأأأأات تتسأأأأم بطابع اويل األجل وتعكس افضأأأأل آراء وتقد رات الميظمةع وتسأأأأتعرض  

يوي مع خبرائها االكتواريير المسأأتقلير مسأأتفيدة مر الخبرة فر اليونيسأأ  االفتراضأأات الرئيسأأية عل  اسأأات سأأ
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لما المجال، و لم باالقتران مع البيانات  ات الصأأأأأألة بالسأأأأأأوقع وتشأأأأأأمل االفتراضأأأأأأات الرئيسأأأأأأية معدل  يادة  
التعويضأأأأات ومعدل الخصأأأأم واول عمر األعضأأأأاء المشأأأأتركير فر الخطةع وافتراض اإدارة المي له اقصأأأأ  

د معدل الخصأأأأم اسأأأأتيادا  تلثير محتمل فر ا لخصأأأأوي المحددة االسأأأأتحقاقات للميظمة لو معدل الخصأأأأمع ويحدت
او اعل (، تعادل   AAدل  عائدات حافظة مر األدوات العالية الجودة والثابتة اإ رادات )مصأأأأأيفة فر الدرجة  

 مدتها مدة االلتزاي المحدد االستحقاقات للخطة؛

تمالية: الدعاو  القانونية التر تشأأأأأأأمل مجموعة ، األصأأأأأأأول والخصأأأأأأأوي االح36المالحظة   )ب( 
واسأعة مر القضأايا المرفوعة ضأد اليونيسأ  ولم  بت فيها بعد او التر قد ترفع او  هدد برفعها ضأد اليونيسأ  
فر واليات قضأأائية مختلفةع وتسأأجل مخصأأصأأات للقضأأايا قيد البت مت  تقرر ان مر المرجن اال يكون مآلها  

مكر تقد ر حجم الخسأأأأأارة تقد را معقوالع ونظرا لعيصأأأأأر عدي اليقير المي  ال ي  فر صأأأأأالن اليونيسأأأأأ  ومت  ا
القضأأأأأأأأأأأأأأأأايأأأا بحكم ابيعتهأأأا، يمكر ان تختل  اليتيجأأأة اليهأأأائيأأأة او التكلفأأأة الفعليأأأة للتسأأأأأأأأأأأأأأويأأأة اختالفأأأا كبيرا 

 التقد راتع عر

 عل  اسات التقد رات واآلراء المطبقةع 2021ولم تطرا اي تغييرات لامة فر عاي  - 8
 

 التغيرات في المعايير المحاسبية -  دال 

مر المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية:    41اصأأأأأأأأأأأدر مجلس المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي المايار   - 9
كانون   1ع وسأأأتعتمد اليونيسأأأ  المايار الجد د حسأأأب االقتضأأأاء، اعتبارا مر 2020األدوات المالية، فر عاي  

 ون للمايار الجد د اثر كبير عل  البيانات المالية لليونيس عع وال  توقع ان يك2023الثانر/ يا ر 

مر المعا ير المحاسأأأأأأأبية:    43ووافق مجلس المعا ير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي عل  المايار   - 10
ع  2025 كانون الثانر/ يا ر   1، عل  ان يكون تاريخ نفا و لو  2021عقود اإيجار، فر كانون األول/ديسمبر  

مر لمو المعأا ير، عقود   13مر المعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الدوليأة للقطأاع العأاي محأل المايأار    43ايأار  ويحأل الم
اإيجار، ويقدي نمو ج حق االسأأأأأتخداي للمسأأأأأتلجرير، ويحسأأأأأر شأأأأأفافية المحاسأأأأأبة المتعلقة بعقود اإيجار فر 

مالية، عقود اإيجارع وسأأتجري مر المعا ير الدولية إعداد التقارير ال  16القطاع العاي، ويتماشأأ  مع المايار  
 ع2022اليونيس  تقييما كامال ألثر المايار الجد د فر عاي 

 
 4الم ةظة    
 السياسات المحاسبية الهامة  

 األصول المالية  

تصأأأأأي  اليونيسأأأأأ  األصأأأأأول المالية فر الفئات التالية: اصأأأأأول مالية مقّيمة بالقيمة العادلة بفائض   - 1
مسأأأأتحقة القبض؛ واصأأأأول مالية متاحة للبيعع ويعتمد التصأأأأييف عل  الغرض    بعجز؛ وقروض وحسأأأأابات او

المي اقتييت األصأول المالية مر اجله ويتحدد عيد االعتراأ األولرع وتتعاقد اليونيسأ  مع مد ري اسأتثمارات  
لمير،  خارجيير إدارة اموال التلمير الصأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة المحتفظ بها فر االحتياار الخاص بهما الت

بهدأ تحقيق عوائد سأأتسأأهم فر التمويل الطويل األجل للخصأأوي المتعلقة بالتلمير الصأأحر بعد انتهاء الخدمة  
: االسأتثمارات(ع وتخضأع األصأول المالية المحتفظ بها فر الحافظة المدارة خارجيا ليفس  11)انظر المالحظة  

 داخلياعالمعاملة المحاسبية التر تخضع لها األدوات المالية المدارة 
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 وال تصي  اليونيس  اي اصول مالية كلصول محتفظ بها حت  تاريخ االستحقاقع - 2
 

 التصييف نوع األصول المالية الرئيسية
اليقدية ومكافئات اليقدية )بآجال اسأأأأأأأأأأتحقاق اصأأأأأأأأأألية تبلغ مدتها    
 اشهر او اقل( 3

 قروض وحسابات مستحقة القبض

 قروض وحسابات مستحقة القبض اشهر( 3اصلية تتجاو  مدتها الودائع ألجل )بآجال استحقاق 
 قروض وحسابات مستحقة القبض المسالمات المستحقة القبض
 قروض وحسابات مستحقة القبض حسابات اخر  مستحقة القبض

 قروض وحسابات مستحقة القبض األصول المتصلة بخدمات الشراء 
 القبضقروض وحسابات مستحقة  السيدات اإ نية
 اصول مالية متاحة للبيع شهادات اإ داع
 اصول مالية متاحة للبيع السيدات المتداولة

 اصول مالية متاحة للبيع األسهم
 اصول مالية مقّيمة بالقيمة العادلة بفائض او بعجز الودائع المركبة

)مقّيمأأأة بأأأالقيمأأأة العأأأادلأأأة بفأأأائض  اصأأأأأأأأأأأأأأول محتفظ بهأأأا للتأأأداول  عقود خيار بيع او شراء العمالت األجيبية
 بعجز( او

اصأأأأأأأأأأأأأأول محتفظ بهأأأا للتأأأداول )مقّيمأأأة بأأأالقيمأأأة العأأأادلأأأة بفأأأائض   العقود اآلجلة والعقود الفورية لشراء العمالت
 بعجز( او

  
وتقيد اليونيسأأأأ  اوال القروض والحسأأأأابات المسأأأأتحقة القبض فر تاريخ نشأأأأوئهاع ويجري تقييد جميع  - 3

المالية األخر  فر البداية فر تاريخ التداول، ولو التاريخ المي تصأأأأأأأأأأبن فيه اليونيسأأأأأأأأأأ  ارفا فر األصأأأأأأأأأأول  
 األحكاي التعاقدية للصمع وتقات جميع األصول المالية مبدئيا بالقيمة العادلةع

 
 األصول المالية المقيّمة بالقيمة العادلة بفائض او بعجز   

بفائض او بعجز د ا صأأأي  عل  لما اليحو عيد ددراجه فر يصأأأي  األصأأأل المالر بالقيمة العادلة   - 4
القيود اول مرة او د ا صأأي  كلصأأل محتفظ به للتداول )بما فر  لم العقود اآلجلة لشأأراء العمالت بمكسأأب(ع  
وتقات األصأأأأأأأأول المالية المقّيمة بالقيمة العادلة بفائض او بعجز بالقيمة العادلة فر كل تاريخ دبالغ، ثم تقيد 

 ت فيها كفائض او عجز فر كل فترةعالتغيرا

ويمكر ان تأأدخأأل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بأأانتظأأاي فر عقود للودائع المركبأأةع والوديعأأة المركبأأة لر اداة مأأاليأة   - 5
لجييأأأة تيطوي عل  خيأأأار مأأأدمج دل  جأأأانأأأب وديعأأأة محأأأددة األجأأألع وُتعتبر الوديعأأأة المحأأأددة األجأأأل األداة  

مدمجةع وتصأأأأأأي  اليونيسأأأأأأ  لمو األدوات المالية الهجيية المضأأأأأأيفةع وتشأأأأأأمل لمو الودائع المركبة مشأأأأأأتقات  
بالقيمة العادلة بفائض او بعجز عل  اسات كلرع ونتيجة لملم، ال تحتاج اليونيس  دل  فصل لمو المشتقات  

 المدمجة وإعداد قيود محاسبية ميفصلة لهاع

مشأأأأأأأتقات قائمة بماتها(  وعالوة عل   لم، تحتفظ اليونيسأأأأأأأ  بعقود آجلة لشأأأأأأأراء العمالت األجيبية ) - 6
تقيتم عل  اسأأأأأات سأأأأأعر الصأأأأأرأ السأأأأأائد المعمول به فر األمم المتحدةع وال تسأأأأأتخدي اليونيسأأأأأ  المشأأأأأتقات  

إدارة المخاار المرتبطة بالعمالت األجيبيةع و ادت اليونيسأأ  مر توسأأيع نطاق اسأأتراتيجيتها للتحوط مر  دال
د خيار بيع او شأأراء العمالت األجيبيةع وال تتعاقد بشأألن تقلبات اسأأعار العمالت مر خالل االسأأتثمار فر عقو 
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لمو المشأأأأأتقات )العقود اآلجلة وعقود خيار بيع او شأأأأأراء العمالت األجيبية( دال مع ااراأ مقابلة  ات جدارة  
ائتمانية تكون قد حظيت مسأأأأأأبقا بموافقة اللجية االسأأأأأأتشأأأأأأارية للشأأأأأأؤون المالية التابعة لليونيسأأأأأأ  التر تسأأأأأأدي 

دل  المراقب المالر بشأأأأأأأأأأأألن المسأأأأأأأأأأأأائل المتعلقة باسأأأأأأأأأأأأتثمار األموال شير الال مة لتلبية احتياجات  المشأأأأأأأأأأأأورة  
 الفوريةع اليونيس 

وال تطبق اليونيسأأأأأأأأ  المحاسأأأأأأأأبة التحواية عل  ادواتها المشأأأأأأأأتقةع وفر الحاالت التر ال تغلق فيها  - 7
ا قيمة عادلة موجبة كلدوات مشأأأأتقة ضأأأأمر العقود،  تم اإبالغ فر بيان المركز المالر عر المشأأأأتقات التر له

فئة األصأول المتداولة األخر ، فر حير  تم اإبالغ عر المشأتقات التر لها قيمة عادلة سأالبة كلدوات مشأتقة  
ضأأأأأمر فئة الخصأأأأأوي المتداولة األخر ع وتدرج المكاسأأأأأب والخسأأأأأائر الياشأأأأأئة عر التغيرات فر القيمة العادلة  

اسأأأأب والخسأأأأائر فر بيان األداء المالرع وتصأأأأي  جميع األصأأأأول المالية  للمشأأأأتقات ضأأأأمر قيود صأأأأافر المك
 ، األدوات المالية(ع32بالقيمة العادلة بفائض او بعجز كلصول متداولة )انظر المالحظة 

 
 القروض والحسابات المستحقة القبض  

لتحد د  القروض والحسأأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأأتحقة القبض لر اصأأأأأأأأأأول مالية  ات مدفوعات ثابتة او قابلة ل - 8
معروضأأأة فر سأأأوق نشأأأطةع وتقات القروض والحسأأأابات المسأأأتحقة القبض بعد تقييدلا اّول مرة بالتكلفة   شير 

 المهَلكة باستخداي اريقة سعر الفائدة الساري، مخصوما ميها اي خسائر ناتجة عر اضمحالل القيمةع

دا تلم التر  تجاو  اجل وتدرج القروض والحسأأابات المسأأتحقة القبض فر األصأأول المتداولة، ما ع - 9
شأأأأأأأهرا بعد نهاية فترة دعداد البيانات الماليةع وتصأأأأأأأي  تلم القروض والحسأأأأأأأابات المسأأأأأأأتحقة  12اسأأأأأأأتحقاقها  

 القبض بوصفها اصوال شير متداولةع

والتحويالت شير المسأتخدمة مر المسأاعدة اليقدية المسأتحقة مر الجهات الشأريكة الميفمة لر بمثابة  - 10
مة بمبالغ المسأأأأاعدة اليقدية شير المسأأأأتخدمة المتبقية لد  الجهات الشأأأأريكة الميفمة بعد دنجا  مطالبات الميظ

مشأأأأأأروع او دنهائهع وتسأأأأأأجل لمو التحويالت بوصأأأأأأفها ”مبالغ اخر  مسأأأأأأتحقة القبض  وتسأأأأأأتعاد مر الجهات  
 الشريكة الميفمةع

اقات المبرمة مع اليونيسأأأأأأأأأ  وتصأأأأأأأأأرأ المبالغ المدفوعة مسأأأأأأأأأبقا فر الحاالت التر تيص فيها االتف - 11
والجهة الموردة او الجهة المقدمة للخدمات عل  دفع المبالغ مسأأأأأأأأأبقاع وتسأأأأأأأأأجل لمو المبالغ المدفوعة مسأأأأأأأأأبقا 
كلصأأول متداولة دل  حير تسأأليم السأألع و/او تقديم الخدمات المرتبطة بها، وعيدئم تقيد المصأأروفات وتخفض  

 المدفوعات المقدمة مسبقا بمبلغ مقابلع

لفا بدون فوائد تسأأأدد عل  فترات تصأأأل دل    - 12 شأأأهرا ألشراض تحدد   12وتمين اليونيسأأأ  الموتفير سأأأُ
وفقا لليظامير األسأأأأأأأاسأأأأأأأر واإداري لموتفر األمم المتحدةع ويقل اجل االسأأأأأأأتحقاق األولر لهمو السأأأأأأأل  عر 

 شهرا، وتقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلةع 12
 

 المتاحة للبيعاألصول المالية    
األصأأأأول المالية المتاحة للبيع لر اصأأأأول مالية شير مشأأأأتقة تتلل  مر السأأأأيدات المتداولة )المدارة   - 13

داخليا وخارجيا عل  حد سأواء( ومر شأهادات اإ داع واألسأهم والصأياد ق االسأتثمارية المدارة خارجياع وتسأجل 
، مع االعتراأ مباشأأأأرة بلي مكاسأأأأب او خسأأأأائر ناتجة بالقيمة  اوال بالقيمة العادلة ثم ترد بعدئم بالقيمة العادلة
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العادلة فر صافر األصول ما عدا الخسائر الياتجة عر اضمحالل القيمة، وفروق صرأ العمالت األجيبية، 
والفائدة المحسأأأأأوبة باسأأأأأتخداي اريقة سأأأأأعر الفائدة السأأأأأاريع وفر حالة دلغاء االعتراأ بلحد األصأأأأأول المالية  

 ع، يعاد تصييف المكاسب او الخسائر المتراكمة فر صافر األصول عل  انها فائض او عجزعالمتاحة للبي

وتأدرج فوائأد االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات المتأاحأة للبيع  ات اإ رادات الثأابتأة فر بيأان األداء المأالر خالل الفترة   - 14
البيان عيدما  تحدد الحق  التر تتلت  فيها، اما ارباح االسأأأأأأأتثمارات السأأأأأأأهمية المتاحة للبيع فهر تدرج فر لما  

 فر تلقر مدفوعات األرباحع

وتدرج األصأول المالية المتاحة للبيع ضأمر االسأتثمارات شير المتداولة ما لم  بلغ االسأتثمار المعير   - 15
شأأهرا مر نهاية فترة اإبالغ )انظر المالحظة   12اجل االسأأتحقاق او تعتزي اإدارة التصأأرأ فيه فر شضأأون  

 ت(ع، االستثمارا11
 

 األصول المسجلة بالتتلفة المهَلتة -اضمح ل قيمة األصول المالية    

فر نهاية كل فترة دبالغ، تقدر اليونيسأأأأ  ما د ا كانت لياك ادلة موضأأأأوعية عل  اضأأأأمحالل قيمة   - 16
المالية  احد األصأول المالية او مجموعة مر األصأول الماليةع وتيظر اليونيسأ  فر اضأمحالل قيمة األصأول  

 عيد مستو  محدد لسصولع

وال تضأأأأأمحل قيمة األصأأأأأل المالر او مجموعة األصأأأأأول المالية، او يجري تكبد خسأأأأأارة ناتجة عر  - 17
اضأأأأأأأأأأأمحالل القيمة دال د ا توافرت ادلة موضأأأأأأأأأأأوعية عل  اضأأأأأأأأأأأمحالل القيمة نتيجة وقوع حدف او اكثر بعد 

لملم الحدف المؤدي دل  الخسارة اثر، يمكر تقد رو   االعتراأ األولر باألصل )”حدف مؤد دل  خسارة ( وكان
بطريقأة موثوقأة، فر التأدفقأات اليقأديأة المسأأأأأأأأأأأأأأتقبليأة المقأدرة لسصأأأأأأأأأأأأأأل المأالر او مجموعأة األصأأأأأأأأأأأأأأول المأاليةع  

 يحسب اضمحالل القيمة عل  اسات جماعرع وال

درة التر يمكر وتقأات قيمأة الخسأأأأأأأأأأأأأأارة بوصأأأأأأأأأأأأأأفهأا الفرق بير القيمأة الأدفتريأة لسصأأأأأأأأأأأأأأل والقيمأة المقأ - 18
اسأأأأأأتردادلاع وتخفض القيمة الدفترية لسصأأأأأأل، وتقيد قيمة الخسأأأأأأارة فر بيان األداء المالر وتبير فر حسأأأأأأاب 

 للمخصصات ضمر بيان المركز المالرع

وإ ا نقص فر فترة الحقة حجم الخسأأأأأأأأارة الياتجة عر اضأأأأأأأأمحالل القيمة وامكر رب  لما اليقصأأأأأأأان   - 19
دراج اضأأمحالل القيمة فر القيود )مر قبيل اسأأتالي اموال(، فيتم االعتراأ  بشأأكل موضأأوعر بحدف وقع بعد د

 فر بيان األداء المالر باستعادة الخسارة الياتجة عر اضمحالل القيمة التر سبق االعتراأ بهاع

وتتعلق المسأأأأأأأأأأأأالمات المسأأأأأأأأأأأأتحقة القبض لليونيسأأأأأأأأأأأأ  بالمبالغ التعاقدية التر ُ تفق عل  ان تدفعها  - 20
االتحأأأأاد األوروبر( ووكأأأأاالت  الجهأأأأات المأأأأ الأأأأدوليأأأأة )مر قبيأأأأل  انحأأأأة كأأأأالحكومأأأأات والميظمأأأأات الحكوميأأأأة 

المتحدة األخر ع ولملم، فلن اضأأأأأأأأأمحالل قيمة المسأأأأأأأأأالمات المسأأأأأأأأأتحقة القبض نادر وييظر فيه عل    األمم
 اسات كل حالة عل  حدةع

 
 للبيعاألصول المصنفة بوصفها أصوال متاةة   -اضمح ل قيمة األصول المالية    

فر حالة االسأأأأتثمارات السأأأأهمية المصأأأأيفة بوصأأأأفها اسأأأأتثمارات متاحة للبيع، يكون انخفاض القيمة   - 21
العادلة للورقة المالية عر تكلفتها بدرجة كبيرة او مطولة بمثابة دليل ايضأأأأأأا عل  اضأأأأأأمحالل قيمة األصأأأأأأولع  

المقيسأأأأة   -للبيع، فلن الخسأأأأارة التراكمية    فل ا توافر اي دليل مر لما القبيل باليسأأأأبة لسصأأأأول المالية المتاحة
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باعتبارلا الفرق بير تكلفة االقتياء والقيمة العادلة الحالية، مخصأأأأأأوما ميها اي خسأأأأأأارة ناتجة عر اضأأأأأأمحالل  
تحمأ مر الفائض )العجز(    -قيمة  لم األصأل المالر يكون قد سأبق االعتراأ بها فر األرباح او الخسأائر 

 ها فر بيان األداء المالرعالتراكمر ويتم االعتراأ ب
 

 سلف المساعدة النقدية المقدمة إلى الجهات الشريكة المنفذة  

تمثل سأأأل  المسأأأاعدة اليقدية تحويالت للمسأأأاعدة اليقدية عيدما تكون الجهات الشأأأريكة الميفمة شير   - 22
هات الشأأأريكة الميفمة  مسأأأتوفية بعد اللتزامات األداء التر تحددلا اليونيسأأأ ع وترصأأأد اليونيسأأأ  اسأأأتعمال الج

للمسأأأأأأأأاعدة اليقدية وال تقوي بتصأأأأأأأأفية السأأأأأأأأل  وتقييد المصأأأأأأأأروفات دال عيدما تكون الجهات الشأأأأأأأأريكة الميفمة  
 استخدمت تلم األموال عل  اليحو المي حددته اليونيس ع قد

ويتعير عل  الجهات الشأأأأأريكة الميفمة ان تبلغ فر شضأأأأأون سأأأأأتة اشأأأأأهر عر اسأأأأأتعمالها للمسأأأأأاعدة   - 23
يقديةع وإ ا لم تبلغ الجهة الشريكة الميفمة عر استعمال المساعدة اليقدية فر شضون تسعة اشهر او انتهكت ال

التزاي األداء، فلن اليونيسأأأأأأأأ  تقوي بالتحقيق فر المسأأأأأأأأللةع وحسأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأاء، يعاد تصأأأأأأأأييف تلم المبالغ،  
حقة القبض )تحويالت المسأاعدة  اموال شير مسأتخدمة، مر سأل  للمسأاعدة اليقدية دل  مبالغ اخر  مسأت واي

اليقدية شير المسأتخدمة المسأتحقة مر الجهات الشأريكة الميفمة(ع ويرد بيان اضأمحالل قيمة المبالغ المسأتحقة 
 ، المبالغ األخر  المستحقة القبضع8القبض فر المالحظة 

 
 المازون   

برامج، بسأأأأأأأأأأأأأأعر التكلفأة او تكلفأة  أدرج المخزون المحتفظ بأه للتو يع عل  البرامج، مر قبيأل لوا ي ال - 24
 االستبدال الحالية، ا هما اقلع وتحدد التكلفة باستخداي صيغة متوس  التكلفة المرجنع

وتشأأأأأأأمل تكلفة المخزون التكاليف المتكبدة فر الحصأأأأأأأول عل  المخزون والتكاليف األخر  المتكبدة   - 25
شأأأأأأحر(ع وباليسأأأأأأبة للمخزون المقتي  مر خالل فر ديصأأأأأأاله دل  موقعه الحالر وحالته الرالية )مثل تكاليف ال

 معاملة شير تبادلية )مر قبيل المسالمات العييية(، تعتبر القيمة العادلة فر تاريخ االقتياء لر تكلفتهع

وتسأأأأأأأأأأأأأأتعرض اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بأأانتظأأاي كميأأات المخزون المتوافر لأأد هأأا وتقأأد رات قيمأأة  لأأم المخزون   - 26
راض دل  خسأأأأأأائر مقدرة او فعلية نتيجة لزيادة المخزون عل  الحاجة  واسأأأأأأتخدامه المقدرع وإ ا اشأأأأأأار االسأأأأأأتع

تقأأادمأأه او تراجع قيمتأأه، يخفض المخزون دل  اسأأأأأأأأأأأأأأأات تكلفأأة جأأد أأد، حيثمأأا يكون مأأاديأأا، مر خالل قيأأد  او
 اضمحالل القيمة فر بيان األداء المالرع وتحدد التخفيضات بتقييم تكاليف االستبدالع

 
 العمالت المشفرة  

تصأأأأأأأي  العمالت المشأأأأأأأفرة عل  انها مخزون ويتم تقييمها بسأأأأأأأعر التكلفة او صأأأأأأأافر القيمة القابلة   - 27
للتحقيق، ا هما اقل، باسأأتخداي صأأيغة متوسأأ  التكلفة المرجنع وتسأأتعرض اإدارة العمالت المشأأفرة الموجودة،  

رة او فعلية ناجمة عر  يادة  باإضأأافة دل  التقييم واالسأأتخداي المقدرع فل ا اشأأار االسأأتعراض دل  خسأأائر مقد
ارصأأأأأأدة العمالت المشأأأأأأفرة عل  الحاجة او تقادمها او تراجع قيمتها،  تم تخفيضأأأأأأها دل  اسأأأأأأات تكلفة جد دع  

 وتحدد التخفيضات بتقييم صافر القيمة القابلة للتحقيقع
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 الممتلتات والمعدات  

ر الياجمة عر االستهالك واضمحالل  تدرج الممتلكات والمعدات بقيمة التكلفة مخصوما ميها الخسائ - 28
القيمة المتراكَميرع ويشأأأأأأأأمل  لم التكاليف التر تعز  بصأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأرة دل  اقتياء األصأأأأأأأأول والتقد ر األولر  
لتكاليف التفكيم وترميم الموقعع وحيثما  تم استالي اصل ما عل  شكل مسالمات عييية، تعتبر القيمة العادلة  

 فر تاريخ االقتياء لر تكلفتهع

ويرسأأمل كل صأأي  مر اصأأياأ الممتلكات والمعدات الميقولة، بخالأ المبانر، د ا كان سأأعر الشأراء   - 29
دوالرع وترسأأمل التحسأأييات فر المبانر د ا كان    5  000األصأألر المتوقع يعادل او  تجاو  العتبة المحددة بمبلغ  

 دوالرع 100 000العتبة المحددة بمبلغ مجموع اإنفاق عل  التحسير او التشييد يعادل او  تجاو  

وتشأأأأمل الممتلكات والمعدات ترتيبات حق االسأأأأتخداي المسأأأأتوفية لمعا ير اإدراج فر القيودع وييشأأأأل  - 30
خصم مكافو د ا كانت لياك شروط مقترنة بالترتيبع ويصبن الخصم د رادا فر نفس الوقت المي ُتستهلم فيه 

 اضمحالل القيمةع قيمة األصل مر خالل االستهالك او

وال تدرج التكاليف الالحقة فر القيمة الدفترية لسصأأأأأأأأأأأأأأل او  تم االعتراأ بها كلصأأأأأأأأأأأأأأل ميفصأأأأأأأأأأأأأأل  - 31
عيدما  رجن ان الميافع االقتصأأادية المسأأتقبلية المرتبطة بالصأأي  سأأتعود دل  اليونيسأأ  وانه يمكر قيات  دال

يانة، التر ال تسأأأأتوفر شأأأأروط الرسأأأأملة، عل   تكلفة الصأأأأي  بطريقة موثوقةع وُتحّمل تكاليف اإصأأأأالح والصأأأأ
 الفائض او العجز فر الفترة التر تتكبد فيهاع

واألراضأأأأأأأأر ال ُتسأأأأأأأأتهلم قيمتهاع ويحسأأأأأأأأب اسأأأأأأأأتهالك األصأأأأأأأأياأ األخر  مر الممتلكات والمعدات   - 32
باسأأأأأأأأأأأأتخداي اريقة القسأأأأأأأأأأأأ  الثابت عل  مد  األعمار اليافعة المقدرةع وعيدما تكون ألجزاء صأأأأأأأأأأأأي  ما مر 
الممتلكات والمعدات اعمار نافعة مختلفة، وتكون لمو األجزاء كبيرة، فلنها تقيد محاسأأأأأبيا كلصأأأأأياأ ميفصأأأأألة 

 )عياصر رئيسية( مر الممتلكات والمعداتع

 وتقدر األعمار اليافعة عل  اليحو التالر: - 33
 

 العمر اليافع فئة الممتلكات والمعدات
 سية 50 المبانر الدائمة  

 سية 25سيوات دل   10 المبانر المؤقتة والمحمولة
 مدة اإيجار او العمر اليافع لسصل، ا هما اقصر تحسييات األماكر المستلجرة واألراضر

 سيوات 10 الهياكل األساسية ومعدات تكيولوجيا المعلومات واالتصاالت
 سيوات 3 معدات تكيولوجيا المعلومات والحواسيب المكتبية

 سيوات 8 معدات اليقل
 سيوات 10 األثاف والتجهيزات الثابتة

 سيوات 5 المعدات األخر 
  

والمكسأأأأأب الياشأأأأأو او الخسأأأأأارة الياشأأأأأئة عر التخلص مر احد اصأأأأأياأ الممتلكات او المعدات لو   - 34
المصأأأأأأأأأأأأأأروفات  الفرق بير عأائأدات بيع األصأأأأأأأأأأأأأأل وقيمتأه الأدفتريأة، ويتم تقييأدو تحأت بيأد اإ رادات األخر  او 

 األخر  ضمر فئة الفائض او العجزع
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وُترسأأأأمل اليونيسأأأأ  تكاليف ترقية او توسأأأأيع او تحسأأأأير الممتلكات المملوكة او المسأأأأتلجرة القائمة،   - 35
تشأأأأأأأييد ممتلكات مادية جد دة بغرض اسأأأأأأأتخدامها مر جانب اليونيسأأأأأأأ ع وتدرج عمليات التشأأأأأأأييد الجارية   او

م االنتهاء مر األعمال وُتجمتع التكاليف المسأأأأأأتحقة بالكامل ويصأأأأأأبن األصأأأأأأل بتكلفتها وال تسأأأأأأتهلم دل  ان  ت
 الجد د جالزا لالستخدايع

 
 األصول المحتفظ بها ألغراأل البيع  

تسأأأأأتعير اليونيسأأأأأ  بحسأأأأأر التقد ر فر تحد د دن كان األصأأأأأل متاحا للبيع الفوري فر حالته الرالية   - 36
بغر تصأأأأأأأأأأأأأأييفأه عل  انأه اصأأأأأأأأأأأأأأل محتفظ بأه للبيع فر تأاريخ الميزانيأة  وإن كأان بيعأه محتمال جأدا، وبأالتأالر  ي

العموميةع ومر الشأأأأأأأأأأأأأأروط التر يحدد توافرلا دن كان البيع محتمال جدا ما  لر: )ا( ان تكون جهة ددارية مر 
مسأأأأأأتو  مياسأأأأأأب ملتزمة بخطة لبيع األصأأأأأأل او مجموعة األصأأأأأأول المعدة للتصأأأأأأرأ فيها؛ و )ب( ان يكون 

يجاد مشأتر واسأتكمال الخطة؛ و )ج( ان يكون قد تم تسأويق األصأل تسأويقا نشأطا لبيعه شأرع فر نشأاط إ قد
بسأأأعر معقول نسأأأبة دل  قيمته العادلة الحالية؛ و )د( ان يكون مر المتوقع ان يسأأأتوفر بيع األصأأأل الشأأأروط  

 للبيععالال مة لالعتراأ به بوصفه بيعا تاما فر شضون سية واحدة مر تاريخ تصييفه كلصل محتفظ به 

وُتقيتم األصأأأأول المصأأأأيفة كلصأأأأول محتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مطروحا ميها  - 37
تكاليف البيع، ا هما ادن ع وترد فر بيان األداء المالر الخسأائر الياجمة عر اضأمحالل القيمة عيد التصأييف  

او الخسأأأأأأأأائر الياجمة عر عمليات دعادة    األولر لسصأأأأأأأأول كلصأأأأأأأأول محتفظ بها ألشراض البيع، والمكاسأأأأأأأأب
 القيات الالحقةع وال تقيد اي مصروفات استهالك فيما  تعلق باألصول المحتفظ بها ألشراض البيعع

 
 األصول غير الملموسة  

تدرج األصأأأأأأول شير الملموسأأأأأأة التر  تم اقتياؤلا بشأأأأأأكل ميفصأأأأأأل )مر قبيل البرامجيات الحاسأأأأأأوبية   - 38
ت الحاسأأوبية المطورة داخليا بقيمة التكلفة، مخصأأوما ميها الخسأأائر الياجمة عر اإلالك  والحقوق( والبرامجيا

 واضمحالل القيمة المتراكميرع وال توجد لد  اليونيس  اي اصول شير ملموسة  ات اعمار شير محددةع

لقس   ويتم االعتراأ بللالك األصول شير الملموسة ضمر فئة الفائض او العجز باستخداي اسات ا - 39
الثابت عل  مد  األعمار اليافعة المقدرة لسصأأأول  ات الصأأألةع ويحسأأأب دلالك البرامجيات الحاسأأأوبية عل   

سأأأيواتع اما الحقوق والتراخيص األخر  فيحسأأأب دلالكها دما عل  مد  فترة   10و   3مد  فترات تتراوح بير 
، األصأأأأأأأول  15انظر المالحظة  سأأأأأأأيوات، ا هما اقصأأأأأأأر مدة ) 6ترخيص او فترة حقوق تتراوح بير سأأأأأأأيتير و  

 الملموسة(ع شير 
 

 اضمح ل قيمة األصول غير المولدة للنقدية  

ُتستعرض الممتلكات والمعدات واألصول شير الملموسة فر كل تاريخ دبالغ لتحد د مد  اضمحالل   - 40
دمكانية اسأأأترداد  القيمةع ويمكر ان تشأأأير بعض األحداف او التغييرات فر الظروأ دل  انه  يبغر تقييم مد   

القيمة الدفترية لهمو األصول، بما فر  لم حدوف اي انخفاض كبير فر القيمة السوقيةع ويتم تقييد اي خسارة 
ناتجة عر اضأأأأأأأأمحالل القيمة فر بيد المصأأأأأأأأروفات األخر  ضأأأأأأأأمر بيان األداء المالر عيدما تتجاو  القيمة  

ون قيمة خدمة األصل القابلة لالسترداد دما قيمته العادلة  الدفترية ألصل ما قيمة خدمته القابلة لالستردادع وتك
مخصوما ميها تكاليف البيع، او قيمته الميتفع بها، ا هما اعل ع وتستخدي اليونيس  فر تقييمها للقيمة الميتفع  
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بها مجموعة متيوعة مر الميهجيات تتوق  عل  مد  توافر البيانات وابيعة اضأأأأأمحالل القيمة، بما فر  لم  
 تكلفة االستبدال بعد خصم االستهالك، ونهج تكلفة االستعادة، ونهج وحدات الخدماتعنهج 

وُتقيتم الخسائر الياتجة عر اضمحالل القيمة، المعترأ بها فر الفترات السابقة، فر كل تاريخ دبالغ   - 41
الياشأأأأو عر   لبيان اي مؤشأأأأر عل  ان قيمة االضأأأأمحالل قد تياقصأأأأت او لم تعد موجودةع وال يسأأأأتعاد العجز 

اضأأأأمحالل القيمة المي يعود دل  سأأأأيوات سأأأأابقة دال بالقدر المي ال تتجاو  فيه القيمة الدفترية لسصأأأأل قيمته  
الدفترية التر كانت سأأأأأأأتحدد له بعد خصأأأأأأأم االسأأأأأأأتهالك او اإلالك ما لم  تم االعتراأ بالعجز الياشأأأأأأأو عر 

 ع، الممتلكات والمعدات(14اضمحالل القيمة )انظر المالحظة 
 

 الاصوم المالية  

تُقّيد الخصأوي المالية األخر  فر البداية بالقيمة العادلة مخصأوما ميها تكاليف المعامالت، ثم تقات   - 42
 الحقا بالتكلفة المحسوبة بطريقة سعر الفائدة الساري بعد خصم اإلالكع

 التصييف نوع األصول المالية الرئيسية
 خصوي مالية اخر  الحسابات المستحقة الدفع  

 خصوي مالية اخر  المسالمات المحصلة مقدما
 خصوي مالية اخر  خصوي عقود التلجير التمويلر والخصوي األخر 

 خصوي مالية اخر  ترتيبات التدفق اآلجل
 خصوي محتفظ بها للتداول )مقّيمة بالقيمة العادلة بفائض او بعجز( العقود اآلجلة لشراء العمالت بخسارة

  
تُقيتد الحسأابات المسأتحقة الدفع والمبالغ المسأتحقة الياشأئة عر شأراء سألع وخدمات عيد تسأليم اللوا ي   - 43

او اسأأأأأأأأأأأأأأتهالك الخدماتع وُتدرج الخصأأأأأأأأأأأأأأوي عيد تاريخ اإبالغ بالقيمة المدونة فر الفاتورة مخصأأأأأأأأأأأأأأوما ميها 
تاريخ اإبالغ،  تم تقد ر الخصم وتسجيلهع حسومات فر السداد دن انطبقتع وحيثما ال تتوافر الفواتير فر   اي

شأهرا بعد تاريخ بيان المركز المالر،    12وتصأي  الخصأوي المالية المقيسأة بالتكلفة المهَلكة، المسأتحقة خالل 
،  16باعتبارلا خصأأأأأأأأأأوما متداولةع وتصأأأأأأأأأأيت  فر الحاالت األخر  كخصأأأأأأأأأأوي شير متداولة )انظر المالحظة  

، المسأأأأأأأأأأأأالمات المحصأأأأأأأأأأأألة مقدما،  17صأأأأأأأأأأأأوي المسأأأأأأأأأأأأتحقة، والمالحظة  الحسأأأأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأأأأتحقة الدفع والخ
 ، الخصوي األخر (ع19، األموال المحتفظ بها لحساب ااراأ ثالثة، والمالحظة 18 والمالحظة

وتصأأأأأأيت  العقود اآلجلة لشأأأأأأراء العمالت بخسأأأأأأارة ضأأأأأأمر فئة الخصأأأأأأوي المحتفظ بها للتداولع وتُقّيد   - 44
لتداول بالقيمة العادلة اوليا، مع االعتراأ بلي مكاسأأأأأأأأأب او خسأأأأأأأأأائر الحقة، الخصأأأأأأأأأوي المالية المحتفظ بها ل

متحققة او شير متحققة، فر بيان األداء المالرع وتقّيد تكاليف المعامالت كمصأأأأأأأأأروفات وقت نشأأأأأأأأأوئهاع وفر 
ن نهاية العاي، يكون رصأأأأيد العقود اآلجلة لشأأأأراء العمالت بخسأأأأارة رصأأأأيدا صأأأأفرياع وفر الحاالت التر ال يكو 

فيها لما الرصأأيد صأأفريا،  بلغ عر المشأأتقات التر لها قيمة عادلة سأأالبة كلدوات مشأأتقة ضأأمر فئة الخصأأوي  
 المتداولة األخر  فر بيان المركز المالرع

ويتم االعتراأ بترتيبأأات التأأدفق اآلجأأل بأأالقيمأأة العأأادلأأة عيأأد االعتراأ األولرع ويتم تحأأد أأد القيمأأة   - 45
لمي تمت تسأأأأأأأأأويته فر تاريخ تسأأأأأأأأأوية االتفاقع وبعد االعتراأ األولر،  تم قياسأأأأأأأأأها العادلة مر خالل المبلغ ا

 بالتكلفة المهلكة باستخداي اريقة سعر الفائدة الساريع
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 األموال المحتفظ بها لحساب أ راف ثالثة  

تمثل األموال المحتفظ بها لحسأأأأأأأأأأأأاب ااراأ ثالثة الخصأأأأأأأأأأأأوي المتعلقة باألصأأأأأأأأأأأأول التر تحتفظ بها  - 46
 نيس  لد ها او لفائدتها بموجب اتفاقات توكيلعاليو 

ويتم اسأأأأتعراض الترتيبات التر تتعاقد اليونيسأأأأ  بموجبها مع ااراأ ثالثة للتصأأأأرأ بالوكالة عيها،  - 47
بما فر  لم الترتيبات المتعلقة بالمشأتريات او بالمسأائل اإدارية او بمسأائل الحفظ، لتحد د ما د ا كانت تشأكل 

وتتصأرأ اليونيسأ  بصأفتها وكيال فر الحاالت التر )ا( ال تكون فيها مسأؤولة بصأفة رئيسأية ترتيبات توكيلع 
عر توفير اي سأألع او خدمات مشأأتراة؛ و )ب( ال تكون فيها معرضأأة لمخاار كبيرة فيما  تعلق بالمخزونات؛  

ة بدرجة كبيرة و )ج( ال تكون لها اي سأأأأأألطة تقد رية كبيرة فر تحد د األسأأأأأأعار؛ و )د( ال تكون فيها معرضأأأأأأ
لمخاار االئتمان التر تواجهها دحد  الجهات الشأأأريكةع وُيبلتغ فر فئة الخصأأأوي عر اي اصأأأول اخر  تحتفظ 
بها اليونيسأأأأأأأ  لد ها او لفائدتها لحسأأأأأأأاب ااراأ ثالثةع ويخفتض الخصأأأأأأأم بمجرد صأأأأأأأرأ اليقدية دل  الُموّرد  

 عل  اي نحو آخر، وفقا ألحكاي الترتيبع او

جتل فر فئة الخصأوي السألُع المحتفظ بها نيابة عر ارأ ثالث بموجب ترتيبات لدعم عمليات  وال ُتسأ - 48
، األموال المحتفظ بها لحسأأأأأأأاب  18التسأأأأأأأليم تقدي اليونيسأأأأأأأ  بمقتضأأأأأأأالا خدمات لوجسأأأأأأأتية )انظر المالحظة  

 ااراأ ثالثة(ع
 

 استحقاقات الموظفين  

 الموتفير: تعترأ اليونيس  بالفئات التالية مر استحقاقات - 49

 استحقاقات الموتفير القصيرة األجل؛ )ا( 

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة؛ )ب( 

 استحقاقات الموتفير األخر  الطويلة األجل؛ )ج( 

 استحقاقات دنهاء الخدمةع )د( 
 

 استحقاقات الموتفير القصيرة األجل  
اسأأأأأأتحقاقات واجبة التسأأأأأأوية بشأأأأأأكل كامل فر شضأأأأأأون اسأأأأأأتحقاقات الموتفير القصأأأأأأيرة األجل لر  - 50
شأأأأأأأهرا بعد نهاية الفترة التر يقدي فيها الموت  الخدماتع وتشأأأأأأأمل لمو االسأأأأأأأتحقاقات األجور والمرتبات،   12

وفترات الرياب المدفوعة األجر )مر قبيل اإجا ات المرضأأأية المدفوعة األجر واإجا ات السأأأيوية( وشير  لم  
فر  لم الرعاية الطبية وإعانات السأأأأأأكرع وُيعترأ بالمصأأأأأأروفات عيدما يقدي الموت   مر االسأأأأأأتحقاقات، بما  

خدمات مقابل االسأأتحقاقات التر يحصأأل عليهاع وُتسأأجل فر فئة الخصأأوي اي اسأأتحقاقات لم تتم تسأأويتها فر 
السأأتحقاقات  تاريخ اإبالغ، وتمثل لمو االسأأتحقاقات المبلغ المتوقع دفعه لتسأأوية الخصأأمع ونظرا دل  ان لمو ا

 بطبيعتها قصيرة األجل، فال ُتطَرح مر الخصوي القيمُة الزميية لليقودع
 

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة  
اسأأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة لر االسأأأأأأأأتحقاقات المسأأأأأأأأتحقة الدفع بعد دتماي الخدمة او تركها،   - 51

 باستثياء مدفوعات دنهاء الخدمةع
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 خطة االشتراكات المحددة -نتهاء الخدمة  استحقاقات ما بعد ا  
اليونيسأ  ميظمة مشأاركة فر الصأيدوق المشأترك للمعاشأات التقاعدية لموتفر األمم المتحدة، المي   - 52

انشأأألته الجماية العامة لتوفير اسأأأتحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما  تصأأأل بملم مر اسأأأتحقاقات للموتفيرع  
و خطة ممولة محددة االسأأتحقاقات يشأأارك فيها ارباب عمل متعددونع وعل  وصأأيدوق المعاشأأات التقاعدية ل

)ب( مر اليظاي األسأأأأاسأأأأر لصأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعدية، ُيفتن باب العضأأأأوية فر  3نحو ما  رد فر المادة  
صأأأأأيدوق المعاشأأأأأات للوكاالت المتخصأأأأأصأأأأأة وألي ميظمة دولية او حكومية دولية اخر  مشأأأأأتركة فر اليظاي  

 رتبات والبدالت وشيرلا مر شروط الخدمة فر األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةعالموحد للم

ويعرض صأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأات التقاعدية الميظمات المشأأأأأأأاركة لمخاار اكتوارية مرتبطة بالموتفير   - 53
الحاليير والسأأأأأأابقير فر الميظمات األخر  المشأأأأأأاركة فر الصأأأأأأيدوق، مما  ؤدي دل  عدي وجود اسأأأأأأات ثابت 

وق به لتو يع االلتزامات واصأأأأأأأأأأأول الخطة والتكاليف عل  فراد  الميظمات المشأأأأأأأأأأأاركة فر الصأأأأأأأأأأأيدوقع  وموث
وليسأأأأأت اليونيسأأأأأ ، عل  شرار الميظمات األخر  المشأأأأأاركة فر صأأأأأيدوق المعاشأأأأأات التقاعدية، فر وضأأأأأع  

المرتبطة    يمّكيها مر تحد د حصأأأأأأأأتها التياسأأأأأأأأبية فر التزاي االسأأأأأأأأتحقاقات المحددة واصأأأأأأأأول الخطة والتكاليف
كانت   لو بالخطة بقدر كاأ مر الموثوقية لسشراض المحاسبيةع ولملم، تتعامل اليونيس  مع لمو الخطة كما

مر المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي:   39خطة محددة االشأأأأأأأأأأأتراكات تمشأأأأأأأأأأأيا مع متطلبات المايار  
خالل الفترة المالية كمصأأأأأأأأروفات فر بيان اسأأأأأأأأتحقاقات الموتفيرع ويتم تقييد اشأأأأأأأأتراكات الميظمة فر الخطة  

 األداء المالرع
 

 الخط  المحددة االستحقاقات -استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة    
تشأأأأمل الخط  المحددة االسأأأأتحقاقات لليونيسأأأأ  توفير التلمير الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، وبعض   - 54

دمة لو جزء مر نظاي الضأأأأأأأأأأأأمان االجتماعر  اسأأأأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمةع والتلمير الصأأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخ
مر اليظاي األسأأأأأاسأأأأأر للموتفيرع ويحسأأأأأب التزاي الميظمة    2-6للموتفير المي انشأأأأألو األمير العاي وفقا للبيد  

فيما  تعلق بالخط  المحددة االسأأأأأأتحقاقات بشأأأأأأكل ميفصأأأأأأل باليسأأأأأأبة لكل خطة، و لم مر خالل تقد ر مبلغ  
 ها الموتفون نظير خدمتهم فر الفترات الحالية والسابقةعاالستحقاقات المستقبلية التر اكتسب

وتعّرض الخطة اليونيسأأ  لمخاار اكتوارية مرتبطة بالتغيرات فر االفتراضأأات االكتوارية الرئيسأأية،  - 55
بما فر  لم معدل الخصأأأأأم، ومعدل االتجالات الطبية، والعمر المتوقع، ومدة الخدمةع وتشأأأأأمل تلم المخاار  

ر فر جداول الوفيات فر تل عدي توافر بيانات موثوقة عر تسأأأأأأجيل الوفياتع ولياك ايضأأأأأا  ايضأأأأأأا عدي اليقي
خطر  تمثأل فر ان الخصأأأأأأأأأأأأأأوي قد ال تكون كافيأة للوفاء بااللتزاماتع ولهأمو الغأاية انشأأأأأأأأأأأأأأو احتيأاار التمويل 

 وآليات التمويل الخارجرع

وُيسأأأأجل فر نهاية فترة اإبالغ مخصأأأأوما ميه ويخضأأأأع االلتزاي لعملية خصأأأأم لتحد د قيمته الحالية،   - 56
القيمة العادلة ألصأأأأول الخطة، دل  جانب تسأأأأويات تكاليف الخدمة السأأأأابقة شير المعترأ بهاع ويقوي بعملية 
الحسأاب سأيويا خبير اكتواري مؤلل مسأتقل يسأتخدي فيها اريقة تقد ر المبالغ المسأتحقة حسأب الوحدةع ويمثل 

اقات فر لمو الخط ، بصفة رئيسية، الزيادة فر القيمة الحالية االكتوارية لاللتزاي  المصروأ المتعلق باالستحق
المتعلق باسأأتحقاقات المعاشأأات التقاعدية عل  اسأأات خدمة الموت  خالل العاي والفائدة المسأأتحقة عل  لما  

 ل الخطةعااللتزاي فيما  تعلق بخدمة الموت  فر السيوات السابقة، بعد خصم العائد المتوقع مر اصو 
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ومعدل الخصأأأأأأأأأأم لو العائد المتلتر، فر تاريخ اإبالغ، مر سأأأأأأأأأأيدات الشأأأأأأأأأأركات  ات التصأأأأأأأأأأييف   - 57
 االئتمانر العالر الجودة التر لها تواريخ استحقاق قريبة مر آجال التزامات الدفعع

لتغيرات فر ويتم تقييد المكاسأأأأب والخسأأأأائر االكتوارية الياشأأأأئة عر التسأأأأويات القائمة عل  التجربة وا - 58
االفتراضأات االكتوارية مباشأرة فر احتياار المكاسأب والخسأائر االكتوارية ضأمر صأافر األصأول خالل الفترة  

، صأأأأأأأافر األصأأأأأأأول(ع ويتم ددراج جميع التغييرات األخر  فر الخصأأأأأأأم  22التر تيشأأأأأأأل فيها )انظر المالحظة  
 ترة التر تيشل فيهاعالمتعلق بهمو االلتزامات ضمر قيود فئة الفائض او العجز فر الف

 
 استحقاقات الموتفير األخر  الطويلة األجل  

االلتزامأات المتعلقأة بأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الموتفير األخر  الطويلأة األجأل لر االلتزامأات التر ال يحير  - 59
شأأأهرا بعد نهاية الفترة التر يقدي فيها الموتفون الخدمة  ات الصأأألةع    12موعد تسأأأويتها بالكامل فر شضأأأون 

ل  لمو االستحقاقات مر دجا ات  يارة الوار والتعويض عر الوفاة واإصابة نتيجة اداء الواجباتع ويقيم  وتتل
 لمو االلتزامات دوريا خبير اكتواري مؤللع

ويتم تقييد المكاسأأأأب والخسأأأأائر االكتوارية الياشأأأأئة عر التسأأأأويات القائمة عل  التجربة والتغيرات فر  - 60
باشأرة فر احتياار المكاسأب والخسأائر االكتوارية ضأمر صأافر األصأول خالل الفترة  االفتراضأات االكتوارية م

، صأأأأأأأافر األصأأأأأأأول(ع ويتم ددراج جميع التغييرات األخر  فر الخصأأأأأأأم  22التر تيشأأأأأأأل فيها )انظر المالحظة  
 المتعلق بهمو االلتزامات ضمر قيود فئة الفائض او العجز خالل الفترة التر تيشل فيهاع

 
 دنهاء الخدمة  استحقاقات  

ال ُيعترأ باسأتحقاقات دنهاء الخدمة كمصأروأ دال عيدما تكون اليونيسأ  قد التزمت بصأورة يمكر  - 61
دثباتها، ودون وجود دمكانية واقاية للرجوع عر االلتزاي، بخطة مفصأأأأأأألة رسأأأأأأأمية دما بلنهاء خدمة موت  قبل 

يجة لعرض يقدي لتقليل عدد الموتفير الزائد ر عر تاريخ التقاعد العادي او توفير اسأأتحقاقات دنهاء الخدمة نت
شأأأأأهرا، بالمبلغ المتوقع    12الحاجةع وتقيتد اسأأأأأتحقاقات دنهاء الخدمة، فر حالة تسأأأأأويتها بالكامل فر شضأأأأأون  

 دفعه؛ وبخالأ  لم، تُقيتد بالقيمة الحالية للتدفقات اليقدية المقدرة للمستقبلع
 

 عقود اإليجار  

اليونيسأأأأأأأ  بعض الممتلكات والمعداتع وتصأأأأأأأي  عقود تلجير الممتلكات والمعدات التر  تسأأأأأأأتلجر   - 62
تتحمل فيها اليونيسأأأأ  باألسأأأأات جميع المخاار والمكاسأأأأب المتصأأأألة بالملكية كعقود تلجير تمويلرع ويترتب  

لكات  عل  اإدراج األولر لعقد ديجار تمويلر ضأأأأأأأأأأأمر القيود اإقرار بلصأأأأأأأأأأأل وبخصأأأأأأأأأأأم بالقيمة العادلة للممت
 المستلجرة او بالقيمة الحالية لمدفوعات اإيجار الدنيا ا هما اقلع

رة عل  مأد  مأدة اإيجأار او اعمأارلا   - 63 وبعأد اإدراج األولر فر القيود، ُتسأأأأأأأأأأأأأأتهلأم األصأأأأأأأأأأأأأأول المؤجت
 اليافعة، ا هما اقصر، وفقا للسياسات المحاسبية المتعلقة بالممتلكات والمعداتع

م كل مبل - 64 غ مر مدفوعات التلجير التمويلر بير خصأأأأوي عقد التلجير التمويلر ورسأأأأوي التمويلع  وُيقسأأأأت
وُيقيتد الجزء المتعلق بالفائدة مر التزامات عقد التلجير التمويلر كمصأأروأ تحت بيد تكاليف التمويل فر بيان 

متبقر للخصم لكل األداء المالر عل  مد  مدة اإيجار للحصول عل  سعر فائدة دوري ثابت عل  الرصيد ال
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،  19فترةع وُتدَرج التزامات اإيجار المقابلة، بعد خصأأم رسأأوي التمويل، فر الخصأأوي األخر  )انظر المالحظة  
 الخصوي األخر (ع

ر بجزء كبير مر المخاار والمكاسأأأأأأأأب المتصأأأأأأأألة بالملكية   - 65 اما عقود التلجير التر َيحتفنظ فيها المؤجّن
رع ويتم تقييد المدفوعات المقدتمة بموجب عقود التلجير التشأأأأغيلر )صأأأأافية فهر ُتصأأأأيت  كعقود تلجير تشأأأأغيل

َدت( عل  اسأأات القسأأ  الثابت تحت بيد المصأأروفات األخر  فر  ر، دن ُوجن لة مر المؤجّن مر الحوافز المحصأأّ
 ، المصروفات األخر (ع30بيان األداء المالر عل  مد  مدة اإيجار )انظر المالحظة 

 
 الماصصات  

تُقيتد المخصأأأصأأأات عيدما يقع عل  اليونيسأأأ ، نتيجة لحدف سأأأابق، التزاي حالر قانونر او ضأأأمير  - 66
يمكر تقد رو بطريقة موثوقة، وعيدما يكون مر المرجن ان تقتضأأأأر تسأأأأويته تدفقا خارجيا للميافع االقتصأأأأاديةع  

اي باسأأأأأأأأتخداي معدل  بير وتُقات المخصأأأأأأأأصأأأأأأأأات بالقيمة الحالية لليفقات المتوقع ان تقتضأأأأأأأأيها تسأأأأأأأأوية االلتز 
التقييمات السأوقية الحالية للقيمة الزميية لليقود والمخاار التر  يطوي عليها لما االلتزاي تحد داع وإ ا كان مر 
المتوقع تسأأأأأوية المخصأأأأأصأأأأأات بعد فترة االثير عشأأأأأر شأأأأأهرا التالية، فلن الزيادة فر المبلغ المخصأأأأأص نتيجة  

حييما  توق  التدفق الخارجر عل  حدف مسأتقبلر شير مؤكد وقوعه، مرور الوقت تقيد كمصأروفات للفائدةع و 
 او  تعمر تقد رو بطريقة موثوقة، ُيفَصن عر الخصم االحتمالر فر المالحظات عل  البيانات الماليةع

ويتم اإبالغ عر اي مبلغ مخصأأأأأأأأص  تعلق بلعادة األموال شير المسأأأأأأأأتخدمة دل  الجهات المانحة   - 67
و لم د ا كان االتفاق المبري مع الجهات المانحة يشترط دعادة األموال شير المستخدمة،  كرصيد شير مستخدي  

وإ ا كان مر المرجن ان األموال سأأأأأأأأتعاد ولر تتم برمجتها مر جد دع وال  بلغ عر المبلغ المخصأأأأأأأأص إعادة  
تحقة القبض  األموال شير المسأأأأأأتخدمة دال د ا كانت لياك اموال سأأأأأأتعاد بعد انخفاض قيمة الحسأأأأأأابات المسأأأأأأ

بالكاملع وُيشأأار، عل  اسأأات األثر الالحق، دل  آثار التغيرات الياتجة عر تيقيحات فر التوقيت او فر مبلغ  
التقد ر األصأأأأأأأألر للمبلغ المخصأأأأأأأأصع اما المصأأأأأأأأروفات الياشأأأأأأأأئة عر اإبالغ عر رصأأأأأأأأد مبلغ مخصأأأأأأأأص 

ان األداء المالر باعتبارلا  خفض اي حسأأأأاب مسأأأأتحق القبض( ألموال شير مسأأأأتخدمة فيتم د رادلا فر بي )او
 نقصانا فر اإ رادات المتلتية مر التبرعاتع

وتتضأأأأمر المخصأأأأصأأأأات األخر  تقد ر المبلغ المخصأأأأص النخفاض قيمة المسأأأأالمات المسأأأأتحقة  - 68
ب المبلغ المخصأأأأأأأأأص النخفاض القيمة عيدما ال تدفع الجهة المانحة دل  اليونيسأأأأأأأأأ  جميع  القبضع وُيحسأأأأأأأأأَ

وعيدما يكون مر المتوقع ان تقوي الجهات المانحة، اسأأأأأأأأأأتيادا دل  التجارب السأأأأأأأأأأابقة، بخفض المبالغ اليقدية،  
 ، المخصصات(ع21قيمة االتفاق األولر فر المستقبل )انظر المالحظة 

 
 االعتراف باإليرادات  

 التبرعات  
بيأأل المبأأالغ  التبرعأأات لر معأأامالت شير تبأأادليأأة، ولأأما يعير ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  تتلق  الموارد )مر ق - 69

اليقدية او اصأأأأأأياأ ممتلكات ومعدات، او مخزونات، او حقوق  ات صأأأأأألة بتلم الموارد وقابلة لتنفا ( بدون  
مقابل او بمقابل اسأأأأأأأأمر يقدي مباشأأأأأأأأرة دل  الجهة المانحةع ويجب ان تسأأأأأأأأتخدي لمو الموارد لليهوض برسأأأأأأأأالة  

 اليونيس ع
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وكاالت الحكومية الدولية، واللجان الوايية لليونيس ،  وتتلق  اليونيس  التبرعات مر الحكومات، وال - 70
 وميظمات األمم المتحدة األخر ، والميظمات شير الحكومية األخر ، واألفرادع

ويمكر ان تخضأأأأأأأع التبرعات ألحكاي اتفاق ملزي ُيفرض عل  اسأأأأأأأتخداي الموارد )التر تسأأأأأأأم  امواال   - 71
موارد شير خاضأعة ألحكاي محددة، مما  تين لليونيسأ   مخصأصأة او موارد اخر (، او يمكر ان تكون تلم ال

 توجيهها وفقا لوال تها )وتسم  امواال شير مخصصة او موارد عادية(ع

وفيما  تعلق بالمسأأأالمات، تعترأ اليونيسأأأ  باإ رادات بالكامل، بما فر  لم اإ رادات المتلتية مر  - 72
قيع االتفاقع ورليا بعمليات المراجعة المعمول بها التبرعات المتعددة السأأأأأأأأأأيوات شير المشأأأأأأأأأأرواة فر وقت تو 

لتحد د التبرعات المشأأأأرواة، ُيعترأ بالمسأأأأالمات المخصأأأأصأأأأة الخاضأأأأعة ألحكاي وقيود وليس لشأأأأروط عل   
مر المعا ير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي فر وقت توقيع االتفاق المتعلق   23نحو ما  يص عليه المايار  

 بالمسالماتع

وتتلل  المسأأأالمات المحصأأألة قبل فترة محددة مر المسأأأالمات اليقدية التر تقبضأأأها اليونيسأأأ  قبل  - 73
 اإبراي الرسمر لالتفاق المتعلق بالمسالمات وتستخدمها فر فترات مستقبلية تحددلا الجهات المانحةع

 وتعرض اإ رادات المتلتية مر التبرعات بعد خصم ما  لر: - 74

مسأأأتخدمة المعادة دل  الجهات المانحة، واألموال شير المسأأأتخدمة الميقولة  األموال شير ال )ا( 
دل  الموارد العادية، واألموال شير المسأأأأأأأأأأأتخدمة الميقولة دل  الموارد األخر ، وتخفيضأأأأأأأأأأأات قيم الحسأأأأأأأأأأأابات  

لمسالمات  المستحقة القبض التر لم تعد قابلة لتنفا  مر قبل اليونيس  بعد انقضاء اجل االتفاقات المتعلقة با
 او دنهائها؛

المخصأصأات المتعلقة بلعادة األموال شير المسأتخدمة دل  الجهات المانحة ومخصأصأات   )ب( 
 خفض القيمة؛

المكاسأأأب والخسأأأائر المتحققة وشير المتحققة فيما  تعلق بالعملة األجيبية نظرا لعدي تحمل   )ج( 
ت المتلتية مر المسأأأأأأأالمات اتسأأأأأأأاقا مع نظامها  اليونيسأأأأأأأ  للمخاار المتعلقة بالعملة األجيبية بشأأأأأأألن اإ رادا

 ، اإ رادات المتلتية مر التبرعات(ع23المالر وقواعدلا المالية )انظر المالحظة 
 

 التعهدات بالتبرع  
ترد التعهدات بالتبرع لليونيسأأأأأأأأ  فر مؤتمر سأأأأأأأأيوي إعالن التبرعاتع وال تعترأ اليونيسأأأأأأأأ  بهمو  - 75

د رادات حت  تكون قابلة لتنفا ، دما وقت تلكيد التعهد خطيا بتقديم األموال او وقت التعهدات كلصأأأأأأأأأأأأأأول او  
اسأأأأتالمها فعليا، ا هما اسأأأأبقع وحالما تصأأأأبن األصأأأأول واإ رادات المتصأأأألة بها قابلة لتنفا ، ُيعترأ بها وفقا  

الحير، ُيفصأأن عر التعهدات  لسأأياسأأة االعتراأ باإ رادات المتعلقة بالتبرعات المشأأار دليها اعالوع وحت   لم  
 ، األصول والخصوي االحتماليةع36باعتبارلا اصوال احتمالية فر المالحظة 

 
 التبرعات العييية  

مر البيتكوير  2  000تمت الموافقة عل  مشأأأأأأروع تجريبر محدود للعمالت المشأأأأأأفرة،  تين اسأأأأأأتالي   - 76
المقأدمأة بأالعمالت المشأأأأأأأأأأأأأأفرة عل  انها    مر اإ ثر كحأد اقصأأأأأأأأأأأأأأ ع ويجري التعأامأل مع التبرعأات 20 000 و
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تبرعأات عيييأة وتحأدد قيمتهأا بأالقيمأة العأادلأة فر تأاريخ االسأأأأأأأأأأأأأأتاليع ويتم االعتراأ بأالمصأأأأأأأأأأأأأأروفأات المقومأة  
 بالعمالت المشفرة بحسب ابيعة المصروفات وقت تكبدلاع

تب ومرافق  وتتلق  اليونيسأأأأأ  مر الدول األعضأأأأأاء مسأأأأأالمات فر شأأأأأكل حق االنتفاع بلماكر المكا - 77
اخر ع وتُقات لمو المسأأأأأأأأأأالمات بالحق فر االنتفاع بالقيمة العادلة لمدفوعات التلجير التشأأأأأأأأأأغيلر التر كانت  
اليونيسأأأأأأ  سأأأأأأتسأأأأأأددلا فر حالة دبراي عقد ديجار تجاريع وُتسأأأأأأجتل اإ رادات المتلتية مر التبرعات العييية فر 

روفات المقابلة حسأأأب ابيعتها كجزء مر المصأأأروفات  بيان األداء المالر كجزء مر التبرعات؛ وُتسأأأجتل المصأأأ
، المصأأأأأأأأأروفات  30المتصأأأأأأأأألة باإيجار او المصأأأأأأأأأروفات األخر  المتصأأأأأأأأألة بلماكر العمل )انظر المالحظة  

 األخر (ع

وتُقات التبرعات العييية المسأتَلمة او المسأتحقة فر شأكل سألع، مثل اإمدادات البرنامجية التر تو ع  - 78
ة او العمالت المشأأأأفرة المقدمة مر اللجان الوايية او المعدات المخصأأأأصأأأأة السأأأأتخداي  عل  الجهات الشأأأأريك

اليونيسأأأأ ، فر البداية بقيمتها العادلة فر تاريخ االسأأأأتاليع وُتحدد القيم العادلة لسصأأأأول شير اليقدية بالرجوع 
بالسأأأأأأأأأألع العييية دل  القيم السأأأأأأأأأأوقية التر يمكر مالحظتها او مر خالل تقييم مسأأأأأأأأأأتقلع وتعترأ اليونيسأأأأأأأأأأ   
 باعتبارلا اصوال عيد استالي لمو السلع، او فر حاالت نادرة، فر وقت توقيع اتفاق ملزيع

وال تعترأ اليونيسأأ  بالمسأأالمات المقدمة فر شأأكل خدمات عييية باعتبارلا د رادات، وتسأأتثي  مر  - 79
مات بطريقة موثوقة، ويعتبر كثير  لم المسأأأأأأأأأأأأأالمات المتعلقة بيقل اللوا يع ويتعمر قيات الكثير مر لمو الخد

 ميها مهارات او حرفا مهيية متخصصة يمكر فر تروأ اخر  ان تشتريها الميظمةع
 

 اإ رادات المتلتية مر المعامالت التبادلية  
المعامالت التبادلية لر معامالت تقوي فيها اليونيسأأأأأأأأأأأأ  ببيع سأأأأأأأأأأأألع او تقديم خدماتع وتتضأأأأأأأأأأأأمر  - 80

لة للمقابل المقبوض او المسأأأأأأأأأأتحق القبض عر بيع السأأأأأأأأأألع وتقديم الخدماتع وُتسأأأأأأأأأأجل اإ رادات القيمة العاد
 اإ رادات مطروحا ميها المبالغ المردودة والحسوماتع

وُيعترأ بأاإ رادات عيأدمأا يكون مر الممكر قيأاسأأأأأأأأأأأأأأهأا بطريقأة موثوقأة، وعيأدمأا يكون تأدفق الميأافع   - 81
 معا ير محددة لكل نوع مر األنشطة المبيية ادناو: االقتصادية مرجحا فر المستقبل، وعيد استيفاء

يعترأ باإ رادات المتلتية مر نقل لوا ي مجهزة مسأأأأأأبقا بسأأأأأأعر التكلفة للوفاء بعقد خدمات   )ا( 
 الشراء مع ارأ ثالث عيد تسليم السلع دل  وكيل الشحر؛

راء والخدمات  يعترأ باإ رادات المتلتية مر العموالت والرسأأأأأأأأأأأأأأوي المتعلقة بخدمات الشأأأأأأأأأأأأأأ )ب( 
اإدارية والخدمات اإ داعية وشيرلا مر الخدمات المقدمة دل  الحكومات ومؤسأأأأسأأأأات األمم المتحدة والجهات  

 الشريكة األخر  عيدما  يشل حق قبض المدفوعات؛

يعترأ باإ رادات المتلتية مر االسأتثمارات عل  اسأات نسأبة  ميية باسأتخداي اريقة سأعر  )ج( 
 ما  تعلق باألصول المالية المعيية؛الفائدة الساري في

دل    )د(  تتأأأأأدفق  ان  المرجن  التراخيص عيأأأأأدمأأأأأا يكون مر  بأأأأأاإ رادات المتأأأأألتيأأأأأة مر  يعترأ 
اليونيسأأأأأأأأأ  الميافع االقتصأأأأأأأأأادية او خدمات ممكية مرتبطة بالمعامالت، ويمكر قيات مبلغ اإ رادات بطريقة 

 ، اإ رادات األخر (ع24تبرعات، والمالحظة ، اإ رادات المتلتية مر ال23موثوقة )انظر المالحظة 
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 االعتراف بالمصروفات  

 ُيعترأ بالمصروفات فر بيان األداء المالر فر الفترة الخاصة بهاع  -82
 

 تحويل المساعدة اليقدية ونقل اإمدادات البرنامجية  
ل اإمدادات البرنامجية  تقوي اليونيسأأأأأأأأ ، فر داار االضأأأأأأأأطالع بوال تها، بتحويل المبالغ اليقدية ونق - 83

دل  الحكومأات والميظمأات شير الحكوميأة وااراأ ثأالثأة اخر  )”الجهأات الشأأأأأأأأأأأأأأريكأة فر التيفيأم (ع وفر حأالة  
اللوا ي الميقولة، ُتسأأأأأجل مصأأأأأروفات عيدما تيتقل الرقابة عل  السأأأأألع دل  دحد  الجهات الشأأأأأريكة فر التيفيمع  

داية كسأأأأأأأألفة فر بيان المركز المالر حيثما تكون لياك التزامات  وُيبلغ عر تحويالت المسأأأأأأأأاعدة اليقدية فر الب
متعلقة باألداء تُفرض عل  الجهة الشأأأأأأأأأريكة فر التيفيم وتسأأأأأأأأأجلها اليونيسأأأأأأأأأ  كمصأأأأأأأأأروفات عيدما تتلكد ان 
ل  فر نهاية السأأأية لتغطية المصأأأروفات   التزامات األداء تلم قد اسأأأتوفيتع وُيسأأأجل مبلغ مسأأأتحق مقابل السأأأُ

الجهأأأات الشأأأأأأأأأأأأأأريكأأأة فر التيفيأأأم والتر تلقأأأت بهأأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  دبالشأأأا ولكيهأأأا لم تجهزلأأأا بعأأأد   التر تكبأأأدتهأأأا
 ، المساعدة اليقدية ونقل اإمدادات البرنامجية(ع28، سل  المساعدة اليقدية، والمالحظة 9المالحظة   )انظر 

 
 االلتزامات  

اليونيسأأأأ  مسأأأأتقبال عل  العقود القائمة فر االلتزامات لر المصأأأأروفات والخصأأأأوي التر سأأأأتتحملها  - 84
تاريخ اإبالغ والتر ال يكون لد ها دال سأأأأألطة تقد رية محدودة للغاية، دن وجدت، لتجيبها فر مسأأأأأار العمليات  

 العادي، ولر تشمل ما  لر:

االلتزامأأات المتعلقأأة برات المأأال: تمثأأل القيمأأة الكليأأة ليفقأأات رات المأأال المتعأأاقأأد عليهأأا  )ا( 
 االعتراأ بها عل  انها ُسددت او ُرصدت لها مخصصات فر نهاية الفترة؛ دون 

 عقود توريد السلع او الخدمات التر تتوقع اليونيس  تسليمها فر مسار العمليات العادي؛ )ب( 

 التحويالت اليقدية دل  الجهات الشريكة فر التيفيم؛ )ج( 

 االلتزامات األخر  شير القابلة لتلغاءع )د( 
 

 األصول والاصوم االةتمالية  

 األصول االحتمالية  
األصأأأأأل االحتمالر لو اصأأأأأل محتمل ال يخضأأأأأع بالكامل لسأأأأأيطرة الميظمةع وُتسأأأأأتعرض األصأأأأأول   - 85

االحتمالية لضأأأأأأمان ددراج التطورات عل  اليحو المياسأأأأأأب فر البيانات الماليةع وإ ا تلكد بما يقارب اليقير ان 
ويمكر قيات قيمته عل  نحو موثوق، ُيعترأ باألصأأأأأل فر الفترة التر يحصأأأأأل احد األصأأأأأول لم يعد احتماليا  
 ، األصول والخصوي االحتمالية(ع36فيها التغير )انظر المالحظة 

 
 الخصوي االحتمالية  

ُيفصأن عر اي خصأم احتمالر ما لم تكر دمكانية تحصأيل قيمته بعيدةع وإ ا اصأبن مر المحتمل ان  - 86
،  36ر، يقيد مبلغ مخصأأأأص خالل الفترة التر  تغير فيها االحتمال )انظر المالحظة   تحقق الخصأأأأم االحتمال

 األصول والخصوي االحتمالية(ع
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 اإلب غ القطاعي  

ُ بلغ عر القطاعات العاملة عل  نحو  تسأأق مع اإبالغ الداخلر المقدي دل  المد رة التيفيمية لليونيسأ    - 87
بتخصأأأأأأيص الموارد وتقييم األداء المالرع وباليسأأأأأأبة لليونيسأأأأأأ ، ُتسأأأأأأم   بشأأأأأألن اتخا  قرارات اسأأأأأأتراتيجية تتعلق  

شير    -البرنامجية؛ وقطاع الموارد العادية    -القطاعات  ات الصأأأأألة القطاع المؤسأأأأأسأأأأأر، وقطاع الموارد العادية  
 تئمانيةع الطوارا؛ وقطاع الصياد ق االس  -العادية؛ وقطاع الموارد األخر     -البرنامجية؛ وقطاع الموارد األخر   

وتمثل لمو القطاعات العاملة انواع األموال وتمكر المد رة التيفيمية مر ان تكفل قدرة اليونيس  عل   - 88
 ، المعلومات القطاعية(ع40تبرير الموارد المالية امتثاال ليظامها المالر وقواعدلا المالية )انظر المالحظة 

 
 عملية مشتركة  

فر المائة، فر مبادرة جيغا، ولر نشأأاط عالمر انشأأو لرب  كل   50  اليونيسأأ  جهة شأأريكة، بيسأأبة - 89
مدرسأأة بشأأبكة اإنترنت وكل شأأاب بالمعلومات والفرص والخياراتع ومبادرة جيغا ليسأأت كيانا قانونيا ميفصأأال 
ولكيها نشأأاط مشأأترك تشأأترك فر قيادته اليونيسأأ  واالتحاد الدولر لالتصأأاالت مر خالل ممكرة تفالمع وليس  

حاليا مكان عمل فعلر ولر تصأأأأأي  عل  انها عملية مشأأأأأتركة ألنها ال تيشأأأأأل عر اريق اداة ميفصأأأأألة   لد ها
 مر المعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العاي، الترتيبات المشتركةع 37تمشيا مع المايار 

حكاي  وتعترأ اليونيسأأأأأأأ  فر بياناتها المالية بلصأأأأأأأولها وخصأأأأأأأومها الياجمة عر لما الترتيب وفقا أل - 90
ممكرة التفالمع وتعترأ ايضأأأأأأا باإ رادات المتلتية مر األنشأأأأأأطة التر تقوي بها لجمع األموال واليفقات الياجمة  

 عر األنشطة المضطلع بها فر داار مبادرة جيغاع

وتحتفظ اليونيسأ  بالمسأؤولية البرنامجية والمالية واإبالغية الوحيدة والكاملة عر جميع المسأالمات   - 91
تلقالا اليونيسأ  مباشأرة مر اجل األنشأطة البرنامجية التر تقوي بها اليونيسأ  دعما للمشأاريع المضأطلع  التر ت

 بها فر داار مبادرة جيغاع
 

 الميزانية  

تسأأأأأأأأأأأأأأمن ميزانيات اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، التر  وافق عليها المجلس التيفيمي، بتكبد اليفقاتع وقد صأأأأأأأأأأأأأأيفت  - 92
التأأالر: )ا( ميزانيأأات البرامج القطريأأة؛ )ب( ميزانيأأات نأأداءات الطوارا؛  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ميزانيأأاتهأأا عل  اليحو  

ميزانية البرامج العالمية واإقليمية؛ )د( صأأأأأيدوق برامج الطوارا؛ )ه( الميزانية المؤسأأأأأسأأأأأية؛ )و( ميزانية  )ج(
 جمع األموال مر القطاع الخاص وإقامة الشراكات معهع

بيل دعداد البرامج وتيفيملا ورصأأأأأأأأأأأدلا وتقييمها والخدمات  وتشأأأأأأأأأأأمل ميزانيات البرامج انشأأأأأأأأأأأطة مر ق - 93
االسأأأتشأأأارية المتعلقة بالسأأأياسأأأات البرنامجية والتقيية الممولة مر البرامج القطرية/اإقليمية/العالمية او ترتيبات 
اخر  فر مجال البرمجة بوصأأأأأأفها تكاليف مباشأأأأأأرةع وتشأأأأأأمل األمثلة عل   لم اللوا ي والمعدات، والتعاقد مر 

باار، والمسأأاعدة اليقدية، والمسأأتشأأارير البرنامجيير والتقييير، ومسأأتشأأاري الرصأأد والتقييم، وما  تصأأل بملم  ال
 مر موتفر الدعم المباشر، والتكاليف التشغيليةع

وتتلل  ميزانية جمع األموال مر القطاع الخاص وإقامة الشأراكات معه مر المسأتو  السأيوي للموارد   - 94
ل لأمو الميزانيأة مر الموارد العأاديأة  المأاليأة المقأدرة وا لال مأة لتحقيق افضأأأأأأأأأأأأأأأل دنجأا  لسلأداأ المتوخأاةع وُتموت
 وموارد اخر ع
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وتقسأأأأم الميزانية المؤسأأأأسأأأأية ايضأأأأا حسأأأأب تصأأأأييف التكاليف المي يشأأأأمل الفئات التالية عل  اليحو   - 95
 الممكور فر البيان الخامس:

االسأتشأارية   -األنشأطة  ات الطبيعة السأياسأاتية    تشأمل لمو الفئة تكاليف  -فعالية التيمية  )ا( 
والتقييأأأة والتيفيأأأميأأأة الال مأأأة لتحقيق الأأأداأ البرامج والمشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع فر مجأأأاالت تركيز الميظمأأأةع وتكون لأأأمو  
المدخالت ضأأأأأرورية لتحقيق اليتائج اإنمائية، ولر شير مدرجة فر عياصأأأأأر برنامجية او مشأأأأأاريع معيية فر 

 اإقليمية او العالمية؛ وثائق البرامج القطرية او

تشأأأأمل لمو الفئة األنشأأأأطة والتكاليف المتصأأأألة بها التر تتمثل مهمتها الرئيسأأأأية   -اإدارة   )ب( 
فر تعزيز لوية الميظمة وتوجهها وسأأأأأأأأالمتهاع وتشأأأأأأأأمل لمو األنشأأأأأأأأطة التوجيه التيفيمي، والتمثيل، والعالقات  

القانونية، والرقابة، ومراجعة الحسأأأأأأابات، والتقييم  الخارجية والشأأأأأأراكات، واالتصأأأأأأاالت المؤسأأأأأأسأأأأأأية، والشأأأأأأؤون  
 المؤسسر، وتكيولوجيا المعلومات، والشؤون المالية، والتيظيم اإداري، واألمر، والموارد البشرية؛

تشأأأأأأأأأأمل لمو الفئة األنشأأأأأأأأأأطة والتكاليف المرتبطة بها  ات الطابع   -األشراض الخاصأأأأأأأأأأة   )ج( 
ماية العامة )اي ليسأأأأت ضأأأأمر نطاق الرقابة اإدارية المباشأأأأرة    يصأأأأدر بها تكليف مر الج1الشأأأأامل التر ح
  ال تمثل تكلفة متصألة باألنشأطة اإدارية  3  تيطوي عل  اسأتثمارات راسأمالية كبيرة؛ او ح2للميظمات(؛ او ح

 للميظمة؛

تشأأأمل لمو الفئة األنشأأأطة والتكاليف المرتبطة    -تيسأأأيق األنشأأأطة اإنمائية لسمم المتحدة   )د( 
 لداعمة لتيسيق األنشطة اإنمائية التر تضطلع بها ميظومة األمم المتحدةعبها ا

والميزانية األصأأأأأأأأأأأأألية، كما تعرفها المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي، لر ”الميزانية األولية   - 96
د د الميزانية  المعتمدة لفترة الميزانية ع ويتعير تقسأأأيم الميزانيات المتعددة السأأأيوات دل  مخصأأأصأأأات سأأأيوية لتح

 األصلية لكل سيةع

ووافق المجلس التيفيمي عل  اسأأأأأتخداي صأأأأأيدوق برامج الطوارا لتمويل األعمال اإنسأأأأأانية العاجلة   - 97
بشأأأأأأكل مسأأأأأأبق عيدما ال تكون المسأأأأأأالمات قد قدمت بعد مر الجهات المانحة ولكر  توقع جمعها عر اريق  

المجلس التيفيمي عل  صأيدوق برامج الطوارا، صأالحية   نداءات الطواراع وتخول اليونيسأ ، بموجب موافقة
 مليون دوالر لحاالت الطواراع 75تخصيص مبلغ يصل دل  

وباليسأأأأبة لليونيسأأأأ ، فر سأأأأياق البيان الخامس، دن الميزانية السأأأأيوية األصأأأألية لر المبلغ المعتمد   - 98
المخصص للسية الماليةع وتستيد الميزانية األصلية  اصال، او د ا كانت الميزانية متعددة السيوات، فهر المبلغ  

 الطوارا دل  التقد رات المالية المقررة للموارد المتوقع توافرلا فر السية التاليةع -للموارد األخر  

 وُتعرتأ الميزانية اليهائية بلنها: - 99

 الميزانية األصلية عل  اليحو المعرتأ اعالو؛ )ا( 

حقأة المأدخلأة عل  الميزانيأة المعتمأدة مر المجلس التيفيأمي او المعتمأدة  جميع التغيرات الال )ب( 
 وفقا للسلطة المخولة مر المجلسع

الطوارا الميزانيات الصأأأأأأأأأأادرة عل  اسأأأأأأأأأأات مسأأأأأأأأأأالمات   -وتمثل الميزانية اليهائية للموارد األخر    - 100
 وات السابقةعالجهات المانحة فر حاالت الطوارا، واي ميزانيات متبقية مرّحلة مر السي
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وفر حير ُتعد البيانات المالية للميظمة عل  اسأأات االسأأتحقاق الكامل وفقا للمعا ير المحاسأأبية الدولية   - 101
 الفروق: للقطاع العاي، فلن ميزانيات اليونيس  تعد وتدار عل  اسات نقدي معدلع وفيما  لر بيان أللم

اداتع ويشأار دل  الفرق المتعلق باإ رادات تحت اإ رادات: ال تشأمل الميزانية الفعلية اإ ر  )ا( 
بيد ”الفروق الياشأأأأأأأأأأأأئة عر اختالأ اريقة العرض  فر التسأأأأأأأأأأأأوية بير المبالغ الفعلية فر الميزانية وصأأأأأأأأأأأأافر  

 التدفقات اليقدية؛

المصأأأأروفات: ُتسأأأأجتل المبالغ الفعلية فر الميزانية عل  اسأأأأات نقدي معدل، عل  اليقيض   )ب( 
البيانات المالية التر تعد عل  اسأأأأات االسأأأأتحقاق الكامل فر داار المعا ير المحاسأأأأبية مر المصأأأأروفات فر 

الدولية للقطاع العايع وُيشأأار دل  الفرق تحت بيد ”الفروق الياشأأئة عر اختالأ األسأأات المحاسأأبر  فر داار  
 قات اليقدية؛فئة ”األنشطة التشغيلية  فر التسوية بير المبالغ الفعلية فر الميزانية وصافر التدف

األصأأأأول: تظهر سأأأأل  المسأأأأاعدة اليقدية والمخزونات والممتلكات والمعدات كمبالغ فعلية  )ج( 
فر الميزانيةع دال ان لمو البيود ترد فر بيان المركز المالر فر البيانات المالية وليس تحت بيد المصأأأأأروفاتع  

ة لملم تحت بيد ”الفروق الياشئة عر اختالأ وُيعرض الفرق المي  يشل بير المبالغ الفعلية والمصروفات نتيج
األسأأات المحاسأأبر  فر داار فئة ”األنشأأطة التشأأغيلية  فر التسأأوية بير المبالغ الفعلية فر الميزانية وصأأافر  

 التدفقات اليقدية؛

األموال المحتفظ بهأا لحسأأأأأأأأأأأأأأأاب ااراأ ثأالثأة: ال تشأأأأأأأأأأأأأأمأل الميزانيأة األموال المحتفظ بهأا  )د( 
ة، وُتعرض لمو األموال تحت بيد ”الفروق الياشأأأأئة عر اختالأ الكيان  فر التسأأأأوية بير لحسأأأأاب ااراأ ثالث

 المبالغ الفعلية فر الميزانية وصافر التدفقات اليقدية؛

انشأأطة االسأأتثمار والتمويل: ال تشأأمل الميزانية المشأأتريات، وآجال اسأأتحقاق االسأأتثمارات   )ه( 
ر الممتلكات والمعدات واألصأأأأأأأول شير الملموسأأأأأأأة، وعائدات بيع وبيعها، والفوائد المحصأأأأأأألة، والمشأأأأأأأتريات م

الممتلكات والمعدات، ودفع خصأأأأأأأوي عقود التلجير التمويلرع وُتعرض لمو الفروق تحت بيد ”الفروق الياشأأأأأأأئة  
عر اختالأ األسأأات المحاسأأبر  فر داار فئتر ”األنشأأطة االسأأتثمارية  و ”انشأأطة التمويل  فر التسأأوية بير 

 علية فر الميزانية وصافر التدفقات اليقديةعالمبالغ الف
 

 5الم ةظة    
 المقارنة بالميزانية  

تتطابق المبالغ الفعلية عل  اسأأأأأأأأات قابل للمقارنة مر البيان الخامس المعروضأأأأأأأأة فر الجدول ادناو   - 1
 مع المبالغ المعروضة فر بيان التدفقات اليقديةع

 
 المتحدة()بآالأ دوالرات الواليات 

 
األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأأأأأة  

 انشطة االستثمار التشغيلية
انشأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأة  

 التمويل
فأأأر  الأأأتأأأغأأأيأأأرات 
 2020 2021 اسعار الصرأ

مجموع المبلغ الفعلر عل  اسأأأأأأأأأأأأأأأأات قأأأابأأأل        
للمقأأأارنأأأة كمأأأا ورد فر بيأأأان مقأأأارنأأأة مبأأأالغ 

 (943 458 6) (264 222 7) – – – (264 222 7) الميزانية بالمبالغ الفعلية
 (258 452 1) (658 973 4) - 272 43 (223 441 3) (707 575 1) الياشئة عر اختالأ األسات المحاسبر الفروق  
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األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأأأأأة  

 انشطة االستثمار التشغيلية
انشأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأة  

 التمويل
فأأأر  الأأأتأأأغأأأيأأأرات 
 2020 2021 اسعار الصرأ

تلثير التغيرات فر اسأأأأأأأأأأأعار الصأأأأأأأأأأأرأ عل         
 387 7 (822 9) (822 9) – – – اليقدية ومكافئات اليقدية

 417 269 279 530 3 – – – 279 530 3 الفروق الياشئة عر اختالأ الكيان
 351 548 7 586 569 8 – – – 586 569 8 الفروق الياشئة عر اختالأ اريقة العرض
 (046 86) (879 105) (822 9) 272 43 (223 441 3) 894 301 3 صافي التدفقات النقدية من بيان التدفقات النقدية 

  
 التغيرات مر الميزانية األصلية دل  الميزانية اليهائية  

الخامس مختل  ميزانيات اليونيسأأأأأأ  التر تقارن الميزانيتير األصأأأأأألية واليهائية بالمبالغ   وثق البيان   - 2
الفعلية المتكبدة فر داارلماع وتحسأأأأأأأأب مبالغ الميزانيات والمبالغ الفعلية عل  حد سأأأأأأأأواء عل  نفس األسأأأأأأأات  

 اليقدي المعدل )اليقدية وااللتزامات المتعلقة بالميزانية(ع

لة مر التبرعات، فلن الميزانيات التر يعتمدلا المجلس التيفيمي للبرامج  ونظرا دل  ان اليون - 3 يس  مموت
مرلونة بتوافر التمويلع وتشأأأأأأأأأمل الميزانية األصأأأأأأأأألية المبالغ المعتمدة لكل مر الموارد العادية والموارد األخر  

ل الحد األقص  المي وافق  المرصودة اصال للسية الجاريةع وتمثل الميزانية اليهائية المسالمات المحصلة مقاب
 عليه المجلس التيفيمي والمقرر للسية التقويميةع

بال ير دوالر دجمأأأالر الميزانيأأأة   7,68، تجأأأاو  دجمأأأالر الميزانيأأأة اليهأأأائيأأأة البأأأالغ 2021وفر عأأأاي   - 4
ارد  بليون دوالر، ويرجع  لأم دل  حأد كبير دل   يأادة المو   1,31بال ير دوالر بمقأدار   6,37األصأأأأأأأأأأأأأأليأة البأالغ  

بليون دوالر، مر اجل التصأأأأأدي لجائحة   2,56مليون دوالر لتصأأأأأل دل     988,92الطوارا بمقدار    -األخر  
لة مر خالل نداءات الطواراع 19-كوفيد  وتيفيم انشطة االستجابة اإنسانية المموت

ليون  م  75,00ووافق المجلس التيفيمي عل  اسأأتخداي صأأيدوق برامج الطوارا بالحد األقصأأ  البالغ   - 5
دوالر لتمويل األعمال اإنسأأأانية العاجلة بشأأأكل مسأأأبق عيدما ال تكون المسأأأالمات قد ُقدمت بعد مر الجهات  
المانحة ولكر  توقع جمعها عر اريق نداءات الطواراع ويخضأأأأع اسأأأأتخداي الصأأأأيدوق لتوافر التمويلع وتمثل 

ت مر الموارد الال مة لسعمال اإنسأأأأأأأأأانية مليون دوالر االحتياجا  27,33الميزانية اليهائية للصأأأأأأأأأيدوق البالغة  
 التر لم ُتجمع لها مسالمات بعدع

بال ير   7,22، شير ان اليفقات الفعلية بلغت  2021واسأأأأأأتمرت تروأ التشأأأأأأغيل الصأأأأأأابة فر عاي   - 6
فر المائة مر الميزانية اليهائية، مع انحسأأأأأأأأأأأأار الجائحة العالمية، ورفع القيود، وتحسأأأأأأأأأأأأير تيفيم  94دوالر، او  

لبرامجع ويعز  الفرق بير الميزانية اليهائية واليفقات الفعلية اسأأاسأأا دل  الفروق المتعلقة ببيود الميزانية التالية:  ا
الطوارا بمقأأأأأدار    -مليون دوالر؛ )ب( الموارد األخر     245,01العأأأأأاديأأأأأة بمقأأأأأدار    -)ا( الموارد األخر   

 مليون دوالرع 55,39مليون دوالر؛ )ج( الميزانية المؤسسية بمقدار  137,02

اسأأأأاسأأأأا دل  المسأأأأائل المتصأأأألة    2021وتعز  الفروق المتصأأأألة بصأأأأياد ق الموارد األخر  فر عاي   - 7
ع ففر شأأأأأأأأأأأأابة اإمدادات عل  سأأأأأأأأأأأأبيل المثال، تعير عل  المكتب ان  تصأأأأأأأأأأأأد  لتحديات  19-بجائحة كوفيد

يها االفتقار دل  دمكانية لوجسأأأأأأأأتية عالمية فر الشأأأأأأأأحر الجوي والبحري عل  السأأأأأأأأواء بسأأأأأأأأبب الجائحة، مر بي
الحصأول عل  األصأياأ التر  لزي شأحيها مباشأرة مر المورد ر، المي تسأبب فر ان تكون مهل التيفيم ااول  
مر المعتاد، واالضأأأأطرابات فر سأأأألسأأأألة اإمداد العالمية التر ادت دل  حاالت تلخير فر تسأأأأليم المخزوناتع  
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ل للمدا رت اثر ايضأأأاع وباإضأأأافة دل   لم، يسأأأهم توقيت المسأأأالمات  وكان لرياب المعلمير واإشالق المطوت
التر ترد فر اواخر كانون األول/ديسمبر فر تحد د الفرق القياسر )تصدر الميزانية اليهائية لبيد الميزانية لد   
اسأأأأأأأأأأأأتالي االتفاقات المتعلقة بالمسأأأأأأأأأأأأالمات مر الجهات المانحة(ع وعل  الرشم مر لمو التحديات، واصأأأأأأأأأأأألت  

التركيز عل  ارق اإنجا  وحققت معدالت عالية مر اليفقات الفعلية، عل  اليحو المشأأأأأأأأأأأار دليه    اليونيسأأأأأأأأأأأ 
 ادناوع 9و  8الفقرتير  فر

فر المأأائأأة مر الميزانيأأة اليهأأائيأأة،   93العأأاديأأة    -وبلغأأت اليفقأأات الفعليأأة فر بيأأد الموارد األخر    - 8
مجموعأأأة مر العوامأأأل، مر بييهأأأا حأأأاالت التأأألخير  مليون دوالر نأأأاشأأأأأأأأأأأأأأو عر    245,01وجود فرق قأأأدرو   مع
اسأأأتالي المسأأأالمات التر ادت فر بعض الحاالت دل  تمد د الجداول الزميية للتيفيم بشأأأكل مبرر باالتفاق   فر
ع و ادت احداف اجتماعية واقتصأأأأأادية وسأأأأأياسأأأأأية 19-الجهات المانحة، والتحديات المتعلقة بجائحة كوفيد مع

رامجع فالقيود المفروضأأة بسأأبب الجائحة عل  الشأأحيات، عل  سأأبيل المثال، سأأالمت  تعقيد تيفيم الب اخر  مر
لما الفرقع كما ان القيود المفروضأأة عل  السأأفر اضأأفت صأأعوبة شأأد دة عل  رصأأد نظاي سأألسأألة اإمداد   فر

 القطرية ودعم البلد بشلنهع

ائأأة مر الميزانيأأة اليهأأائيأأة،  فر المأأ  95الطوارا    -وبلغأأت اليفقأأات الفعليأأة فر بيأأد الموارد األخر    - 9
مليون دوالر،  رجع اسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأا دل  األثر العأالمر للجأائحأةع ونجمأت تحأديأات اخر    137,02فرق قأدرو  مع
 سوء األحوال الجوية المي اد  دل  تعليق اعمال التشييد المتعلقة بالبرامج بشكل مؤقتع عر

دوالر اسأأأأأاسأأأأأا دل  المشأأأأأاريع االسأأأأأتثمارية    مليون   55,39ويعز  الفرق فر الميزانية المؤسأأأأأسأأأأأية البالغ   - 10
 ع، باليظر دل  انها تتماش  مع فترة الخطة االستراتيجية2021المتعددة السيوات الجاري تيفيملا حت  نهاية عاي  

 
 6الم ةظة    

 النقدية ومكافئات النقدية  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 792 261 224 315 القابلة للتحويل -المصارأ واليقدية الحاضرة اليقدية الموَدعة فر    

 030 43 617 88 شير القابلة للتحويل -اليقدية الموَدعة فر المصارأ واليقدية الحاضرة 
 422 105 537 200 اليقدية الموَدعة فر المصارأ فر حسابات تحت الطلب فر سوق المال

 013 300 – ا او اقل( وم 90الودائع ألجل والودائع األخر  )
 257 710 378 604 مجمو  النقدية ومكافئات النقدية 

  
اليقدية الموَدعة فر المصأأأارأ واليقدية الحاضأأأرة القابلة للتحويل لر العمالت التر ُيسأأأمن بتحويلها  - 1

الحأاضأأأأأأأأأأأأأأرة  بحريأة دل  عمالت اخر  دون ترخيص او د نع امأا اليقأديأة الموَدعأة فر المصأأأأأأأأأأأأأأأارأ واليقأديأة 
القابلة للتحويل فهر العمالت التر ال يمكر تحويلها بحرية دل  عمالت اخر  دون د ن مر المصأأأأأأأأأأأأأأرأ   شير 

 الواير او المركزي فر البلد المضيفع

مليون    15,32:  2020مليون دوالر )  19,57وتتضأأأمر األرصأأأدة اليقدية لليونيسأأأ  مبلغا نقديا قدرو  - 2
 الخارجية المعير بحافظة استثمار اموال التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمةع دوالر(  تعهدو مد ر االستثمارات  
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 7الم ةظة    

 المساهمات المستحقة الوبض  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
الحكومأأأات والوكأأأاالت  

 الحكومية الدولية
الترتيبات المشأتركة 

 بير الميظمات
الأأأأأأأأألأأأأأأأأأجأأأأأأأأأان 

 الوايية
الأمأيأظأمأأأأأأأات 

 2020 2021 األخر 
       المساهمات المستحقة الوبض المتداولة       

صة   213 377 733 300 377 2 668 203 90 598 94 العادية -الموارد شير المخصت
صة   197 593 2 550 556 2 417 42 397 212 264 140 472 161 2 األخر  -الموارد المخصت

مجمو  المساااااااااهمات المسااااااااتحقة   
 410 970 2 283 857 2 794 44 065 416 354 140 070 256 2 المتداولةالوبض 

       المساهمات المستحقة الوبض غير المتداولة 
صة   703 7 695 249 360 75 – 260 249 العادية -الموارد شير المخصت

صة   436 708 119 904 775 17 584 63 774 30 986 791 األخر  -الموارد المخصت
مجمو  المساااااااااهمات المسااااااااتحقة   

 139 716 814 153 1 135 18 659 63 774 30 246 041 1 الوبض غير المتداولة
 549 686 3 097 011 4 929 62 724 479 128 171 316 297 3 مجمو  المساهمات المستحقة الوبض  
  
ن عر تقادي المسأأأأأأأالمات المسأأأأأأأتحقة القبض وتعرض الميظمة للمخاار   - 1 االئتمانية والمخاار  ُيفصأأأأأأأَ

 ، ددارة المخاار الماليةع33المتصلة بالعملة والمتعلقة بتلم المسالمات المستحقة القبض فر المالحظة 

 
 8الم ةظة    

 الحسابات األ رى المستحقة الوبض  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   المتداولةالحسابات األ رى المستحقة الوبض    

 612 2 382 1 الحسابات المستحقة القبض مر التراخيص المميوحة مر اجل البطاقات والميتجات
 770 56 153 80 المبالغ المستحقة القبض مر ضريبة القيمة المضافة وشيرلا مر الضرائب

 202 12 753 10 الحسابات المستحقة القبض مر الموتفير
 518 27 735 34 وكاالت األمم المتحدة األخر الحسابات المستحقة القبض مر 

 429 7 927 14 التحويالت شير المستخَدمة مر المساعدة اليقدية المستحقة مر الجهات الشريكة فر التيفيم
 54 651 3 حسابات اخر 

 (344 18) (194 32) اضمحالل القيمة
 241 88 407 113 مجمو  الحسابات األ رى المستحقة الوبض المتداولة 

 689 1 343 1 الحسابات األ رى المستحقة الوبض غير المتداولة
 930 89 750 114 مجمو  الحسابات األ رى المستحقة الوبض 
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ن عر تعرض اليونيسأأأ  للمخاار االئتمانية والمخاار المتصأأألة بالعملة والمتعلقة بالحسأأأابات   - 1 ُيفصأأأَ
 ددارة المخاار الماليةع، 33األخر  المستحقة القبض فر المالحظة 

 
 9الم ةظة    

 ُسَلف المساعدة النقدية  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   ُسَلف المساعدة النقدية ةسب المنطقة   

 476 57 187 54 شرق آسيا والمحي  الهادا 
 969 48 024 48 اوروبا ووس  آسيا

 241 217 785 214 شرق افريقيا والجيوب األفريقر
 706 51 997 54 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 117 139 723 139 الشرق األوس  وشمال افريقيا
 323 58 162 114 جيوب آسيا

 397 219 811 204 شرب ووس  افريقيا
 481 11 134 16 التحويالت دل  وكاالت األمم المتحدة وشيرلا مر الميظمات فر المقر

 (733 12) (704 17) التسوية
 977 790 119 829 مجمو  ُسَلف المساعدة النقدية ةسب المنطقة 

  
 تتلل  ُسَل  المساعدة اليقدية دل  حد كبير مر الُسَل  المقدمة دل  الجهات الشريكة فر التيفيمع - 1

الجهات الشأأأأأريكة فر التيفيم  تمثل التسأأأأأوية المدرجة فر الجدول اعالو مبلغا مسأأأأأتحقا فر حالة تكبد   - 2
وكانت اليونيسأأأأ  قد تلقت تقارير بملم، ولكيها    2021كانون األول/ديسأأأأمبر    31مصأأأأروفات صأأأأحيحة حت  

 تكر قد جهزتها فر تاريخ اإبالغع لم
 

 10الم ةظة    

 المازونات  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 836 547 827 377 المحتفظ بها فر المستودعات الخاضعة لرقابة اليونيس اإمدادات البرنامجية    

 579 191 024 174 اإمدادات البرنامجية قيد اليقل
 187 18 293 33 اعمال التشييد الجارية ألشراض البرامج

 323 430 1 العمالت المشفرة
 925 757 574 586 مجمو  المازونات 
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المشأأأأأأأفرة بقيمة التكلفة او تكلفة االسأأأأأأأتبدال الحالية، ا هما ادن ، باسأأأأأأأتخداي صأأأأأأأيغة  ُتدَرج العمالت   - 1
 (ع27، الفقرة 4متوس  التكلفة المرجن )المالحظة 

:  2020مال ير دوالر ) 3,70وبلغأت القيمأة العأادلأة للعمالت المشأأأأأأأأأأأأأأفرة المحتفظ بهأا فر المخزون   - 2
بيية فر الجدول اعالوع وتتمثل العمالت المشأأأأأأأأأأفرة المحتفظ بها مليون دوالر( مقارنة بالقيمة الدفترية الم  0,65

دل  حد كبير فر عملة ا ثر، باالقتران مع كمية ضأأأأأأأأأئيلة مر عملة بيتكويرع وتُياَقش المخاار المتعلقة بتقلب 
 ، ددارة المخاار الماليةع33العمالت المشفرة فر المالحظة 

 
 11الم ةظة    

 االستثمارات  

 لواليات المتحدة()بآالأ دوالرات ا

 2021 2020 
   االستثمارات المتداولة   

 862 777 1 834 348 3  وما( 90الودائع ألجل )اكثر مر 
 469 201 118 015 1 شهادات اإ داع
 093 099 1 058 868 السيدات المتداولة
 190 383 940 417 حصص الملكية

 674 186 620 231 العقود اآلجلة لشراء العمالت بمكسب
 288 648 3 570 881 5 مجمو  االستثمارات المتداولة 

   االستثمارات غير المتداولة
 389 081 2 746 244 3 السيدات المتداولة
 568 60 822 124 شهادات اإ داع
 – 000 30 الودائع ألجل

 957 141 2 568 399 3 مجمو  االستثمارات غير المتداولة 
 245 790 5 138 281 9 االستثماراتمجمو   

  
تسأأتثمر اليونيسأأ  بعض اموالها المحتفظ بها فر احتياار الخصأأوي المتعلقة بالتلمير الصأأحر بعد  - 1

انتهأاء الخأدمأة لأد  مأد ري صأأأأأأأأأأأأأأيأاد ق خأارجييرع وتشأأأأأأأأأأأأأأتمأل الصأأأأأأأأأأأأأأيأاد ق المأدارة خأارجيأا التر تبلغ قيمتهأا 
784,97 ( دوالر  مأأبأألأأغ  مأألأأيأأون    691,23:  2020مأألأأيأأون  عأألأأ   )  244,63دوالر(  دوالر  :  2020مأألأأيأأون 
مليون دوالر(    383,19:  2020مليون دوالر )  417,94مليون دوالر( مسأأأأتثمر فر سأأأأيدات، ومبلغ   216,44

مليون دوالر( مسأأأأأأأأتثمر فر عقود آجلة   91,59:  2020مليون دوالر )  122,40اسأأأأأأأأهم، ومبلغ   مسأأأأأأأأتثمر فر
:  2020مال ير دوالر )  109,22ق المدارة خارجياع كما ان مبلغ  لشأأراء العمالت بمكسأأب تتعلق بهمو الصأأياد 

 مليون دوالر( المستثمر فر عقود آجلة مدارة داخليا ُيعَرض ضمر الخصوي األخر  الحاليةع 95,08

دل  اسأتثمارات    1وتيقسأم االسأتثمارات التر  د رلا مد رو صأياد ق خارجيون المشأار دليها فر الفقرة   - 2
مليون دوالر( واسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارات شير متأأداولأأة قيمتهأأا   580,61: 2020مليون دوالر ) 657,22متأأداولأأة قيمتهأأا  

 عمال ير دوالر( 110,63 :2020) مليون دوالر  127,75
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 12الم ةظة    

 األصول المتصلة بادمات الشراب  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 505 819 769 190 3 األصول المتصلة بخدمات الشراء   

 505 819 769 190 3 األصول المتصلة بادمات الشرابمجمو   
  
تشأأأأتمل األصأأأأول المتصأأأألة بخدمات الشأأأأراء عل  األموال المخصأأأأصأأأأة لخدمات الشأأأأراء التر تملم   - 1

ل مقأابأل  لأم خصأأأأأأأأأأأأأأم   اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  وحأدلأا حقوق السأأأأأأأأأأأأأأحأب ميهأا، بيأاء عل  شأأأأأأأأأأأأأأروط االتفأاقأاتع وُيسأأأأأأأأأأأأأأجأت
، الخصأأأأأأأوي األخر ، دل   19األموال المحتفظ بها لحسأأأأأأأاب ااراأ ثالثة، وفر المالحظة  ،  18 المالحظة فر
 تفر اليونيس  بالتزاماتها بصفتها وكيل الجهة الشريكةع ان
 

 13الم ةظة    

 األصول األ رى   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   األصول األ رى المتداولة   

 798 21 799 24 التعليم المقدمة دل  الموتفيرُسَل  مين 
 152 93 102 147 المصروفات المدفوعة مسبقا واألصول األخر 

 950 114 901 171 مجمو  األصول األ رى المتداولة 
   األصول األ رى غير المتداولة

 667 1 617 1 األصول األخر 
 667 1 617 1 مجمو  األصول األ رى غير المتداولة 
 617 116 518 173 مجمو  األصول المتداولة 

  
:  2020مليون دوالر )  147,10تمثل المصأأأأأأأأأأأروفات المدفوعة مسأأأأأأأأأأأبقا واألصأأأأأأأأأأأول األخر  البالغة   - 1

َل  المقدمة للمورد ر مر اجل المعامالت المتعلقة    93,15 مليون دوالر( اسأأأأأأأاسأأأأأأأا المدفوعات المسأأأأأأأبقة والسأأأأأأأُ
 بخدمات الشراءع
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 14الم ةظة  
 الممتلتات والمعدات

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
  

 المبانر األراضر 
تحسأأأأأييات األماكر  

 المستلجرة
األثأاف والتجهيزات  

 والمعدات
الهيأأاكأأل األسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأة ومعأأدات  
 تكيولوجيا المعلومات واالتصاالت

معأدات تكيولوجيأا المعلومات  
 معدات اليقل والحواسيب المكتبية

المجمأأأأأأأأأوع لعأأأأأأأأأاي 
2020 

         التتلفة         
 782 435 824 109 979 16 600 36 900 24 690 33 692 132 097 81 كانون الثانر/ يا ر 1صافر األصول فر 

 198 25 152 8 820  049 1 081 2 840 4 256 8 – المبالغ المضافة
 (101 12) (317 4) (256 1) (877 2) (316 1) (144 1) (191 1) – التصرأ فيهااألصول التر جر  

 879 448 659 113 543 16 772 34 665 25 386 37 757 139 097 81 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في  
         االسته ك المتراكم واضمح ل الويمة

 206 179 418 69 481 14 785 26 179 19 050 11 293 38 – كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر 
 378 23 084 9 848 1 554 1 316 2 638 3 938 4 – االستهالك

 387 1 687  9  216  162  181  132  – التغير فر اضمحالل القيمة
 (806 9) (999 3) (245 1) (748 2) (240 1) (344) (230) – األصول التر جر  التصرأ فيها

 165 194 190 75 093 15 807 25 417 20 525 14 133 43 – كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في  
 714 254 469 38 450 1 965 8 248 5 861 22 624 96 097 81 كانون األول/ديسمبر 31الويمة الدفترية في 
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 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 
 

 

 المبانر األراضر 
تحسأأأأأييات األماكر  

 المستلجرة
األثأاف والتجهيزات  

 والمعدات
الهيأأاكأأل األسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأة ومعأأدات  
 تكيولوجيا المعلومات واالتصاالت

معأدات تكيولوجيأا المعلومات  
 معدات اليقل والحواسيب المكتبية

المجمأأأأأأأأأوع لعأأأأأأأأأاي 
2021 

         التتلفة         
 879 448 659 113 543 16 772 34 665 25 386 37 757 139 097 81 كانون الثانر/ يا ر 1فر  الرصيد

 789 13 839 5 407  452  516 1 803 2 772 2 – المبالغ المضافة
 (877 32) (856 5) (566 6) (821 14) (736 4) (118) (780) – األصول التر جر  التصرأ فيها

 791 429 642 113 384 10 403 20 445 22 071 40 749 141 097 81 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في 
         االسته ك المتراكم واضمح ل الويمة

 165 194 190 75 093 15 807 25 417 20 525 14 133 43 – كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر 
 913 22 394 9 695  136 1 847 1 173 4 668 5 – االستهالك

 291 454 6 (55) 16 (99) (31) – التغير فر اضمحالل القيمة
 (489 26) (312 5) (889 5) (910 10) (759 3) (43) (576) – األصول التر جر  التصرأ فيها

 880 190 726 79 905 9 978 15 521 18 556 18 194 48 – كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في  
 911 238 916 33 479 425 4 924 3 515 21 555 93 097 81 كانون األول/ديسمبر 31الويمة الدفترية في 
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 ال تحتفظ اليونيس  حاليا بلي ممتلكات او اصياأ مر المعدات ُميحت لها بشروطع - 1

مال ير دوالر( لمأا يجري   8,79:  2020مال ير دوالر )  3,32وتدخل فر فئأة المبأانر تكأاليف قدرلا  - 2
 مر اعمال التشييد والتجد د وتحسير اليظم األمييةع

 وفيما  لر بيان للقيمة الدفترية للممتلكات والمعدات المعترأ بها ضمر عقود التلجير التمويلر: - 3

 
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 000 80 000 80 األراضر   

 893 65 095 64 المبانر
 893 145 095 144 المجمو  

  
وتسأأأتلجر اليونيسأأأ  مبي ، والسأأأاحة المجاورة له، وقطعة األرض التر يقعان عليها، ولو ما ُيعرأ  - 4

  التأابع  Three United Nations Plaza Complexدجمأاال بمجمع سأأأأأأأأأأأأأأأاحأة األمم المتحأدة رقم ثالثأة ”
المتحدة للتعمير، ولر مؤسسة مر مؤسسات الميفعة العامة تابعة لوالية نيويوركع وُيصي  اتفاق  لشركة األمم  

( والأمي  يقضأأأأأأأأأأأأأأر فر 2009و   1994)وادخأل عليأه تعأد الن فر عأامر  1984التألجير الأمي بأدا فر عأاي 
ة رقم ثالثة باعتبارو عقد تلجير تمويلرع وسأأأتؤول دل  اليونيسأأأ  ملكية مجمع سأأأاحة األمم المتحد  2026 عاي

لد  انقضأأاء اتفاق التلجير د ا اسأأتوفت الميظمة شأأرارو المكوف المسأأتمر وشير الميقطع فر المبي  والحفا   
 ع2026عل  مقرلا العالمر فر مد ية نيويورك لغاية عاي 

ل مجمع سأأأأأأأأأأأأأأأاحأة األمم المتحأدة رقم ثالثأة فر بيأان المركز المأالر بقيمتأه العأادلأة المقأدرة   - 5 وُيسأأأأأأأأأأأأأأجأت
م مأدفوعأات اإيجأار السأأأأأأأأأأأأأأيويأة البأالغة  تأا فر ريخ اعتمأاد المعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأايع وتُقسأأأأأأأأأأأأأأت

مال ير دوالر(، باسأأتثياء الزيادات فر المصأأروفات التشأأغيلية، بير رسأأوي    6,73:  2020مال ير دوالر ) 6,73
الرصأأيد المتبقر مر االلتزايع وفر حير التمويل وسأأداد التزاي التلجير التمويلر لتحقيق معدل ثابت للفائدة عل   

ُيسأأأأأأأأأأأأأأتهلأأم المبي  والسأأأأأأأأأأأأأأأاحأأة عل  مأأد  العمر اليأأافع المتبقر لكأأل ميهمأأا، فأألن األرض التر يقعأأان عليهأأا  
ُتسأأأأتهلمع وُتسأأأأجتل رسأأأأوي التمويل عل  لما المجمع ضأأأأمر تكاليف التمويل، فر حير ُتسأأأأجتل مصأأأأروفات   ال

 الستهالك واإلالك فر بيان األداء المالرعاالستهالك للمبي  والساحة ضمر مصروفات ا

اتفأاق مر اتفأاقأات التألجير التشأأأأأأأأأأأأأأغيلر لتألجير اراض وامأاكر    700وابرمأت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مأا يقأارب   - 6
، كان 2021للمكاتب ومسأأأتودعات واماكر دقامةع وتخضأأأع معظم اتفاقات التلجير لشأأأروط تجاريةع وفر عاي  

لقة بلماكر قدمتها الحكومات المضأأأأأأأيفة مجانا لليونيسأأأأأأأ ، قدرت  مر االتفاقات المتع 170لياك ما يقرب مر  
:  2020مليون دوالر )  23,30القيمأأأة العأأأادلأأأة إيجأأأاراتهأأأا السأأأأأأأأأأأأأأيويأأأة واعترأ بهأأأا كمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأات بمقأأأدار  

، اإ رادات المتأألتيأأة  23مليون دوالر( وكأأل رادات متأألتيأأة مر مسأأأأأأأأأأأأأأأالمأأات عيييأأة )انظر المالحظأأة  21,14
عر ديجار جميع عقود التلجير التشأأأأأأأأأأغيلر ضأأأأأأأأأأمر مصأأأأأأأأأأروفات االسأأأأأأأأأأتئجار والتلجير التبرعات(ع وُيبلتغ   مر

 ، المصروفات األخر (ع30المالحظة  )انظر 
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 15الم ةظة    

 األصول غير الملموسة  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
الأأأأأأأأبأأأأأأأأرامأأأأأأأأجأأأأأأأيأأأأأأأات  
 الحاسوبية المشتراة 

الأأأأبأأأأرامأأأأجأأأأيأأأأأأأات 
 المطوترة داخليا

وحأقأوق   الأتأراخأيأص 
 التلليف واليشر

المجموع لعأأأاي  
2020 

     التتلفة     
 211 18 16  412 12 783 5 كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر 

 19 – – 19 األصول المضافة
 230 18 16  412 12 802 5 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في  
     اإله ك

 810 13 16  810 10 984 2 كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر 
 699 1 – 750 949 اإلالك
 509 15 16 560 11 933 3 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في  

 721 2 – 852 869 1 كانون األول/ديسمبر 31الويمة الدفترية في 
  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
الأأأأأأأأبأأأأأأأأرامأأأأأأأأجأأأأأأأيأأأأأأأات  
 الحاسوبية المشتراة 

الأأأأبأأأأرامأأأأجأأأأيأأأأأأأات 
 المطوترة داخليا

وحأقأوق   الأتأراخأيأص 
 التلليف واليشر

المجموع لعأأأاي  
2021 

     التتلفة     
 230 18 16  412 12 802 5 كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر 

 56  – – 56  األصول المضافة
 30  – – 30  التسويات

 (391 1) – (132 1) (259) األصول التر جر  التصرأ فيها
 925 16 16  280 11 629 5 األول/ديسمبركانون  31الرصيد في  
     اإله ك

 509 15 16  560 11 933 3 كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر 
 348 1 – 454  894  اإلالك
 25  – – 25  التسويات

 (388 1) – (132 1) (256) األصول التر جر  التصرأ فيها
 494 15 16  882 10 596 4 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في  

 431 1 – 398  033 1 كانون األول/ديسمبر 31الويمة الدفترية في 
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 16الم ةظة    

 الحسابات المستحقة الدفع والاصوم المستحقة  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 373 192 622 225 الحسابات المستحقة الدفع   

 074 124 849 787 الخصوي المستحقة
 447 316 471 013 1 مجمو  الحسابات المستحقة الدفع والاصوم المستحقة 

  
ن عر تعرض اليونيسأأأأأأأأأأ  لمخاار العملة والسأأأأأأأأأأيولة المتعلقة بالتداول   - 1 حسأأأأأأأأأأابات األخر  والُيفصأأأأأأأأأأَ

 ، ددارة المخاار الماليةع33المستحقة الدفع فر المالحظة 

 
 17الم ةظة    

 المحصلة مقدماالمساهمات    

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 236 12 079 11 الجزء المتداول   

 640 2 611 2 الجزء الطويل األجل
 876 14 690 13 مجمو  المساهمات المحصلة مقدما 

  
 18الم ةظة    

 األموال المحتفظ بها لحساب أ راف ثالثة  

 الواليات المتحدة()بآالأ دوالرات 

 
  كانون  1الرصيد فر  
 حركة المستحقات  األموال المدفوعة األموال المقبوضة 2021الثانر/ يا ر 

 كأأأأأانون  31الرصأأأأأيد فأأأأأر 
 2021األول/ديسمبر 

       دمات الشراب
 721 383 1 – (333 615 1) 501 596 2 553 402 الحكومات

 250 109 – (763 170) 886 165 127 114 الترتيبات المشتركة بير الميظمات
 869 228 3 – (738 433 2) 957 999 4 650 662 الميظمات شير الحكومية

 5 – (9) 5 9 اللجان الوايية
 845 721 4 – (843 219 4) 349 762 7 339 179 1 مجمو   دمات الشراب 

      الترتيبات األ رى 
 865 216 – (333 149) 449 157 749 208 الصياد ق التر استضافتها اليونيس 

 475 51 – (592 206) 933 207 134 50 األموال األخر 
 340 268 – (925 355) 382 365 883 258 مجمو  الترتيبات األ رى  
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  كانون  1الرصيد فر  
 حركة المستحقات  األموال المدفوعة األموال المقبوضة 2021الثانر/ يا ر 

 كأأأأأانون  31الرصأأأأأيد فأأأأأر 
 2021األول/ديسمبر 

 (062 36) (684 21) – – (378 14) المستحقات
باهاااااا   الاماحاتافاظ  األماوال  ماجاماو  

 123 954 4 (684 21)  (768 575 4) 731 127 8 844 423 1 لحساب أ راف ثالثة
  
ووكاالت األمم  تضطلع اليونيس  بخدمات المشتريات لصالن الحكومات والميظمات شير الحكومية   - 1

المتحدة وشيرلا مر الميظمات والمؤسأأسأأات الدوليةع وُتقَبض األموال مر الجهات الشأأريكة المشأأترية او تُتيحها 
ما لتغطية   التزامات اليونيس  تجاو الجهات الموردة ورسوي المياولة التر تتحملها اليونيس علمو الجهات مقدت

مال ير   208,75:  2020مليون دوالر )  216,87واسأأتضأأافت اليونيسأأ  صأأياد ق اسأأتئمانية قيمتها  - 2
  ،37 دوالر( تمثل الرصيد المي تحتفظ به اليونيس  بوصفها وصيا عل  الصيدوق ومد را له )انظر المالحظة

 األاراأ  ات العالقة(ع
 

 19الم ةظة    

 الاصوم األ رى  -  ألف  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   الاصوم األ رى المتداولة   

 628 47 811 80 الدخل شير المكتَسب
 179 187 264 229 العقود اآلجلة لشراء العمالت بخسارة

 919 4 234 5 خصوي عقود التلجير التمويلر
 964 158 352 179 العقود المؤكدة والخصوي األخر 

 690 398 661 494 مجمو  الاصوم األ رى المتداولة 
   الاصوم األ رى غير المتداولة
 343 26 109 21 خصوي عقود التلجير التمويلر

 812 17 913 149 العقود المؤكدة والخصوي األخر 
 155 44 022 171 المتداولةمجمو  الاصوم األ رى غير  
 845 442 683 665 مجمو  الاصوم األ رى  

  
مليون دوالر( اسأاسأا رسأوي    47,63:  2020مليون دوالر )  80,81يمثل الدخل شير المكتسأب البالغ   - 1

 المياولة التر تقبضها اليونيس  مقدما مقابل ددارتها انشطة الصياد ق االستئمانيةع

مليون دوالر    229,26اآلجلة لشأراء العمالت بخسأارة فر نهاية السأية والبالغة قيمتها وتشأتمل العقود   - 2
مليون دوالر( عل  اسأتثمارات مدارة خارجيا فر التلمير الصأحر بعد انتهاء الخدمة قيمتها   187,18:  2020)

األجيبيأأة  مليون دوالر( وعقود آجلأأة مأأدارة داخليأأا لشأأأأأأأأأأأأأأراء العمالت 92,10: 2020مليون دوالر ) 120,36
 مليون دوالر(ع 95,08: 2020مال ير دوالر ) 108,90قيمتها 
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وتشأأأأمل الخصأأأأوي األخر  اتفاقات التزمت اليونيسأأأأ  بموجبها بشأأأأراء كميات دنيا مر اللقاحات وفقا   - 3
مليون دوالر(، ولر مسأأأأأأأأأأتحقة   127,74:  2020مليون دوالر )  135,65التفاقات مؤكدة اويلة األجل بقيمة 

شأأأأأأأأأأأهرا ومدرجة فر داار الخصأأأأأأأأأأأوي األخر  المتداولةع وُيدَرج الجزء الطويل األجل البالغ   12فر شضأأأأأأأأأأأون  
 مليون دوالر( كخصوي اخر  شير متداولةع 17,81: 2020مليون دوالر ) 99,91

: ال شأأأرء( فر صأأأورة  2020مليون دوالر )  50,00وتشأأأمل الخصأأأوي األخر  الطويلة األجل ايضأأأا   - 4
علق بالتدفقات المالية المسأأأأأأأتقبلية، يمثل اتفاق قرض مدته خمس سأأأأأأأيوات ابرمته عائدات متلتية مر ترتيب مت
فر المائة بوتيرة   1,909ع ويدفع سأأعر الفائدة السأأاري البالغ  2026آ ار/مارت   4اليونيسأأ  بتاريخ اسأأتحقاق  

ل او قيود  نصأأأأ  سأأأأيويةع وال توجد احكاي تتعلق باالسأأأأترداد قبل تاريخ االسأأأأتحقاق او امتيا ات تتعلق بالتحوي
 اصول تم التعّهد بها كضمان للقرضع او

 
بدون  صاام مع الويمة الحالية ورسااوم   -  باب   بين مجمو  دفعات اإليجار الدنيا المسااتقبلية  التسااوية 

 التمويل المستقبلية

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   دفعات اإليجار الدنيا بدون  صم   

 728 6 728 6 تزيد عر سية واحدةفر فترة ال 
 914 26 550 23 فر فترة تزيد عر سية واحدة وال تزيد عر خمس سيوات

 364 3 – فر فترة تزيد عر خمس سيوات
 006 37 278 30 مجمو  دفعات اإليجار الدنيا بدون  صم 

   الويمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا
 919 4 234 5 فر فترة ال تزيد عر سية واحدة

 039 23 109 21 فر فترة تزيد عر سية واحدة وال تزيد عر خمس سيوات
 304 3 – فر فترة تزيد عر خمس سيوات

 262 31 343 26 مجمو  الويمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا 
 744 5 935 3 رسوم التمويل المستقبلية 

  
 20الم ةظة    

 باستحقاقات الموظفينالاصوم المتعلقة    

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   الاصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين المتداولة   

 207 12 253 11 دجا ة  يارة الوار
 465 161 630 175 اإجا ة السيوية

 876 898 تعويضات العاملير
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 2021 2020 
 920 1 907 استحقاقات نهاية الخدمة األخر    

 357 2 799 2 استحقاقات الموتفير األخر 
 825 178 487 191 مجمو  الاصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين المتداولة 

   الاصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين غير المتداولة
 571 3 541 3 دجا ة  يارة الوار
 210 17 100 18 تعويضات العاملير

 787 147 727 160 األخر استحقاقات نهاية الخدمة 
 920 540 1 546 648 1 )ا(التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة

 488 709 1 914 830 1 مجمو  الاصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين غير المتداولة 
 313 888 1 401 022 2 مجمو  الاصوم المتعلقة باستحقاقات الموظفين 

 
 انتهاء الخدمة فر لما الجدول الخصم المتعلق بعيصر التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة مر خطة التلمير الطبرعيشمل التلمير الصحر بعد   )ا( 

  
 الاطو المحددة االستحقاقات -  ألف 

تتين اليونيسأأأ  لموتفيها الحاليير والسأأأابقير خطة للتلمير الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة توفر تغطية  - 1
بالصأأأأأأحة للمسأأأأأأتحقير مر الموتفير السأأأأأأابقير ومعاليهم فر جميع انحاء العالمع ويمثل للمصأأأأأأروفات المتعلقة  

الخصأأأأأم المعير القيمة الحالية لحصأأأأأة اليونيسأأأأأ  فر تكاليف التلمير الطبر للمتقاعد ر واسأأأأأتحقاقات ما بعد 
خط  التلمير    التقاعد المستحقة حت  اليوي للموتفير العامليرع وتشمل لمو الخطة ثالثة ترتيبات رئيسية، لر

 فر الواليات المتحدة األمريكية، وخط  التلمير فر سويسرا، وخطة التلمير الطبرع

وخطة التلمير الطبر لر خطة تلمير تغطر العالج الصأأأأأأأأحر وعالج األسأأأأأأأأيان تد رلا اليونيسأأأأأأأأ    - 2
مر الفئأة الفييأة  لفأائأدة موتفيهأا العأاملير المعييير محليأا )مر فئأة الخأدمأات العأامأة وفئأة الموتفير الواييير

عل  السواء(ع ويغطر عيصر التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة مر خطة التلمير الطبر الموتفير السابقير  
المعييير محليا )وافراد اسأأأأأأأرلم المسأأأأأأأتحقير( الم ر يعملون او يقيمون فر مراكز عمل محددة بعيدا عر مواقع  

 لمشتركة التابع لليونيس عالمقر وبعض الموتفير فر المركز العالمر للخدمات ا

وُتعرض خطة التلمير الطبر الخاصأأأأأأة بالتلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة باالقتران مع الخصأأأأأأم   - 3
المتعلق بالتلمير الصأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة فر الجدول األول الوارد فر داار لمو المالحظةع وتوخيا لمزيد  

الطبر مر لما الخصأأأأأأأم بصأأأأأأأورة ميفصأأأأأأألة عر الخصأأأأأأم  مر الشأأأأأأأفافية، ُيعرض الجزء الخاص بخطة التلمير  
 المتعلق بالتلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة فر الجداول ادناوع

وتشأأأأأأأمل االسأأأأأأأتحقاقات األخر  ليهاية الخدمة مصأأأأأأأروفات اإعادة دل  الوار التر تتضأأأأأأأمر ميحة  - 4
 اإعادة وتكاليف السفر والشحرع

الوفاة خطة محددة االسأأأأأأأأتحقاقات لفترة ما بعد الخدمةع  وتشأأأأأأأأكل االسأأأأأأأأتحقاقات التر ُتدفع فر حالة   - 5
وييشأل االلتزاي بتوفير لما االسأتحقاق عيدما  لتحق الموتفون المسأتحقون بالخدمةع وُيدفع لما االسأتحقاق عيد 

 وفاة موت  يخل  وراءو  وجا او افال معاالع
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اري؛ وترد ادناو تفاصأأأأأأيل دضأأأأأأافية ُتقيتم الخط  المحددة االسأأأأأأتحقاقات باسأأأأأأتخداي ميهجية تقييم اكتو  - 6
بشأأأأأأأأأأأأأألن تقييم الخط ع وتُأدرج الحركأة المسأأأأأأأأأأأأأأجلأة بأالقيمأة الحأاليأة لاللتزاي المحأدد االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات لكأل خطأة 

الخط  المحددة االسأأأأأأأأتحقاقات، عل  اليحو المبير فر الجدول ادناو، فر الخصأأأأأأأأم المتعلق باسأأأأأأأأتحقاقات  مر
 الموتفير فر نهاية السيةع

 
 1-الجدول ال 

دة االستحقاقاتا    لحركة في قيمة االلتزامات المحدَّ

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

دة االستحقاقات  االلتزامات المحدت

الأأأأأأأأتأأأأأأأألمأأأأأأأأيأأأأأأأأر  
الصأأأأأأأأحر بعد  
 انتهاء الخدمة

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقات  
 نهاية الخدمة

خطأأأة التأأألمير  
 الطبر

االسأأأأأأأتحقاقات  
التر تأأدفع فر 
 حالة الوفاة

تعويضأأأأأأأأأأات  
 العاملير

لأعأأأأأأأاي   الأمأجأمأوع 
2021 

المجمأأأأأأأأأوع لعأأأأأأأأأاي 
2020 

 480 496 1 793 706 1 086 18 454 4 429 618 333 143 491 922 كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر         
 636 80 785 91 597 143 511 35 495 14 039 41 تكلفة الخدمة الحالية

تكلفأة الفأائأدة عل  االلتزامأات المتعلقأة  
 444 49 627 48 178 87 213 18 061 3 088 27 باالستحقاقات

)المكاسأب(/الخسأائر االكتوارية المتصألة 
 533 109 967 10 007 1 922 542 13 300 4 (804 8) بااللتزامات المتعلقة باالستحقاقات 

االسأأأأأأأأأأتحقاقات المدفوعة )مخصأأأأأأأأأأوما  
 (300 29) (901 29) (870) (359) (468 5) (709 9) (495 13) ميها اشتراكات المشتركير(

 كااانون األول/   31الرصاااااااايااد في  
 793 706 1 271 828 1 998 18 247 5 227 680 480 155 319 968 ديسمبر 

  
 2-الجدول ال 

 االلتزامات المحددة االستحقاقات: الموظفون العاملون والمتقاعدون   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 مسالمات اليونيس 

التلمير الصحر  
انأأأتأأأهأأأأأأأاء   بأأأعأأأأأأأد 

 )ا(الخدمة

اسأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة  
واالسأأأأأأأتحقاقات التر تُدَفع 

 فر حالة الوفاة

االسأأأأأأأتحقاقات  
التر تأأدفع فر 
 حالة الوفاة

تعويضأأأأأأأأأأات  
 العاملير

لأعأأأأأأأاي   الأمأجأمأوع 
2021 

المجمأأأأأأأأأوع لعأأأأأأأأأاي 
2020 

 066 627 962 620 – – – 962 620 المتقاعدون الحاليون        
المسأأأأأتوفون لكامل   -الموتفون العاملون  
 055 405 215 467 998 18 774 2 553 67 890 377 شروط االستحقاق

شير المسأأأأأأأأأأأأأتوفير   -الموتفون العاملون  
 672 674 094 740 – 473 2 927 87 694 649 بعد لشروط االستحقاق

 كاانون األول/ 31الرصاااااااااياد في   
 793 706 1 271 828 1 998 18 247 5 480 155 546 648 1 ديسمبر

 
 يشمل التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة فر لما الجدول الخصم المتعلق بعيصر التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة مر خطة التلمير الطبرع )ا( 
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 3-الجدول ال   

دة االستحقاقات القائمة على      االشتراكات اشتراكات منظمة األمم المتحدة للطفولة في كل  طة من الاطو المحدَّ

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 مسالمات اليونيس 
التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  
 بعد انتهاء الخدمة

استحقاقات نهاية الخدمة واالستحقاقات  
 المجموع خطة التلمير الطبر التر تُدَفع فر حالة الوفاة

 035 109 415 27 639 39 981 41 2021االشتراكات الفعلية لعاي      
 570 102 845 25 491 37 234 39 2020االشتراكات الفعلية لعاي 

  
 4-الجدول ال   

القائمة على االشتراكات   دة االستحقاقات   اشتراكات المشتركين في كل  طة من الاطو المحدَّ

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 اشتراكات المشتركير
التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  
 بعد انتهاء الخدمة

استحقاقات نهاية الخدمة واالستحقاقات  
 المجموع خطة التلمير الطبر التر تُدَفع فر حالة الوفاة

 783 9 783 9 ال تيطبق ال تيطبق 2021االشتراكات الفعلية لعاي      
 858 7 858 7 ال تيطبق ال تيطبق 2020االشتراكات الفعلية لعاي 

  
د االسأأتحقاقات المعترأ به فر بيان المركز  تعادل قيمة االلتزاي   - 7 د االسأأتحقاقات الخصأأم المحدت المحدت

المالر نظرا دل  ان اي اصأأول ترصأأدلا اليونيسأأ  لتمويل تلم االسأأتحقاقات ليسأأت مؤللة لتصأأييفها كلصأأول  
تلأم  مر المعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأاي: اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات الموتفير، ألن  39للخطأة وفقأا للمايأار  

األصأأأول ليسأأأت موَدعة فر صأأأيدوق اسأأأتئمانر ميفصأأأل قانونيا عر الكيان المصأأأدر للتقارير وموجود لغرض  
واحد فق  لو دفع اسأأأأأأأأتحقاقات الموتفير او تمويلهاع وتخصأأأأأأأأص اليونيسأأأأأأأأ  امواال لالحتياايات لكل خطة 

دة االستحقاقات ادناو )لالاالع عل  التفاصيل، انظر الجدول ال مر  (ع7- الخط  المحدت
 

 5-الجدول ال   

 التتاليا المتعلقة بالاطو المحددة االستحقاقات على النحو المعتَرف ب  في بيان األداب المالي  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  
 نهاية الخدمة بعد انتهاء الخدمة

خطأأأة التأأألمير  
 الطبر

االسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات التر  
 تُدَفع فر حالة الوفاة

تعويضأأأات  
 2020 2021 العاملير

 636 80 785 91 597 143 511 35 495 14  039 41  تكلفة الخدمة الحالية        
االلتزامأأأأأات   الفأأأأأأائأأأأأأدة عل   تكلفأأأأأأة 

 444 49 627 48 178 87 213 18 061 3 088 27  المتعلقة باالستحقاقات
ماجاامااو  الامصااااااااااروفاااااات   

 080 130 412 140 775 230 724 53  556 17 127 68  الُمدَرجة في الفائض
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 6-الجدول ال   

 الاسائر/)المكاسب( االكتوارية المعترف بها مباشرة في صافي األصول  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

المكاسأأأأأأأأأب(/الخسأأأأأأأأأائر االكتوارية  )
المتصأأأأأأأأأأأأأألأأأة بأأأااللتزامأأأات المتعلقأأة  

 باالستحقاقات
التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  
 نهاية الخدمة بعد انتهاء الخدمة

خطأأأة التأأألمير  
 الطبر

االسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات التر  
 تُدَفع فر حالة الوفاة

تعويضأأأات  
 2020 2021 العاملير

 780 108 (572 30) 460 (196) (254 2) (897 4) (685 23) بسبب التغيرات فر االفتراضات المالية         
بسأأأأأأأبب التغيرات فر االفتراضأأأأأأات  

 341 332 6 – 191 847 (16) 310 5 الديمغرافية
 412 207 35 547 927 949 14 213 9 571 9 بسبب التسويات القائمة عل  التجربة 

 533 109 967 10 007 1 922 542 13 300 4 (804 8) المجمو  للفترة الحالية 
  
مال ير دوالر    109,53وانخفض صأأأأأأأأافر الخسأأأأأأأأائر االكتوارية المعتَرأ بها فر داار األسأأأأأأأأهم مر  - 8
ع وتعكس المكاسب االكتوارية الياجمة عر التغيرات  2021مال ير دوالر فر عاي    10,97دل    2020عاي   فر
االفتراضأات المالية اسأاسأا الزيادات فر معدالت الخصأم لجميع اسأتحقاقات الموتفير المقّيمة عل  اسأات   فر

اليسأأأأأأأأبة للتلمير الصأأأأأأأأحر بعد اكتواري، التر عوضأأأأأأأأتها جزئيا التغيرات فر اتجالات تكاليف الرعاية الطبية ب
انتهاء الخدمة وخطة التلمير الطبر والتغيرات فر معدل التضأأأأأخم باليسأأأأأبة السأأأأأتحقاق نهاية الخدمةع ونتجت 
الخسأائر االكتوارية الياجمة عر التغيرات فر التسأويات القائمة عل  التجربة اسأاسأا عر عدد الميضأمير الجدد  

خطة التلمير الطبر وعر الزيادات فر اعداد المسأأأأأأأأأأأتوفير لمعا ير دل  التلمير الصأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة و 
 الحصول عل  االستحقاقات التر ُتدَفع عيد نهاية الخدمة وفر حالة الوفاةع

وقررت فرقة العمل المعيية بالمعا ير المحاسأأبية ان تل ن بوضأأع جداول الوفيات بيفس الطريقة التر   - 9
َعت بها جداول الصأأأأيدوق المشأأأأترك ل ، ولكيها  2017لمعاشأأأأات التقاعدية لموتفر األمم المتحدة فر عاي  ُوضأأأأن

لّنم بلن الجداول المرجحة بعدد األفراد ربما   سأتكون مرجحة بعدد الموتفير وليس بحجم المعاش السأيويع فقد سأُ
تشأأأأأأأأأأكل تيقيحا مياسأأأأأأأأأأبا فر التقد رات المتعلقة باسأأأأأأأأأأتخداي التلمير الصأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، باليظر دل   

 االستحقاقات تكون اكثر اتساقا مع صيغة قائمة عل  نصيب الفردع ان

عأامأا فألكثر مر اجأل  65فر المأائأة مر سأأأأأأأأأأأأأأر  100وجر  ايضأأأأأأأأأأأأأأأا تحأد أث احتمأال التقأاعأد دل    - 10
عاماع وتماشأأأأيا مع توصأأأأية فرقة العمل،    65يعكس السأأأأر اإلزامية إنهاء الخدمة فر األمم المتحدة ولر   ان

ي فر عاي    كان جدول الوفيات بعد لو جدول الوفيات الُمرجتن بعدد الموتفيرع    2021سر التقاعد المي اسُتخدن
، ولكيه لم ُيسأأأأأتخَدي 2020وُنفّنم جدول الوفيات لما بالفعل باليسأأأأأبة للكيانات التر البت تقييما كامال فر عاي  

 عاي السابقعتقييم قائم عل  ترحيل بيانات ال 2020باليسبة للكيانات التر كان لد ها فر عاي 

ل اليونيسأأأأأأ  خصأأأأأأومها المتعلقة بالخط  المحدتدة االسأأأأأأتحقاقات التر تتيحها لموتفيها، بما فيها   - 11 وُتموّن
التلمير الصأحر بعد انتهاء الخدمة، مر خالل اسأتخداي االحتيااياتع واالحتياايات، كغيرلا مر خط  االدخار  

دةع ويتقلب المبلغ  األخر ، لر آليات لتخصأأأأأأأأيص األموال ُبرية تغطية مصأأأأأأأأر  وفات مسأأأأأأأأتقبلية  ات ابيعة محدت
المموتل الحتياار التلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة واحتياايات الخط  المحدتدة االسأأأأأأأتحقاقات األخر    شير 
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اسأأأأتيادا دل  المكاسأأأأب والخسأأأأائر االكتوارية، باليظر دل  ان الخصأأأأوي تتلثر تلثرا شأأأأد دا باالفتراضأأأأات االكتوارية  
 عية، ولر: معدل الخصم، اي معدل االتجالات الطبية، ومتوس  العمر المتوقع، ومدة الخدمةالرئيس

دة االسأأأأأأتحقاقات والخصأأأأأأوي    7-ويرد فر الجدول ال  - 12 ادناو العجز فر التمويل لمجمل الخط  المحدت
واألموال  ، صأافر األصأولع ويتضأمر الجدول الخصأوي  22األخر ، وُتدَرج تفاصأيل االحتياار فر المالحظة  

دة االسأأتحقاقات المقّيمة عل  اسأأات اكتواري )عل  سأأبيل المثال، التلمير الصأأحر   صأأة للخط  المحدت المخصأأت
بعد انتهاء الخدمة، واسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة، وخطة التلمير الطبر، واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات التر ُتدَفع فر حالة  

 الوفاة( وللخصوي األخر ع

 
 7-الجدول ال   

 الاصومتمويل    

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 793 706 1 271 828 1 الخصوي االكتوارية المعتَرأ بها فر بيان المركز المالر   

 429 163 582 176  الخصوي والمخصصات األخر  المعترأ بها فر بيان المركز المالر
 (630 897) (651 014 1) التمويل
 (592 972) (202 990) التمويلالعجز في  

  
، نقلت اليونيسأأأأ  بعضأأأأا مر اموال التلمير الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة التر  2016اعتبارا مر عاي   - 13

كأأانأأت قأأد احتفظأأت بهأأا دل  مأأد ر صأأأأأأأأأأأأأأيأأدوق خأأارجر بأأاالشأأأأأأأأأأأأأأتراك مع وكأأاالت اخر  تأأابعأأة لسمم المتحأأدة  
 ، االستثمارات(ع11المالحظة  )انظر 

 
 التقييم االكتواري  -  باب 

 تُقات السالمة المالية للخط  المحددة االستحقاقات باستخداي التقييمات االكتواريةع - 14

  كأأأانون األول/  31واسأأأأأأأأأأأأأأُتخأأأدي تقييم اكتواري اجراو الخبراء االكتواريون التأأأابعون لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر   - 15
واُعّد التقييم، المي ُاجري لتحد د  ع  2021كانون األول/ديسأأمبر   31فر األرصأأدة الختامية فر    2021 ديسأأمبر 

 اليتائج التر سُتستخدي ألشراض المحاسبة المالية، عل  اسات الخط  الجاريةع

التر تؤثر فر التقييم االكتواري االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأأأأاُت التر دفعهأأأأا المشأأأأأأأأأأأأأأتركون   - 16 ومر العوامأأأأل األخر  
دل  عبارة    1-ارة فر الجدول ال الخط ع وُتخصأأأم تلم االشأأأتراكات مر االلتزامات، كما  تضأأأن مر اإشأأأ فر

”)مخصأأوما ميها اشأأتراكات المشأأتركير( ، مر اجل تحد د التكاليف المتبقية التر تتحملها اليونيسأأ ع ويشأأترك  
المتقاعدون والموتفون العاملون فر خط  الرعاية الصأأأأأأأأأأحية نفسأأأأأأأأأأهاع ويقابل اشأأأأأأأأأأتراكاتنهم الجماعية مجموُع 

 سب تقاسم التكاليف التر وافقت عليها الجماية العامةعتكاليف توفير الرعاية الصحية وفقا لي
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 االفتراضات االكتوارية  

االفتراضأأأان الرئيسأأأيان اللمان يسأأأتخدمهما الخبير االكتواري لتحد د الخصأأأوي المتعلقة باالسأأأتحقاقات   - 17
انتهاء  المحددة لما معدل الخصأأأأأأأأأم، ومعدل اتجاو تكاليف الرعاية الصأأأأأأأأأحية باليسأأأأأأأأأبة للتلمير الصأأأأأأأأأحر بعد 

 الخدمةع ويجب ان يستيد لمان االفتراضان دل  افتراض معدل التضخم األساسر نفسهع

ع معدل التضأخم لو مؤشأر اقتصأادي يقيس نسأبة الزيادة فر الرقم القياسأر لسسأعارع  معدل التراام - 18
يبغر ان تسأأأتيد مر المعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العاي: اسأأأتحقاقات الموتفير،    39وبمقتضأأأ  المايار  

افتراضأأأاٌت مثل معدل الخصأأأم واتجاو تكاليف الرعاية الصأأأحية دل  افتراض معدل التضأأأخم األسأأأاسأأأر نفسأأأهع 
فر المائة( فر التقييم الميجز   2,20:  2020فر المائة )  2,50اسأأأأأأأأُتخدي افتراض معدل تضأأأأأأأأخم نسأأأأأأأأبته   وقد
ما لتحد د اتجالات التضأخم الطويلة  ع وُيسأتخدي افتراض معدل التضأخم ل2021كانون األول/ديسأمبر   31 فر

 األجل عل  مد  السيوات العشرير المقبلة، ولو ما  تياسب مع المدة المتوقعة لاللتزاماتع

ر لمدفوعات  معدل الاصااااااام - 19 ع  يبغر ان يعكس معدل الخصأأأأأأأأأأأم القيمة الزميية لليقود والتوقيت المقدت
المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي: اسأأأأأأأأأأأتحقاقات  مر   39االسأأأأأأأأأأأتحقاقات المسأأأأأأأأأأأتقبليةع ووفقا للمايار  

الموتفير،  يبغر ان يسأأأأتيد معدل الخصأأأأم المسأأأأتخدي لتحد د االلتزامات المحددة االسأأأأتحقاقات دل  المعدالت  
السأأأوقية لسأأأيدات شأأأركات عالية الجودة تكافو عملة االلتزامات وآجالها المقدرةع وقد اسأأأتخدمت األمم المتحدة  

( للواليات المتحدة )دوالر الواليات المتحدة(ع  Aon Hewittعوائد الصادرة عر شركة آون ليويت )ميحييات ال
  كانون األول/  31فر المائة فر   2,97، بلغ معدل الخصأأأأأأأأأم المرّجن الوحيد  2021واسأأأأأأأأأتيادا دل  تحليل عاي  

نقطة اسأأأأات،    25فر المائة(، ويسأأأأاوي معدل الخصأأأأم، بالتقريب دل  اقرب    2,89:  2020)  2021ديسأأأأمبر 
 فر المائة(ع 3,00: 2020فر المائة ) 3,00

ع يمثل معدل  يادة التعويضأأأأات المسأأأأتخدي فر تحد د االلتزامات المحددة  معدل زيادة التعويرااات - 20
افتراضأأأأأا اويل األجل ويشأأأأأمل عياصأأأأأر تتعلق بالتضأأأأأخم والزيادات فر اإنتاجية وتسأأأأأويات   االسأأأأأتحقاقات 

 عالجدارة والترقيات

ع تسأأأأتيد االفتراضأأأأات المتعلقة بالوفيات فر المسأأأأتقبل دل  مشأأأأورة راضااات الوليات في المسااتقبلافت  - 21
 اكتوارية وفقا إحصاءات ميشورة فر شكل جداول للوفياتع

ع  االفتراأل المتعلق بالمشاااركة في  طة التأمين الصااحي بعد انتهاب الادمة وبا تيار هذه الاطة  - 22
تقاعد ر فر المسأأتقبل الم ر  توقع ان يسأأتوفوا شأأروط التللل للحصأأول عل   فر المائة مر الم  95ُيفترض ان  

فر المائة    75اسأأأأأأأأتحقاقات التلمير الصأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة سأأأأأأأأيشأأأأأأأأاركون فر الخطة اثياء التقاعد؛ وان  
فر المائة مر المتقاعدات سأأأأأأأأأأأيكونون متزوجير ومتزوجات وقت التقاعد وسأأأأأأأأأأأيختارون  75المتقاعد ر و   مر
َبت تكلفة المطالبات للفرد  يكون   ان ا واجهم مشمولير بيفس خطة التلمير الطبر التر اختارولا ألنفسهمع وُحسن

 2018و    2017و   2016الواحد لتقييمات عل  اسأأأات المطالبات الفعلية وخبرة التسأأأجيل للسأأأيوات التقويمية  
 المقدمة مر مختل  شركات ددارة مطالبات التلميرع

دجراءات التقييم المتعلقة بتعويضأأأأات العاملير د الء اعتبار ل ثار المباشأأأأرة   : لم تتضأأأأمر19-كوفيد - 23
التر    19-ع وحاليا، ثمة الكثير مر المسأأأأأائل الياشأأأأأئة عر كوفيد19-او شير المباشأأأأأرة المتعلقة بجائحة كوفيد

 قبله: او 2021كانون األول/ديسمبر  31يمكر ان تؤثر عل  المطالبات التر تكبدتها األمم المتحدة فر 



 منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 A/77/5/Add.3 )تابع(  2021ام  الم ةظات على البيانات المالية لع

 

22-08664 140/188 

 

 احتمال تلخر العالجات الطبية المي قد  ؤثر بدورو عل  شدة مدفوعات االستحقاقات؛ )ا( 

المضأأأأأأأأأأأأأأأاعفأات الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة المحتملأة اليأاجمأة عر الفيروت والتر قأد يكون لهأا اثر عل   )ب( 
 مدفوعات االستحقاقات فر المستقبل؛

ملا فر الحسأأأأأأأبان ميحييات اآلثار المسأأأأأأأتقبلية المحتملة عل  معدل الخصأأأأأأأم والتر لم تلخ )ج( 
 العوائد الصادرة عر شركة آون ليويت؛

اآلثأأأار المحتملأأأة عل  الوفيأأأات التر لر ُتضأأأأأأأأأأأأأأمتر فر جأأأدول الحيأأأاة بأأأالواليأأأات المتحأأأدة   )د( 
 ع2019، او جداول ميظمة الصحة العالمية الخاصة بالوفيات فر البلدان لعاي 2017 لعاي

  19- ت شأأأأاملة، فهر تقدي بعض األمثلة ل ثار المحتملة لكوفيد وعل  الرشم مر ان لمو المسأأأأائل ليسأأأأ - 24
قبل مرور    19-ع ولر تعرأ اآلثار الكاملة لكوفيد 2021عل  اسأأأأأأأأأأتحقاقات تعويضأأأأأأأأأأات العاملير فر نهاية عاي  

  سأأيوات، وعليه فلن اختيار االفتراضأأات الرئيسأأية فر التحليل امر صأأعب بشأأكل شير مللوأ فر لمو البيئة شير 
 عبياء عل   لم، فلن تقد ر االستحقاقات والتزامات األمم المتحدة عرضة لدرجة اكبر مر عدي اليقيرالمسبوقةع و 

 
 1-الجدول باء

االكتوارية الرئيسية    االفتراضات 

 )باليسبة المئوية( 2020 )باليسبة المئوية( 2021 
   معدل الاصم   

 3,37 2,89 كانون الثانر/ يا ر 1المعدل فر 
 2,89 2,97 كانون األول/ديسمبر 31المعدل فر 

 2,20 2,50 معدل التضخم
   المعدل المتوقع لزيادة تتاليا الرعاية الطبية
 5,15 5,03 )ا(،)ب(تكاليف الرعاية الطبية داخل الواليات المتحدة

 3,65 3,95 )ج(وما بعدو 2031تكاليف الرعاية الطبية داخل الواليات المتحدة فر عاي 
 4,59 4,53 )ب(تكاليف عالج األسيان فر الواليات المتحدة

 3,65 3,95 )ج(وما بعدو 2031تكاليف عالج األسيان داخل الواليات المتحدة فر عاي 
 Medicare 5,17 5,31خارج خطة   تكاليف الرعاية شير الطبية داخل الواليات المتحدة

 3,65 3,95 وما بعدو   2031فر عاي    Medicareتكاليف الرعاية شير الطبية داخل الواليات المتحدة خارج خطة   
 3,64 3,44 سويسرا –تكاليف الرعاية خارج الواليات المتحدة 

 2,75 2,25 سويسرا –وما بعدو  2028تكاليف الرعاية خارج الواليات المتحدة فر عاي 
 3,73 3,75 ميطقة اليورو -خارج الواليات المتحدة تكاليف الرعاية 

 3,25 3,75 ميطقة اليورو -وما بعدو  2021تكاليف الرعاية خارج الواليات المتحدة فر عاي 
 3,97-9,07 3,97-9,07 )ج(، )د(عاما( 60عاما إلى سن  20المعدل المتوقع لزيادات المرتبات )يتراجع من سن 

 
 فر الواليات المتحدة اعل  بقليل(ع Medicareللتلمير الطبر فر الواليات المتحدة )تكاليف الرعاية الطبية خارج خطة  Medicareخطة  )ا( 

 معدالت السية التالية  ات الصلةع )ب( 

 (ع2034: المعدل ممتد حت  عاي 2020) 2031، المعدل ممتد حت  عاي 2021باليسبة لعاي  )ج( 

 ع2020عاماع ال  وجد اي اثر عل  اإفصاح لعاي  65 تماش  مع سر التقاعد الميقحة البالغة ُحدّنف بما  )د( 
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 2-الجدول باء

 المعدالت الحالية للوليات التي تستند إليها قيم  صوم منظمة األمم المتحدة للطفولة  

 معدل الوفيات: قبل التقاعد

2021 2020 

 عاما 69فر سر  عاما 20فر سر   عاما 65فر سر  عاما 20فر سر 
 0,00718 0,00056 0,00495 0,00062  كور     

 0,00522 0,00037 0,00263 0,00034 دناف

 عاما 70فر سر  عاما 20فر سر  عاما 70فر سر  عاما 20فر سر  التقاعد بعدمعدل الوفيات: 

 0,00913 0,00062 0,01113 0,00062  كور
 0,00561 0,00035 0,00570 0,00035 دناف
 

 3-الجدول باء

 عاما أو أكثر في الادمة  30متوسو معدالت تقاعد الموظفين من الفئة الفنية ممن أمروا    

 معدل التقاعد

2021 2020 

 عاما 62فر سر  عاما 55فر سر   عاما 62فر سر  عاما 55فر سر 
 0,73 0,16 0,73 0,16  كور     

 0,78 0,20 0,78 0,20 دناف
 

 4-الجدول باء

األثر المحتمل للتغيرات في االفتراضاات الرئيساية المساتادمة في قياس االلتزامات المحددة االساتحقاقات    
 وتتاليا االستحقاقات

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 حساسية االفتراضات )األثر فر(

التلمير الصحر بعد انتهاء  
 الخدمة 

نأأأأأأأأأأأهأأأأأأأأأأأايأأأأأأأأأأة  
 الطبر خطة التلمير  الخدمة

االسأأأأأأأتحقاقات  
التر تأُأدَفع فر 
 حالة الوفاة

تعويضأأأأأأأأأأات 
 العاملير

 االلتزامات  االلتزامات  المصروفات االلتزامات  االلتزامات  المصروفات االلتزامات
        معدل الاصم        

 (123 1) (182)  – (703 76)  (196 6)  – (415 99) فر المائة  0,5األثر المترتب عل   يادة بيسبة  
 452 1 193  – 036 90  660 6  – 913 115 فر المائة   0,5األثر المترتب عل  نقصان بيسبة 

          اتجاهات تتاليا الرعاية الصحية معدالت
 – –   529 9  943 86  – 858 10  339 111 فر المائة  0,5األثر المترتب عل   يادة بيسبة  

 – –   (024 8)  (979 74)  – (188 9)  (698 96) فر المائة   0,5نقصان بيسبة األثر المترتب عل   
         بدل غ ب المعيشة

 876 2 – – – – – – فر المائة 1األثر المترتب عل   يادة بيسبة 
 (242 2) – – – – – – فر المائة 1األثر المترتب عل  نقصان بيسبة  
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 تحليل الحساسية  

الجدول اعالو األثر المحتمل ان  ترتب عل  التغيرات فر بعض االفتراضأأأأأأأأأأات الرئيسأأأأأأأأأأية  وضأأأأأأأأأأن   - 25
المسأأأأأأأتخدمة فر قيات االلتزامات المحددة االسأأأأأأأتحقاقات وتكاليف االسأأأأأأأتحقاقاتع وتحليل الحسأأأأأأأاسأأأأأأأية الوارد  

واتجالات  لما الجدول افتراضر وييبغر استخدامه بحمرع وإ ا تغيرت االفتراضات المتعلقة بمعدل الخصم   فر
تكأاليف الرعأايأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة وتسأأأأأأأأأأأأأأويأة شالء المايشأأأأأأأأأأأأأأة المبييأة اعالو، سأأأأأأأأأأأأأأيؤثر  لأم عل  قيأات االلتزامات  
والمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات، عل  اليحو المبّير فر الجأأدول اعالوع وُنّقن االفتراض المتعلق بمعأأدالت اتجأأالأأات تكأأاليف  

تكاليف خط  التلمير الصأأأأأأحر  الرعاية الصأأأأأأحية لكر يعكس التوقعات الحالية عل  المد  القصأأأأأأير لزيادات  
باستخداي    2021كانون األول/ديسمبر    31بعد انتهاء الخدمة والظروأ االقتصاديةع وُحدّنف مر اجل تقييمات  

 افتراضات شركة آون لويت الطويلة األجل للعمالت المختلفة التر وفرتها األمم المتحدةع

فر افتراض واحد مع بقاء جميع االفتراضأأأات  وتسأأأتيد تحليالت الحسأأأاسأأأية الممكورة اعالو دل  تغير   - 26
األخر  ثأأابتأأةع وُيرجتن، مر اليأأاحيأأة العمليأأة، ااّل يحأأدف  لأأم، نظرا ألن التغيرات فر بعض االفتراضأأأأأأأأأأأأأأأات  

تكون مترابطةع وعيد حسأاب حسأاسأية االلتزامات المحددة االسأتحقاقات د اء افتراضأات اسأاسأية، ُابّنق نفس  قد
 صم المعاشات التقاعدية المعترأ به فر بيان المركز المالرعاألسلوب المستخدي لحساب خ

 
 مدة الاطة ومدفوعات االستحقاقات المتوقعة  

بلغ متوسأأأأأأأ  مدة التلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة )بما فر  لم خطة التلمير الطبر(، واسأأأأأأأتحقاقات   - 27
 عسية عل  التوالر   18سيوات و    8سيوات و    9سية و    23نهاية الخدمة واستحقاقات الوفاة وتعويضات العاملير  

 
 5-الجدول باء

 تقديرات مدفوعات االستحقاقات ماصوما منها اشتراكات المشتركين للسنوات العشر المقبلة  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2022 2023 2024 2025 2026 
  2027مأأأأأأأأأر  
 2031دل  

دجمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالر 
 السيوات العشر

 385 318 250 194  985 29  311 27  799 24  309 22  731 19  )ا(الصحر بعد انتهاء الخدمةالتلمير         
 069 102 505 45  882 9  022 10   52 10  953 11  184 14  استحقاقات نهاية الخدمة 

 884 3 765 1  392  404 417  437 469  االستحقاقات التر ُتدَفع فر حالة الوفاة
 919 8 424 4 901 901 901 898 894 العامليرتعويضات 

 257 433 944 245 160 41 638 38 640 36 597 35 278 35 المجاميع 
 

 يشمل التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة فر لما الجدول الخصم المتعلق بعيصر التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة مر خطة التلمير الطبرع )ا( 

  
 المعاشات التقاعدية متعددة أرباب العمل طو   -  جيم 

 تعترأ اليونيس  بالفئات التالية مر استحقاقات الموتفير: - 28

شأهرا بعد نهاية   12اسأتحقاقات الموتفير القصأيرة األجل التر  تعير تسأويتها فر شضأون   )ا( 
 الفترة المحاسبية التر يقدي فيها الموتفون الخدمة  ات الصلة؛
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 بعد انتهاء الخدمة؛ استحقاقات ما )ب( 

 استحقاقات الموتفير األخر  الطويلة األجل؛ )ج( 

 استحقاقات دنهاء الخدمةع )د( 

اليونيسأ  ميظمة مشأاركة فر الصأيدوق المشأترك للمعاشأات التقاعدية لموتفر األمم المتحدة، المي   - 29
ل بملم مر اسأأأتحقاقات للموتفيرع  انشأأألته الجماية العامة لتوفير اسأأأتحقاقات التقاعد والوفاة والعجز وما  تصأأأ

وصأأأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأأأات التقاعدية لو خطة ممولة متعددة ارباب العمل تعمل بيظاي االسأأأأأأأأأأتحقاقات المحددةع  
)ب( مر اليظاي األساسر لصيدوق المعاشات التقاعدية، فلن باب العضوية    3وحسب ما لو محدد فر المادة  

مة دولية او حكومية دولية اخر  مشأأأأأتركة فر اليظاي  فر الصأأأأأيدوق مفتوح للوكاالت المتخصأأأأأصأأأأأة وألي ميظ
 الموحد للمرتبات والبدالت وشيرلا مر شروط الخدمة فر األمم المتحدة والوكاالت المتخصصةع

ويعرّنض صأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأات التقاعدية الميظمات المشأأأأأأأاركة لمخاار اكتوارية مرتبطة بالموتفير   - 30
  المشأأارنكة فر الصأأيدوق، مما  ترتب عليه عدي وجود اسأأات متسأأق الحاليير والسأأابقير فر الميظمات األخر 

وموثوق لتخصأأأأأأيص االلتزاي واصأأأأأأول الخطة وتكاليفها لفراد  الميظمات المشأأأأأأاركة فر الصأأأأأأيدوقع وليسأأأأأأت  
اليونيسأأأ  وصأأأيدوق المعاشأأأات التقاعدية، عل  شرار الميظمات األخر  المشأأأاركة فر الصأأأيدوق، فر وضأأع  

صأأأأأة التياسأأأأأبية لليونيسأأأأأ  فر التزاي االسأأأأأتحقاقات المحددة واصأأأأأول الخطة والتكاليف  يمّكيهما مر تحد د الح
المرتبطة بالخطة بقدر كاأ مر الموثوقية لسشراض المحاسأأأأأأأأبيةع ولملم، تتعامل اليونيسأأأأأأأأ  مع لمو الخطة  

ة للقطاع  مر المعا ير المحاسبية الدولي  39كما لو كانت خطة محددة االشتراكات تمشيا مع متطلبات المايار  
العاي: اسأأتحقاقات الموتفيرع وتُقيتد اشأأتراكات اليونيسأأ  فر صأأيدوق المعاشأأات التقاعدية خالل الفترة المالية  

 كمصروفات فر بيان األداء المالرع

وييص اليظاي األسأأأأاسأأأأر لصأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعدية عل  ان يكل  مجلس صأأأأيدوق المعاشأأأات   - 31
سأأأأأأأتشأأأأأأأاري بلجراء تقييم اكتواري للصأأأأأأأيدوق مرة كل ثالف سأأأأأأأيوات عل  األقلع  التقاعدية الخبير االكتواري اال

جرت العادة فر مجلس صأأيدوق المعاشأأات التقاعدية ان يجر  تقييٌم اكتواري كل عامير باسأأتخداي اريقة  وقد
حاصأأأأأأأأأأأل المجموعة المفتوحةع والغرض الرئيسأأأأأأأأأأأر مر لما التقييم االكتواري لو تحد د ما د ا كانت اصأأأأأأأأأأول  

 المعاشات التقاعدية الحالية واصوله المقّدرة فر المستقبل كافية للوفاء بالخصوي المترتبة بممتهعصيدوق 

وتتكون االلتزامات المالية لليونيسأأأأأأأ  تجاو صأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأات التقاعدية مر االشأأأأأأأتراكات المقررة   - 32
فر المأائة    15,8مشأأأأأأأأأأأأأأتركير و فر المأائأة لل  7,9عليهأا، وفق المعأدل الأمي تحأددو الجمايأة العأامأة ) بلغ حأاليأا  

للميظمات األعضأأأأأأأأأاء(، دضأأأأأأأأأافة دل  اي حصأأأأأأأأأة فر اي مدفوعات تسأأأأأأأأأدد لتغطية العجز االكتواري بموجب 
مر اليظاي األسأأاسأأر للصأأيدوقع وال ُتسأأّدد مدفوعات لتغطية مثل لما العجز دال د ا قررت الجماية   26 المادة

 تقرر وجود ضأأأرورة تقتضأأأر سأأأداد مدفوعات العجز   ومت  قررت  لم، بعد ان 26العامة العمل بحكم المادة  
بياء عل  تقييم لمد  الكفاية االكتوارية لصأأأأأيدوق المعاشأأأأأات التقاعدية فر تاريخ التقييمع وتسأأأأأالم كل ميظمة 
عضأو فر سأد لما العجز بمبلغ  تياسأب مع مجموع االشأتراكات التر دفعتها كل ميظمة عضأو اثياء السأيوات  

 التقييمعالثالف السابقة لتاريخ 

،  2019كانون األول/ديسأأأأأأأمبر   31واُنجز احدف تقييم اكتواري لصأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأات التقاعدية فر   - 33
ع وقاي صأأأأأيدوق المعاشأأأأأات  2021كانون األول/ديسأأأأأمبر    31ويضأأأأأطلع حاليًا بالتقييم عر الفترة الممتدة حت  
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دل     2019نون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبر  كا  31التقاعدية بترحيل بيانات االشأأأأأأأأأأأأتراكات الخاصأأأأأأأأأأأأة بالفترة الممتدة مر 
 ع2020واستخدمها فر بياناته المالية لعاي  2020كانون األول/ديسمبر  31

لة   2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   31واسأأأأأأأأأأأأأأفر التقييم االكتوراي الأمي اجري فر  - 34 عر نسأأأأأأأأأأأأأأبأة مموت
للمعاشأأات التقاعدية،  األصأأول االكتوارية دل  الخصأأوي االكتوارية، بافتراض عدي دجراء تسأأويات مسأأتقبلية  مر

م فر الحسأأأأأأأأأأأأبان اليظاي الحالر    107,1فر المائةع وبلغت نسأأأأأأأأأأأأبة التمويل    144,2بلغت   فر المائة عيدما ُاخن
 لتسويات المعاشات التقاعديةع

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية لصأيدوق المعاشأات التقاعدية، خلص الخبير االكتواري االسأتشأاري دل    - 35
ما يسأأأأأأأأأأتوجب تسأأأأأأأأأأد د مدفوعاتي لتغطية العجز بموجب   2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر    31حت  انه ال  وجد 

مر اليظاي األسأأأأاسأأأأر للصأأأأيدوق، ألن القيمة االكتوارية لسصأأأأول تجاو ت القيمة االكتوارية لجميع  26 المادة
قيمة  الخصأأأأوي المسأأأأتحقة فر داار الخطةع ويضأأأأاأ دل   لم ان القيمة السأأأأوقية لسصأأأأول تجاو ت كملم ال

االكتوارية لجميع الخصأأأوي المسأأأتحقة فر تاريخ التقييمع وحت  وقت اإبالغ، لم تكر الجماية العامة قد لجلت  
 ع26دل  تطبيق األحكاي الواردة فر المادة 

وبلغ مجموع االشأأأأتراكات المدفوعة دل  صأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعدية خالل األعواي الثالثة السأأأأابقة   - 36
 فر المائة ميهاع 10,94بال ير دوالر، سالمت اليونيس  بيسبة  7,99( ما قدرو 2020و  2019  و  2018)

، بلغت االشأأأأأأأأأأأتراكات المسأأأأأأأأأأأددة دل  صأأأأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأأأأات التقاعدية ما مقدارو  2021وخالل عاي   - 37
مليون دوالر(ع وتبلغ قيمة االشأأأأأأأأأأأأأأتراكات المتوقعة المسأأأأأأأأأأأأأأتحقة فر   318,05:  2020مليون دوالر )  333,61

 مليون دوالرع 361,08حوالر  2022 عاي

ويجو  دنهاء العضأوية فر صأيدوق المعاشأات التقاعدية بقرار مر الجماية العامة بياء عل  توصأية   - 38
باإنهاء مر مجلس صأيدوق المعاشأات التقاعديةع وُتدفع دل  الميظمة العضأو سأابقا حصأة نسأبية مر مجموع 

ء ُتخصأص حصأرا لصأالن َمر كان مر موتفيها مشأترنكا اصأول صأيدوق المعاشأات التقاعدية فر تاريخ اإنها
د مجلس صأأأأأأأأأأيدوق   فر الصأأأأأأأأأأيدوق فر  لم التاريخ، وفقا لترتيب متفق عليه بير الميظمة والصأأأأأأأأأأيدوقع ويحدّن

يشمل  المعاشات التقاعدية المبلغ استيادا دل  تقييم اكتواري ألصول الصيدوق وخصومه فر تاريخ اإنهاء؛ وال
 صول الزائدة عر الخصويعالمبلغ اي جزء مر األ

وُيجري مجلس مراجعر الحسأأأأابات مراجعة سأأأأيوية لحسأأأأابات صأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعدية، وُيقّدي   - 39
كل عاي تقريرا عر مراجعة الحسأأأأأأأأابات دل  مجلس صأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأات التقاعدية وإل  الجماية العامةع   فر

اراته يمكر االاالع عليها بزيارة الموقع الشبكر  وُيصدنر صيدوق المعاشات التقاعدية تقارير فصلية عر استثم
 عwww.unjspf.orgالتالر: 

 
  

http://www.unjspf.org/
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 1-الجدول جيم

 االشتراكات في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 163 211 211 221 اشتراكات اليونيس    

 882 106 403 112 اشتراكات المشتركير
 045 318 614 333 مجمو  االشتراكات 

  
 21الم ةظة    

 الماصصات  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
مخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأات إعادة  
 المجموع مخصصات اخر  مخصصات لخفض القيمة األموال شير المستخدمة

 335 33 416 5 550 6 369 21 2021كانون الثانر/ يا ر  1الرصيد فر      
 (553 9) (416 5) (998) (139 3) استخداي المخصصات او تحريرلا

 686 10 – 838 3 848 6 الزيادة فر المخصصات
 468 34 – 390 9 078 25 2021كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في  

  
المقرر لجميع إعادة األموال شير المستخدمة دل  الجهات المانحة، عل  اليحو  ُ بلتغ عر مخصص   - 1

المشأأاريع حيثما تضأأميت المين شأأراا  يص عل  دعادة األموال واشأأترات اتفاقات المسأأالمات دعادة األموال  
 تاريخ اإبالغ باليسأأأأأبةشأأأأأهرا مر  12المسأأأأأتخدمةع وتتوقع اليونيسأأأأأ  تسأأأأأوية لما الخصأأأأأم فر شضأأأأأون  شير 

 لالتفاقات التر انقض  اجلها المالرع

وُيسأجتل ”مخصأص خفض القيمة  لجهات مانحة بعييها حيثما تشأير التجارب السأابقة دل  انه سأبق  - 2
 عخفض مسالمة جهة مانحة فر تاريخ انتهاء االتفاق المتعلق بهمو المسالمة
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 22الم ةظة  

 صافي األصول

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
الأأأأأأأأفأأأأأأأأوائأأأأأأأأض  

 المتراكمة

االحتياايات الممتثلة للمعا ير  
 االحتياايات األخر   المحاسبية الدولية للقطاع العاي 

مأأأأأأأأأأجأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأوع  
 االحتياايات

مجمأأأأأأوع صأأأأأأافر 
 األصول

الأأأأأأخسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأر  
 االكتوارية

دعأأأأأأأأادة تقيأأأأأأأأيم  
  االستثمارات

االحتيأأأاايأأأات  
 األخر 

صيدوق التلمير  
الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد 
 انتهاء الخدمة

صيدوق حاالت  
 الخدمةانتهاء 

صأأأأأأأأيدوق خطة 
 التلمير الطبر

صأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأدوق  
األصأأأأأأأأأأأأأأأأأول  
 الراسمالية

صأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأدوق  
المأأأأأأال   رات 

 المتداول
 947 731 7 262 877 – 66 655 133 785 105 413 578 115 2 925 62 (697 5) 685 854 6 2020كانون الثاني/يناير    1الرصيد في              

 338 216 1 337 27 – – – – 337 27 – – – 001 189 1 الفائض
 (533 109) (533 109) – – – – – – – (533 109) – الخسائر االكتوارية

التغيرات فر القيمأأة العأأادلأأة لسصأأأأأأأأأأأأأول  
 028 61 028 61 – – – – – – 028 61 – – المالية المتاحة للبيع
 – (182 50) – (52) (310 19) (593 19) (227 11) – – – 182 50 استخداي االحتياار

 – 213 104 – 643 1 845 25 491 37 234 39 – – – (213 104) التحويالت دل /)مر( الصياد ق
 780 899 8 125 910  – 657 1 190 140 683 123 757 633 115 2 953 123 (230 115) 655 989 7 2020كانون األول/ديسمبر    31الرصيد في  
 927 506 1 605 60 – – – – 605 60 – – – 322 446 1 الفائض

 (967 10) (967 10) – – – – – – – (967 10) – الخسائر االكتوارية
التغيرات فر القيمأأة العأأادلأأة لسصأأأأأأأأأأأأأول  

 (891 67) (891 67) – – – – – – (891 67) – – المالية المتاحة للبيع
 – (650 55) (913 2) (118) (887 15) (522 24) (210 12) – – – 650 55 استخداي االحتياار

 – 553 167 000 27 – 415 27 639 39 981 41 518 31 – – (553 167) التحويالت دل /)مر( الصياد ق
 849 327 10 775 003 1 087 24 539 1 718 151 800 138 133 724 633 33 062 56 (197 126) 074 324 9 2021األول/ديسمبر    كانون   31الرصيد في  

 
”االحتياايات األخر  ع ويرد ادناو شرح اكثر تفصيال لهم ر   لية للقطاع العاي  و تلل  صافر األصول مر ”الفوائض المتراكمة  و ”االحتياايات ع وتتلل  االحتياايات مر ”االحتياايات الممتثلة للمعا ير المحاسبية الدو   

 اليوعير مر االحتيااياتع
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متبقية  يمّثل صأأافر األصأأول قيمة اصأأول اليونيسأأ ، مخصأأوما ميها ما عل  الميظمة مر خصأأوي   - 1
 فر تاريخ اإبالغع ويتلل  صافر اصول اليونيس  مر الفوائض المتراكمة واالحتيااياتع

 وتمثل الفوائض المتراكمة مبالغ الفائض والعجز المتراكمة مر عمليات اليونيس  عل  مر السييرع - 2

الممتثلة للمعا ير المحاسأأأأأأأبية وتحتفظ اليونيسأأأأأأأ  باالحتياايات التالية التر تتلل  مر االحتياايات   - 3
دعأداد التقأارير الأداخليأة  ادنأاو(ع وألشراض    10-4الأدوليأة للقطأاع العأاي واالحتيأاايأات األخر  )انظر الفقرات  

ص المجلس التيفيمي لليونيسأأأأأأأأ  حصأأأأأأأأصأأأأأأأأا   مر الفوائض المتراكمة لتمويل انشأأأأأأأأطة محددة  والميزنة، خصأأأأأأأأّ
صأحر بعد انتهاء الخدمة واألصأول الراسأمالية وصأيدوق حاالت  التلمير الومصأروفات مسأتقبلية، بما فر  لم  

 الخدمة وخدمات المشتريات والتلميرعانتهاء 

ع  تلل  لما االحتياار مر معاَمالت دعادة تقييم األصأأأول المالية  احتياار دعادة تقييم االسأأأتثمارات - 4
ص بهما األصل المالر مر االحتياار  المتاحة للبيعع وفر حال بيع اصل مالر معاد تقييمه، يكون الجزء الخا

قد تحقق فعليا، وُيعترأ به فر بيان األداء المالرع وفر حال اضأأأأأأأأأأمحالل اصأأأأأأأأأأل مالر معاد تقييمه، يعترأ 
 بالجزء الخاص بهما األصل المالر مر االحتياار فر بيان األداء المالرع

المجلس التيفيمي عل  دنشأأأأأأأأأأاء  ، وافق  2003ع فر عاي  احتياار التلمير الصأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة - 5
احتياار للتلمير الصحر بعد انتهاء الخدمةع وُيستخدي االحتياار فر تمويل خصوي التلمير الصحر بعد انتهاء  

 عالخدمة التر تشكل جزءا مر الخصوي المتعلقة باستحقاقات الموتفير والمدرجة فر بيان المركز المالر

، وافق المجلس التيفيمي عل  دنشأأأأأأأأأأأأاء احتياار  1990ع فر عاي  احتياار األصأأأأأأأأأأأأول الراسأأأأأأأأأأأأمالية - 6
مليون دوالر مر الموارد العادية لتيسأأأأير اعمال التجد د والمشأأأأتريات المسأأأأتقبلية    22لسصأأأأول الراسأأأأمالية قدرو  

 األصول الراسمالية مثل مبانر المكاتب ومساكر الموتفير فر الميدانع مر

، وافق المجلس التيفيمي عل  دنشأأأأأأأأأأأأأأاء  2006ي  ع فر عااحتياار صأأأأأأأأأأأأأأيدوق حاالت انتهاء الخدمة - 7
صأأأأأأأأأأأأأأيأدوق لحأاالت انتهأاء الخأدمأة مر اجأل تغطيأة الخصأأأأأأأأأأأأأأوي المتعلقأة بأانتهأاء الخأدمأة وإنهأائهأاع ويتألل  لما  
الصأأأأأيدوق مر صأأأأأافر تراكم مجموع االشأأأأأتراكات الواردة مر مصأأأأأدر التمويل المتمثل فر الموتفير الحاليير  

 فوعة للموتفير األعضاء فر الصيدوق عيد دنهاء الخدمة او التقاعدعالمؤللير، مخصوما ميه المبالغ المد

ع تتألل  لمو االحتيأاايأات مر احتيأاايير للمشأأأأأأأأأأأأأأتريات والتألمير وافق المجلس  االحتيأاايأات األخر   - 8
 التيفيمي عل  دنشائهما واموال مخصصة تتعلق بلنشطة الصياد ق االستئمانيةع

مليون   2فيمي عل  دنشأأأأاء احتياار لخدمات المشأأأأتريات بقيمة ، وافق المجلس التي1993وفر عاي   - 9
ل االحتياار مر الفائض الياجم عر رسوي المياولة   دوالر الستيعاب اي حاالت عجز تيشل فر المستقبلع وموّن
لها عل  بيد تكاليف الموتفير والمصأأأأأأأأأروفات   التر تفرضأأأأأأأأأها شأأأأأأأأأابة اإمدادات عل  كل الب شأأأأأأأأأراء وتحمّن

عل  دنشأأاء احتياار للتلمير قدرو   1950ضأأافة دل   لم، وافق المجلس التيفيمي فر عاي  المتصأألة بهاع وباإ
مليون دوالر السأأتيعاب الخسأأائر فر لوا ي ومعدات برنامج اليونيسأأ  التر ال يغطيها التلمير التجاريع    0,20

 وُمّول لما المبلغ مر مخصصات الشحر المعتمدةع

تخصأأأيص اموال تتعلق بلنشأأأطة خدمات المشأأأتريات    2021ر عاي  وقررت ددارة اليونيسأأأ  اعتبارا م - 10
 باليظر دل  انها ال تكون متاحة لالستخداي فر انشطة اليونيس  البرنامجية العامةع
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تغطر التألمير الطبر وتألمير عالج  ع خطأة التألمير الطبر لر خطأة احتيأاار خطأة التألمير الطبر - 11
المعييير محليأا )مر فئأة الخأدمأات العأامأة والموتفير  العأاملير   األسأأأأأأأأأأأأأأيأان تأد رلأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لفأائأدة موتفيهأا

السأأأابقير المعييير محليا )وافراد اسأأأرلم المسأأأتحقير(، الم ر  الواييير مر الفئة الفيية عل  السأأأواء( والموتفير  
ل يقيمون فر مراكز عمل محددة بعيدا عر مواقع المقارع ويتشأأأأأأأأأأأأارك الموتفون والميظمة فر تحمّ يعملون او  

ي ويوافق عليها فر داار خطة تكلفة األقسأأأأاطع وُيسأأأأتخدي لما االحتياار فر سأأأأداد جميع  المطالبات التر تقدت
ل مر خالل تحويالت شهرية تجريها اليونيس   التلمير الطبر،    واشتراكات  دفعها المشتركون فر الخطةع ويموت

التيفيمي عل  دنشأأأاء صأأأيدوق متجدد   ، وافق المجلس2020ع فر عاي  صأأأيدوق رات المال المتداول - 12
لرات مأال متأداول الغرض ميأه لو معأالجأة اليقص فر تمويأل برامج اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  القطريأة للتعأاون فر انتظأار  

تصأأأأأأأأأأأبن خطوط جمع التبرعات جالزةع ويتين لما التمويل لسنشأأأأأأأأأأأطة البرنامجية ان تبدا دون دلدار وقت   ان
ل لما الصيدوق مر جزء مر  ل فر عاي التيفيمع وُيموت  ع2021مكاسب الخزانة وقد ُشغّن

 
 23الم ةظة    

المتأتية من التبرعات    اإليرادات 

 
 التبرعات -  ألف 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   التبرعات النقدية   

 497 860 4 135 384 5 الحكومات والوكاالت الحكومية الدولية
 265 771 632 762 الميظماتالترتيبات المشتركة بير 

 352 352 1 644 733 1 اللجان الوايية
 811 226 345 314 جمع األموال مر القطاع الخاص داخل البلدان

 925 210 7 756 194 8 مجمو  التبرعات النقدية 
   التبرعات العينية

 882 79 666 82 الحكومات والوكاالت الحكومية الدولية
 291 16 535 22 الواييةاللجان 

 989 10 158 7 جمع األموال مر القطاع الخاص داخل البلدان
 162 107 359 112 مجمو  التبرعات العينية 
 087 318 7 115 307 8 مجمو  التبرعات النقدية 

 (783 15) (381 14) المبالغ المردودة ومخصصات رد التبرعات شير المستخدمة دل  الجهات المانحة وخفض القيمة
 304 302 7 734 292 8 مجمو  التبرعات )صافي( 

  
ُادرجت المكاسأب )الخسأائر( الياشأئة عر صأرأ العمالت األجيبية ضأمر التبرعات اعالو، وُيفصأن  - 1

 عيها بشكل مستقل فر الجدول ادناوع
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مسأأأأأأأأأأأأالمات متعددة  بليون دوالر(، وشأأأأأأأأأأأأملت    2,62:  2020بال ير دوالر )  3,28وبلغت التبرعات   - 2
 السيوات حيثما كان متوقعا ان يمتد تيفيم البرامج عل  فترة تزيد عر سيتيرع

 
 اللجان الوايية  

بليون دوالر(، والمتأألتيأة   1,35: 2020بليون دوالر ) 1,73تمثأأل د رادات التبرعأأات اليقأأديأأة البأأالغأأة   - 3
تحويلها دل  اليونيس ع وبلغ مجموع يية عل   مر اللجان الوايية، صافر المسالمات التر وافقت اللجان الوا

الواييأة خالل العأاي، بأاسأأأأأأأأأأأأأأتثيأاء العأائأدات المتألتيأة مر التراخيص المميوحة  المسأأأأأأأأأأأأأأالمأات الواردة دل  اللجأان  
بليون دوالر(ع ومر لأما المبلغ،   1,77:  2020بليون دوالر )  2,10اجأل البطأاقأات والميتجأات، مأا قيمتأه   مر

مال ير دوالر( لتغطيأأأة تكأأأاليف    445,24:  2020مليون دوالر )  448,58بمبلغ    احتفظأأأت اللجأأأان الواييأأأة
انشأأأأأأأأطة جمع األموال والدعوة والتيظيم واإدارة، او فر شأأأأأأأأكل احتياايات )لالاالع عل  معلومات دضأأأأأأأأافية  

 ، األاراأ  ات العالقة(ع37العالقة بير اليونيس  واللجان الوايية، انظر ادناو المالحظة  عر

 
 المسالمات العييية  

تتضأأأأأأمر المسأأأأأأالمات العييية المسأأأأأأالمات الواردة فر شأأأأأأكل سأأأأأألع وحقوق لالنتفاع بلصأأأأأأول بقيمة  - 4
مال ير دوالر(ع وتشأأأأأمل األنواع الرئيسأأأأأية مر السأأأأألع    107,16:  2020مليون دوالر )  112,36دجمالية قدرلا  

تفاعل البوليمرا  التسأأأأأأأألسأأأأأأأألر، والكمامات،  الواردة األشمية العالجية الجالزة لالسأأأأأأأأتخداي، ومجموعات اختبار 
ع  19-وإمدادات لتوفير القدرة عل  مجابهة األ مات، والصأابون، ونقل اإمدادات لدعم التصأدي لجائحة كوفيد

وتشأأأأأأأأأأأمل المسأأأأأأأأأأأالمات العييية ايضأأأأأأأأأأأا األصأأأأأأأأأأأول المقدمة عل  اسأأأأأأأأأأأات حق االنتفاع، مثل اماكر المكاتب  
:  2020مليون دوالر )  23,30يفة مجانا، والتر تقدر قيمتها بمبلغ والمسأتودعات التر توفرلا الحكومات المضأ

،  14مليون دوالر(، وترد المصأأأأأأأأأأأروفات المقابلة لها فر داار ”االسأأأأأأأأأأأتئجار والتلجير  فر المالحظة    21,14
 ، المصروفات األخر ع30الممتلكات والمعدات، والمالحظة 

ول المسأأأالمات بالعمالت المشأأأفرة بيتكوير ، تمت الموافقة عل  مشأأأروع تجريبر لقب2020وفر عاي   - 5
وإ ثر بهدأ تمويل انشأأطة التيفيم البرنامجر لفريق صأأيدوق االبتكار فر اليونيسأأ ع وتشأأمل التبرعات العييية 

مليون دوالر( فر شأأأأأأأأأأأأأأكأل عمالت مشأأأأأأأأأأأأأأفرةع وترد المصأأأأأأأأأأأأأأروفأات   0,58:  2020مليون دوالر ) 1,51مبلغ 
 قدية ونقل اإمدادات البرنامجيةع، المساعدة الي28الصلة فر المالحظة   ات

وتقّدي جهات اخر  ايضأأأأا خدمات عييية مجانا لمكاتب اليونيسأأأأ  مر اجل مسأأأأاعدتها عل  الوفاء بوالية  - 6
 عبشكل اساسر الخدمات التطوعية   2021الميظمةع وتشمل الخدمات العييية التر تلقتها اليونيس  خالل عاي  

 
 البلدان  جمع األموال مر القطاع الخاص داخل  

 يشمل جمع األموال مر القطاع الخاص داخل البلدان التبرعات اليقدية المقدمة مر األفرادع - 7

بلدا مر البلدان  ات األسأواق الياشأئة مر اجل   23وتسأتثمر اليونيسأ  فر انشأطة جمع األموال فر  - 8
واستُثمنَرت العائدات المتلتية مر ترتيب التدفقات  توسيع قاعدة جمع األموال لتوفير التمويل األساسر للميظمةع  

المالية المسأأتقبلية فر انشأأطة جمع األموال فر تلم األسأأواق الياشأأئةع وميم ترتيب التدفقات المالية المسأأتقبلية،  
: ال شأأرء( مر المسأأالمات التراكمية شير المخصأأصأأة كل رادات  2020مليون دوالر )  177,28اعُترنأ بمبلغ  
 ع23 رعات المقدمة مر األفراد العاد ير مر تلم البلدان الأمتعلقة بالتب
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التبرعات -  باب   تصنيا 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   التبرعات غير الماصصة   

 958 099 1 886 497 1 البرنامجية –الموارد العادية 
 436 7 (384 9) )خسائر(/مكاسب صرأ العمالت األجيبية

 394 107 1 502 488 1 البرنامجية )صافي( -مجمو  الموارد العادية  
 989 73 059 90 شير البرنامجية -الموارد العادية 

 – 85 مكاسب صرأ العمالت األجيبية
 989 73 144 90 غير البرنامجية )صافي( -مجمو  الموارد العادية  
 383 181 1 646 578 1 مجمو  الموارد العادية )صافي( 

   التبرعات الماصصة
 659 681 3 506 711 3 العادية -الموارد األخر  

 524 81 (251 51) )خسائر(/مكاسب صرأ العمالت األجيبية
 183 763 3 255 660 3 العادية )صافي( -مجمو  الموارد األ رى  

 509 338 2 893 065 3 الطوارا  –الموارد األخر  
 229 19 (060 12) العمالت األجيبية)خسائر(/مكاسب صرأ 

 738 357 2 833 053 3 الطوارئ )صافي( -مجمو  الموارد األ رى  
 921 120 6 088 714 6 مجمو  الموارد األ رى )صافي( 
 304 302 7 734 292 8 مجمو  التبرعات )صافي( 

 
 24الم ةظة    

 اإليرادات األ رى   

 المتحدة()بآالأ دوالرات الواليات 

 2021 2020 
 913 56 795 88 رسوي المياولة المتعلقة بخدمات المشتريات   

 145 63 936 100 د رادات نقل السلع المخزنة
 764 29 329 29 د رادات متيوعة

 091 4  209 2 د رادات التراخيص
 913 153 269 221 اإليرادات األ رى مجمو   

  
ووكاالت األمم  بخدمات المشتريات لصالن الحكومات والميظمات شير الحكومية  تضطلع اليونيس    - 1

مليون دوالر    88,80المتحدة وشيرلا مر الميظمات والمؤسأأأأسأأأأات الدوليةع واعترفت اليونيسأأأأ  بل رادات قدرلا  
 مليون دوالر( تتعلق بتوفير تلم الخدماتع 56,91: 2020)

مليون    63,15:  2020مليون دوالر )  100,94البالغة قيمتها   وتتعلق د رادات نقل السأأأأأأأأأأأأأألع المخزنة - 2
 دوالر( بسداد تكاليف مبيعات مباشرة للسلع دل  ااراأ ثالثةع
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دضأأأأأافية لصأأأأأالن  وتجمع اليونيسأأأأأ ، مر خالل مين تراخيص السأأأأأتخداي عالمة اليونيسأأأأأ ، امواال   - 3
مر مين التراخيص عل  اسأأأأأأأأأأأأأأات تقأارير اإ رادات    برامج التعأاون فر البلأدان اليأاميأةع وتُقيأتد العأائأدات المتألتيأة

مليون دوالر    2,21، بلغ مجموع د رادات التراخيص  2021واليفقأأأات الواردة فر نهأأأايأأأة السأأأأأأأأأأأأأأيأأأةع وفر عأأأاي  
 مال ير دوالر(ع 4,09: 2020)

 
 25الم ةظة    

 إيرادات االستثمار  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 322 84 273 46 د رادات االستثمار المدارة داخليا   

 812 7 310 9 د رادات االستثمار فر التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة
 134 92 583 55 إيرادات االستثمارمجمو   

 
لأت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مأا قأدرو  - 1 مليون دوالر( مر د رادات   92,13: 2020مليون دوالر ) 55,58حصأأأأأأأأأأأأأأّ

والودائع تحت الطلب باألسأأأأأأواق المالية، وشأأأأأأهادات اإ داع، والسأأأأأأيدات الثابتة  الودائع ألجل، االسأأأأأأتثمار مر  
 الدخل، واألسهم، والحسابات المصرفيةع

 
 26الم ةظة    

 تتاليا التمويل  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 106 2 810 1 التزامات عقود التلجير التمويلر   

 – 898 تكلفة التمويل عل  ترتيبات التدفقات المالية المستقبلية
 106 2 708 2 تتاليا التمويلمجمو   

 
 27الم ةظة    

 صافي المكاسب والاسائر  

 صافي المكاسب -  ألف 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 021 59 329 13 صافر مكاسب صرأ العمالت األجيبية   

   صافي المكاسب بالويمة العادلة المتعلقة بما يلي:
 935 13 684 58 االستثمارات

 864 259 1 صافر المكاسب الياجمة عر بيع الممتلكات والمعدات
 820 73 272 73 مجمو  صافي المكاسب 
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 صافي المكاسب أو الاسائر الناشئة عن صرف العم ت األجنبية -  باب 

 الواليات المتحدة()بآالأ دوالرات 

 2020 2021 متحققة شير متحققة 
 805 80 921 38 875 37 046 1 المكاسب     

 (784 21) (592 25) (826 4) (766 20) الخسائر
 021 59 329 13 049 33 (720 19) مجمو  صافي )الاسائر(/المكاسب 

  
، اإ رادات المتأأألتيأأأة 23المالحظأأأة  بأأأاإضأأأأأأأأأأأأأأأأافأأأة دل  مأأأا سأأأأأأأأأأأأأأبق، ُادرنج فر التبرعأأأات الواردة فر   - 1
التبرعات، وفقا لليظاي المالر والقواعد المالية لليونيس ، مكسب متحقق مر صرأ العمالت األجيبية قدرو  مر

مليون    91,04مليون دوالر( وخسأأأأأارة شير متحققة قدرلا    28,19: مكسأأأأأب قدرو 2020مليون دوالر )  18,42
 دوالر(،  تعلقان فر معظمهما بالموارد األخر  المستحقة القبضعمليون  80,00: مكسب قدرو  2020دوالر )

 
 28الم ةظة    

 المساعدة النقدية ونقل اإلمدادات البرنامجية  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   المساعدة النقدية   

 453 951 1 547 071 2 التحويالت اليقدية دل  الجهات الشريكة الميفمة
 613 222 693 314 التحويالت اليقدية المباشرة مر اليونيس  دل  الجهات المستفيدة

 972 71 053 80 انشطة التمويل المشترك
 779 14 810 26 األنشطة المشتركة التمويل

 817 260 2 103 493 2 المجمو  الفرعي 
 708 3 398 2 حركة المستحقات

 525 264 2 501 495 2 مجمو  المساعدة النقدية 
   اإلمدادات البرنامجية

 741 145 1 167 293 1 نقل اإمدادات البرنامجية
 741 145 1 167 293 1 مجمو  نقل اإلمدادات البرنامجية 

 266 410 3 668 788 3 مجمو  المساعدة النقدية ونقل اإلمدادات البرنامجية
  
لة فر  - 1 الجهات الشأأأأريكة  نهاية السأأأأية، و لم إثبات حق تمثل حركة المسأأأأتحقات المصأأأأروفات المعدت

الميفمة التر تكبدت مصأأأأأروفات صأأأأأحيحة ُقدمت بشأأأأألنها تقارير بحلول الموعد المحدد لتبالغ دون ان تكون 
 اليونيس  قد نظرت فيها بعدع

 
جية  ويرد تو يع حسأأب الميااق لهمو المصأأروفات المتعلقة بالمسأأاعدة اليقدية ونقل اإمدادات البرنام - 2

 : المعلومات القطاعيةع40فر المالحظة 
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 29الم ةظة    

 استحقاقات الموظفين  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 458 972 171 021 1 المرتبات واألجور   

 163 211 211 221 االشتراكات فر الصيدوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموتفر األمم المتحدة
 543 62 842 66 مصروفات التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة

 850 13 961 16 الخصوي األخر  المتعلقة بالموتفير بعد انتهاء الخدمة
 065 59 216 32 الخصوي األخر  المتعلقة باستحقاقات الموتفير الطويلة األجل

 668 338 791 357 مصروفات الموتفير األخر 
 747 657 1 192 716 1 استحقاقات الموظفينمجمو   

  
 30الم ةظة    

 المصروفات األ رى   

 
 تعويرات غير الموظفين وبدالتهم -  ألف 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 2021 2020 
 488 78 505 107 الخبراء االستشاريون مر األفراد والشركات   

 245 14 688 18 والمتدربون الداخليون فيهامتطوعو األمم المتحدة 
 733 92 193 126 مجمو  تعويرات غير الموظفين وبدالتهم 

  
 اإلشغال والادمات المشتركة -  باب 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 967 69 345 67 اللوا ي والمواد االستهالكية   

 847 106 336 116 اإيجار والخدمات العامة
 780 30 741 38 الخدمات المشتركة لسمم المتحدة

 569 40 696 41 اعمال التصلين والصيانة
 331 59 000 64 المعلومات واالتصاالت والتكيولوجيا

 063 84 715 93 الرسوي المهيية
 203 4 631 6 التلمير
 760 395 464 428 مجمو  اإلشغال والادمات المشتركة 
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 تتاليا التازين والتتاليا العامة مات الصلة -  جيم 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 169 63 936 100 (24تكلفة خدمات شراء السلع )المالحظة    

 052 38 617 40 خدمات التخزير والخدمات اللوجستية األخر 
 101 221 553 141 مجمو  تتاليا التازين والتتاليا العامة مات الصلة 

  
العامة -  دال   المصروفات 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 441 29 255 153 اضمحالل القيمة والمبالغ المشطوبة   

 930 1 544 7 عمليات الشطب
 847 55 957 70 السفر

 369 47 436 50 خدمات اإعالن والترويج واإعالي
 240 28 446 28 مصروفات التو يع
 849 39 365 29 مصروفات متيوعة

 676 202 003 340 مجمو  المصروفات العامة 
 390 792 213 036 1 مجمو  المصروفات األ رى  

  
  19- درجت عملية شأطب معدات الحماية الشأخصأية التر تم شأراؤلا مر اجل التصأدي لجائحة كوفيد اُ  - 1

فر بيد اضأأأمحالل القيمة والمبالغ المشأأأطوبة، كر تعكس قيمة المخزونات بسأأأعر التكلفة او بتكلفة االسأأأتبدال 
: ال شأأأأأرء(ع وال يمثل  لم خسأأأأأارة لليونيسأأأأأ  ويمكر تداركه  2020مليون دوالر ا هما اقل )  126,43البالغة  

 عيدما تتغير اسعار السوقع

ة يسأأأأأتخدي فر تيفيم البرامج، وقد جر  ميم نهاية السأأأأأية وال  زال مخزون معدات الحماية الشأأأأأخصأأأأأي - 2
فر المائة مر المخزونات  ات الصأأأأألة مر المسأأأأأتودعات المركزية السأأأأأتخدامها فر البرامجع ومر   27شأأأأأحر  

المتوقع ان ُتستخدي المخزونات كلها فر داار برامج اليونيس ع وارتئر ان مر الضروري االحتفا  بمخزونات 
صأأأية بمسأأأتويات اعل  مر المعتاد مر اجل كفالة جالزية اليونيسأأأ  لالسأأأتجابة بسأأأرعة معدات الحماية الشأأأخ

 فر المستقبلع 19-لتلبية الحاجة دليها، فر حالة تهور اي متحّورات لكوفيد
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 31الم ةظة    

  دمات الابراب المتصلة بالبرامج  

  )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 904 421 427 454 الخبراء المتصلة بالبرامجخدمات    

 904 421 427 454 مجمو   دمات الابراب المتصلة بالبرامج 
  
تتلل  لمو الفئة مر المصأأأأأأأأأأأأأروفات مر خدمات الخبراء المتعلقة باألنشأأأأأأأأأأأأأطة البرنامجية مثل دجراء   - 1

والتقد رات والدعم التقير فر مجاالت برنامجية محددة  الدراسأأأأات البحثية والدراسأأأأات االسأأأأتقصأأأأائية والتقييمات  
 والخدمات البرنامجية األخر ، التر تقدمها ااراأ ثالثة فر داار تيفيم برامج اليونيس ع

 
 32الم ةظة    

 األدوات المالية  

 اسأأتخدامها لسدوات المالية: مخاار االئتمان ومخاار اليونيسأأ  عرضأأة للمخاار التالية مر جراء   - 1
لكل مر المخاار  السأأأأأأوقع وتحتوي لمو المالحظة عل  معلومات بشأأأأأألن تعّرض الميظمة  السأأأأأأيولة ومخاار  

وسأأأأياسأأأأات وعمليات لقيات المخاار وإدارتها، وكيفية ددارتها  الممكورة اعالو، وما تحددو الميظمة مر الداأ  
 البيانات الماليةعوُيفَصن عر المزيد مر المعلومات الكمية فر مختل  اجزاء لرات المالع 

 
 التصييفات المحاسبية والقيم العادلة  

حسأأأأأأب رتبة األداة المالية  تبّير الجداول التالية بالتفصأأأأأأيل قيمة األصأأأأأأول المالية والخصأأأأأأوي المالية   - 2
 والفئة، عل  اليحو المحدد فر السياسات المحاسبيةع

 
 كانون األول/ديسمبر 31األصول المالية في   -  ألف 

 دوالرات الواليات المتحدة()بآالأ 

 األصول المالية

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروض  
والأأحسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأات  
 المستحقة القبض

األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول  
 المتاحة للبيع

العأأأأأادلأأأأأة   القيمأأأأأة 
 بفائض او بعجز

الأأقأأيأأمأأأأأأأة   مأأجأأمأأوع 
 الدفترية

 مجموع القيمة العادلة 

األصول المحتفظ  
 2020 2021 بها للتداول

 257 710 378 604 378 604 – – 378 604 اليقدية ومكافئات اليقدية       
 862 777 1 834 378 3 834 378 3 – – 834 378 3  الودائع ألجل

 482 180 3 804 112 4 804 112 4 – 804 112 4 – السيدات المتداولة
 190 383 940 417 940 417 – 940 417 – حصص الملكية
 037 262 940 139 1 940 139 1 – 940 139 1 – شهادات اإ داع

 674 186 620 231 620 231 620 231 – – العقود اآلجلة لشراء العمالت بمكسب
 549 686 3 097 011 4 097 011 4 – – 097 011 4 المسالمات المستحقة القبض
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 األصول المالية

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروض  
والأأحسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأأأات  
 المستحقة القبض

األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول  
 المتاحة للبيع

العأأأأأادلأأأأأة   القيمأأأأأة 
 بفائض او بعجز

الأأقأأيأأمأأأأأأأة   مأأجأأمأأوع 
 الدفترية

 مجموع القيمة العادلة 

األصول المحتفظ  
 2020 2021 بها للتداول

 930 89 750 114 750 114 – – 750 114 حسابات اخر  مستحقة القبض       
 981 276 10 363 011 14 363 011 14 620 231 684 670 5 059 109 8 مجمو  األصول المالية 

  
 ُتعتبر القيمة الدفترية لسصول المالية تقد را تقريبيا معقوال للقيمة العادلةع - 3

 
 كانون األول/ديسمبر  31الاصوم المالية في  -  باب 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 الاصوم المالية
الخصأأأأأأأأوي المالية األخر   

 المهلكة()بالتكلفة 
الخصأوي المالية  

 األخر 
الأأقأأيأأمأأأأأأأة   مأأجأأمأأوع 

 الدفترية

 مجموع القيمة العادلة 

2021 2020 
 447 316 471 013 1 471 013 1 – 471 013 1 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة      

 876 14 690 13 690 13 – 690 13 التبرعات المحصلة مقدماً 
 844 423 1 123 954 4 123 954 4 – 123 954 4 لحساب ااراأ ثالثةاألموال المحتفظ بها 

 262 31 343 26 343 26 – 343 26 خصوي عقود التلجير التمويلر
 583 411 340 639 340 639 264 229 076 410 الخصوي األخر 

 012 198 2 967 646 6 967 646 6 264 229 703 417 6 مجمو  الاصوم المالية 
  
بأاسأأأأأأأأأأأأأأتثيأاء عقود التألجير التمويلر وترتيأب التأدفقأات المأاليأة المسأأأأأأأأأأأأأأتقبليأة المبري مع البيأم الأدولر   - 4

خصأأأوي قصأأأيرة ، الخصأأأوي األخر (، معظم الخصأأأوي  19واالتفاقات المؤكدة الطويلة األجل )انظر المالحظة  
غ عر اي خصأأأأأأوي اخر  وُيبلت األجل، ومر المتوقع ان ُتسأأأأأأوت  فر شضأأأأأأون فترة االثير عشأأأأأأر شأأأأأأهرا المقبلةع  

المأأالر، وُيفترض ان توفر القيم الأأدفتريأأة تقأأد را تقريبيأأا للقيم  متأأداولأأة بأأالتكلفأأة المهلكأأة فر بيأأان المركز  شير 
 األدوات الماليةعالعادلة لهمو 

 
 اريقة التقييم  

ولة  يعكس التسألسأل الهرمر للقيمة العادلة تصأييفات اسأعار السأوق، ويهدأ دل  توضأين مد  السأه - 5
  اليسبية التر يمكر بها تحقيق قيمة االستثمارات الموجودة فر حو ة اليونيس ع

دت  ويتضمر الجدول ادناو تحليال لسدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب  - 6 اريقة التقييمع وُحدّن
  المستويات المختلفة عل  اليحو التالر:

دجراء تسأويات(  ر مصأدرير ميفصألير )دون  متوسأ  األسأعار المعروضأة م -  1المسأتو    )ا( 
 المتطابقة؛فر األسواق اليشطة فيما  تعلق باألصول او الخصوي 
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التر   1المدخالت مر شير األسأأأأأأأعار المعروضأأأأأأأة المدَرجة فر المسأأأأأأأتو    -  2المسأأأأأأأتو    )ب( 
مشأأأتقة  يمكر رصأأأدلا باليسأأأبة لسصأأأل او الخصأأأم، سأأأواء بصأأأورة مباشأأأرة )اي كلسأأأعار( او شير مباشأأأرة )اي  

 األسعار(؛ مر

مدخالت لسصأأل او الخصأأم شير مسأأتيدة دل  بيانات سأأوقية قابلة للرصأأد    - 3المسأأتو    )ج( 
 ع)مدخالت شير قابلة للرصد(

وتتوفر لغالبية األدوات المالية التر تحتفظ بها الميظمة اسأأأأأأعاٌر معروضأأأأأأة فر األسأأأأأأواق اليشأأأأأأطة،   - 7
  األدوات المالية المشأأأأأأأأتقة ”المتداولة خارج البورصأأأأأأأأات   ع وُتصأأأأأأأأيت 1وُتصأأأأأأأأيت  لمو األدوات فر المسأأأأأأأأتو   

مشأأتقة   باعتبارلامباشأأر، كسأأعر، او شير مباشأأر، ، د  يمكر رصأأد قيمتها العادلة، دما بشأأكل 2المسأأتو    فر
، فئة قيات القيمة العادلة، مر العقود اآلجلة  2األسأأأأأأأأأأعارع وتتكون األدوات المالية المبيتية فر المسأأأأأأأأأأتو    مر

للتحوط ضأأأأأأد مخاار العمالت األجيبية، والعقود الفورية اآلجلة لشأأأأأأراء العمالت، وعقود المشأأأأأأتقات واألدوات  
  الثابتة اإ رادات فر الحافظة المدارة خارجياع

 
 األدوات المالية ةسب  ريقة التقييم -  جيم 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2020 2021 3المستو   2المستو   1المستو   
      األصول      

 674 186 620 231 – 620 231 – بعجزالعادلة بفائض او األدوات المالية المقّيمة بالقيمة 
 709 825 3 684 670 5 – 920 137 764 532 5 األصول المالية المتاحة للبيع

      الاصوم
 (179 187) (264 229) – (264 229) – بعجزالعادلة بفائض او األدوات المالية المقّيمة بالقيمة 
 – (309 50) (309 50) – – ترتيب التدفقات المالية المستقبلية

 204 825 3 731 622 5 (309 50) 276 140 764 532 5 المجمو  
  

 33الم ةظة    

 إدارة الماا ر المالية  

 التعرض للمخاار االئتمانية  

دحد  الجهات  لليونيسأأأأأأأأأأأأ  فر تكبدلا خسأأأأأأأأأأأأارة مالية فر حال عدي وفاء  تتمثل المخاار االئتمانية   - 1
التعاقديةع وتيشل المخاار االئتمانية المانحة لها او المتعاملة معها او اي ارأ مقابل فر اداة مالية بالتزاماته  

لمات،  اليقدية، واالسأأأأأأتثمارات، والمبالغ المسأأأأأأتحقة القبض مر المسأأأأأأابصأأأأأأفة اسأأأأأأاسأأأأأأية مر اليقدية ومكافئات  
  المستحقة القبضعوالمبالغ األخر  

يعّرض الميظمة دل  درجة عالية بلداع ولما    147وتملم اليونيسأأ  حسأأابات مصأأرفية فر اكثر مر  - 2
لمو المخاار، وضأأأأعت اليونيسأأأأ  عملية لتقييم المخاار  مر مخاار التخل  عر الدفعع وللتخفيف مر حدة  

مسأأأأأأبقة معهع ة فر اي مصأأأأأأرأ لم يكر لليونيسأأأأأأ  عالقة تجارية فتن حسأأأأأأابات مصأأأأأأرفي تعّير دنجا لا قبل 
مع مصأأأأأأأأأأأأأأرأ معّير  يطوي التعأامأل معأه عل  درجأة اعل   وإضأأأأأأأأأأأأأأافأة دل   لأم، د ا لم تتوافر بأدائأل للتعأامأل  
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توجيهية داخلية مر قبيل تقليل األرصأأأدة المودعة فر حسأأأاباتها المخاار، يجو  لليونيسأأأ  فرض مبادا   مر
 د األدن عدل  الحالمصرفية 

وفيما  تعلق باألدوات المالية، تخف  اليونيسأأ  مر حدة تعرضأأها للمخاار االئتمانية بفرض بعض  - 3
القيود، وميها، عل  سأأبيل المثال ال الحصأأر، وضأأع حد ادن  للتصأأييف االئتمانر لسداة او المؤسأأسأأة المالية  

ائتمانية دنيا متحفظة لجميع الجهات التر ُتصأأدر األسأأاسأأيةع وتشأأمل سأأياسأأة ددارة الخزانة واالسأأتثمار معا ير 
ادوات مالية، مع وضأأأع حدود آلجال االسأأأتحقاق ولساراأ المقابلة، عل  اسأأأات الجدارة االئتمانيةع وشأأأّكلت  

المالية توافق عل  كل ارأ مقابل جد د قبل القياي بلي اسأأتثماراتع ومر اليونيسأأ  لجية اسأأتشأأارية للشأأؤون  
اراأ المقأابلأة، تجري اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  معأامالتهأا مع األاراأ المقأابلأة التر تتمتع بأدرجأة اجأل تقليأل مخأاار األ

اسأأتثمارية حسأأب ما تحددو وكاالت التصأأييف الرئيسأأية، والتر وافقت عليها اللجية مسأأبقاع كما ان التصأأييفات  
راأ المقابلةع  المتعلقة بمبادالت مبادلة االئتمان فر حالة التخل  عر الدفع ُتسأأأأأأأأأأأأأتخَدي لرصأأأأأأأأأأأأأد مخاار األا

ويجو  ايضأأأا ددراج البيوك شير المصأأأيفة او  ات التصأأأييف األدن  فر قائمة العالقات مع األاراأ المقابلة  
 بموافقة استثيائية مر اللجيةع

وتسأأتخدي اليونيسأأ  التصأأييفات االئتمانية الصأأادرة عر ثالف وكاالت رئيسأأية للتصأأييف االئتمانر،   - 4
(،  Fitch(، وفيتش )S&P Global Ratingsد بر شلوبأأأأال ريتييغز )، وإت آنأأأأ(Moody’s)  لر مود ز 

لتصأييف ورصأد مخاار االئتمان التر تتعرض لها ادواتها الماليةع وكانت االسأتثمارات التر تد رلا اليونيسأ   
 فر ادوات مالية عالية الجودة، عل  اليحو المبّير فر الجدول ادناوع

للمبادا التوجيهية المتعلقة باسأأأأتثمارات التلمير الصأأأأحر بعد وتخضأأأأع االسأأأأتثمارات المدارة خارجيا  - 5
 انتهاء الخدمة، التر تكفل استثمار األموال فر األدوات المالية واألاراأ المقابلة المتمتعة بدرجة استثماريةع

المسأأتحقة القبض مر المسأأالمات  ويتلثر تعّرض اليونيسأأ  للمخاار االئتمانية الياشأأئة عر المبالغ   - 6
الجهة المانحة اساساع فعموما، تيخفض دل  حد كبير مخاار التخل   مبالغ األخر  المستحقة القبض بيوع وال

الحكومية الدولية ومؤسأأأأأأأسأأأأأأأات األمم  عر الدفع فر حالة المبالغ المسأأأأأأأتحقة القبض مر الحكومات والوكاالت  
ل تقد راتها للخسأأأأأائر المتحدة األخر ع وقد رصأأأأأدت اليونيسأأأأأ  مخصأأأأأصأأأأأات لتعويض اضأأأأأمحالل القيمة تمثّ 

األخر  المسأتحقة القبض، اسأتيادا دل   المتكبدة فيما  تعلق بالمبالغ المسأتحقة القبض مر المسأالمات والمبالغ  
  المستحقة القبض التر قد تضمحل قيمتهاعتحد د دقيق للمبالغ 

ل القيمأأة الأأدفتريأأة لجميع األدوات المأأاليأأة الحأأد األقصأأأأأأأأأأأأأأ  للمخأأاار االئتمأأ - 7 انيأأة التر تتعرض  وتمثأأّ
 الميظمةع لها

 
 تركيز التعرأل لماا ر االئتمان ةسب تصنيا الجدارة االئتمانية -  ألف 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 B 2021 2020دون  AAA AA A B تقييم الجدارة االئتمانية
        النقدية ومكافئات النقدية        

 822 304 841 403 875 104 397 2 866 290 703 5 – اليقدية

 435 405 537 200 – – 537 200 – – الودائع ألجل

 257 710 378 604 875 104 397 2 403 491 703 5 – المجمو  الفرعي 
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 B 2021 2020دون  AAA AA A B تقييم الجدارة االئتمانية
        االستثمارات        

 862 777 1 834 378 3 – – 927 501 1 907 876 1 – الودائع ألجل

 482 180 3 804 112 4 709 96 356 13 403 261 1 139 379 197 362 2 السيدات المتداولة

 190 383 940 417 940 417 – – – – حصص الملكية

 037 262 940 139 1 – – 233 290 707 849 – شهادات اإ داع

 674 186 620 231 620 231 – – – – العقود اآلجلة لشراء العمالت

 245 790 5 138 281 9 269 746 356 13 563 053 3 753 105 3 197 362 2 المجمو  الفرعي 

 502 500 6 516 885 9 144 851 753 15 966 544 3 456 111 3 197 362 2 المجمو  

  
تقييمات للجدارة االئتمانية ألموال شير مصأأأأأأيفة وألدوات مالية تقل مسأأأأأأتوياتها   Bوتشأأأأأأمل فئة دون   - 8

نقدية ومكافئات نقدية ُيحتفظ ع ويشأأأأمل  لم ايضأأأأا امواال شير مصأأأأيفة مثل مبالغ  Bعر التصأأأأييف االئتمانر  
، يشأأأمل المكاتب الُقطريةع وبخصأأأوص االسأأأتثمارات المدارة خارجيابها فر عدد مر الحسأأأابات التشأأأغيلية فر 

االسأأأأأتثمار شير المصأأأأأي  المبالغ اليقدية، وصأأأأأياد ق اليقدية المتداولة، والسأأأأأيدات الحكومية التر يكون نم  
مخاارلا وتصأأأأأأأأأييف جدارتها موافَقير لبلد اإصأأأأأأأأأدارع وتسأأأأأأأأأتيد التصأأأأأأأأأييفات دل  تصأأأأأأأأأييفات مود ز للجدارة  

 عل  اليحو التالر:االئتمانية، 
 

  االئتمانية تصييفات مود ز للجدارة  
تصأأأأأأأأأأأأأأييفأأأات الجأأأدارة  
 االئتمانية لليونيس 

   Aaa   تقيتم االلتزامات التر حصألت عل  تصأييفAaa   باعتبارلا األعل  مر
 حيث الجودة، وتيطوي عل  قدر ضئيل للغاية مر المخاار االئتمانيةع

AAA 

Aa1 ؛Aa2 ؛Aa3  تقيتم االلتزامات التر حصأأأأأأأأأألت عل  تصأأأأأأأأأأييفAa   باعتبارلا التزامات
 عالية الجودة ولر معرضة لمخاار ائتمانية ميخفضة جداع

AA 

A ؛+A1 ؛A2 ؛A3   ُتعتبر االلتزامات التر حصأأأأأأأأألت عل  تصأأأأأأأأأييفA  التزامات مر الرتبة
 لمخاار ائتمانية ميخفضةعفوق المتوسطة ولر معرضة 

A 

Baa1 ؛Baa2 ؛Baa3   االلتزامات التر حصأأأألت عل  تصأأأأييفBaa    لمخاار ائتمانية عرضأأأأة
ولر تعتبر متوسأأأأطة الرتبة وعل  لما األسأأأأات فلنها قد تتسأأأأم معتدلةع  

 معّيية تتعلق بالمضاربةعبخصائص 

B 
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 تقادم الحسابات المستحقة الوبض -  باب 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 فات موعد استحقاقها  المتداولة وشير المتداولة  
مكاسأب/)خسأائر( صأرأ 

 2020 2021 العمالت األجيبية
 549 686 3 097 011 4 (848 9) 535 48 410 972 3 المسالمات المستحقة القبض      

 930 89 750 114 (081 3) – 831 117 الحسابات األخر  المستحقة القبض
 479 776 3 847 125 4 (929 12) 535 48 241 090 4 المجمو  

  
اسأأأأتيادا دل  اتجالات السأأأأداد  تعتقد اليونيسأأأأ  ان جميع المبالغ المسأأأأتحقة القبض قابلة للتحصأأأأيل   - 9

 التاريخر لسرصدة شير المسددة وتحليلهاع

 
المرصاااودة لتعويض اضااامح ل الويمة ليما يتعلق   -  جيم  بالقروأل والمبالم المساااتحقة  تحّركات الماصاااصاااات 

 2021الوبض   ل عام 

 الواليات المتحدة()بآالأ دوالرات 

 
  1اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمأة فر 

  2021الثانر/ يا ر  كانون 

الخسأأأأأأأأأأأأأائر المعترأ  
عر  بهأأأأأأا   اليأأأأأأاتجأأأأأأة 

 اضمحالل القيمة

الياتجة عر  الخسأائر  
اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمأة  
 التر يمكر تداركها

 31اضأأأأأأأأأأمحالل القيمأأأأأأأأأأة فأأأأأأأأأأر 
 2021األول/ديسمبر  كانون 

 708 6 (858 4) 430 1 136 10 المسالمات المستحقة القبض     
 194 32 (857 14) 707 28 344 18 حسابات اخر  مستحقة القبض

 902 38 (715 19) 137 30 480 28 المجمو  
  

 التعرض لمخاار نقص السيولة  

بالتزاماتها المرتبطة  تتمثل مخاار السأأأأأأأيولة فر الصأأأأأأأعوبات التر سأأأأأأأتواجهها اليونيسأأأأأأأ  فر الوفاء   - 10
 والتحويالت اليقدية الموعودة للبرامجعالمستحقة الدفع والخصوي األخر  بحساباتها 

واإدارة عل  يقير مر ان فر وسأأأأأأأع اليونيسأأأأأأأ  الوفاء بالتزاماتها ألن الضأأأأأأأواب  اليُُّظمية تكفل عدي   - 11
د المتواصأأل  بالسأأأيولة مر خالل الرصأأأالشأأأراء داّل د ا توافرت الميزانية الال مةع وتحتفظ اإدارة  دصأأأدار البات  

العمليات ومر انشأأأأأأأأطة االسأأأأأأأأتثمار والتمويل المتوقعة ومر خالل القياي  للتدفقات اليقدية الفعلية والمتوقعة مر  
  باستثمارات نقدية وسائلة،  تم تداول بعضها فر اسواق مالية ثانويةع

التمويلر، ابرمت  وتجدر اإشأأأأارة دل  انه باإضأأأأافة دل  انشأأأأطة التمويل مر خالل ترتيبات اإيجار   - 12
، يحير اجله فر شضأأأون  2021اليونيسأأأ  مع البيم الدولر ترتيبا تمويال للتدفقات المالية المسأأأتقبلية فر عاي  

خمس سأأأأأأأأأأأأأأيواتع وُتجَمع اإ رادات المتأألتيأأة مر جمع األموال عر اريق جمع األموال مر القطأأاع الخأأاص  
د لمو األنشأأأطة باسأأأتمرار، ويجري اإبالغ  اجل سأأأداد الفائدة وسأأأداد القروض بشأأأكل نهائرع ويجري رصأأأ مر

بانتظاي فر الوقت المياسأأأب لضأأأمان االمتثالع وال يشأأأتمل االتفاق عل  اي حكم متعلق بخرق العهد وسأأأُتلغ  
 اي مبالغ شير مدفوعة بالكامل بعد حلول تاريخ االستحقاق مباشرًةع
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بااللتزامات المتعلقة باسأأأأأتحقاقات وُتسأأأأأتثمر نقدية مخصأأأأأصأأأأأة لسنشأأأأأطة البرنامجية، وابتغاء الوفاء   - 13
فر  لم الحسأابات تحت الطلب فر األسأواق المالية والودائع  الموتفير، فر مجموعة مر األدوات المالية، بما  

كفأالأة امر ألجأل واألوراق المأاليأة  ات اإ راد الثأابأت، التر ُ توخ  ميهأا المرّكبأة وشأأأأأأأأأأأأأأهأادات اإ أداع والودائع  
وفر الوقت نفسأأأأأأه بلوغ المعدل األمثل مر العائداتع وفر جميع الحاالت، ال ُيسأأأأأأمن   االسأأأأأأتثمارات وسأأأأأأيولتها

مع دعم تيويعها مر خالل وضأأأع  باالسأأأتثمارات داّل فر المؤسأأأسأأأات والسأأأيدات  ات الجودة االئتمانية العالية،  
  المقابلةعحدود ائتمانية لساراأ 

 
 لمنظمة األمم المتحدة للطفولةآجال االستحقاق التعاقدية للاصوم المالية   -  دال 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 فات موعد استحقاقها حل موعد استحقاقها 
مجموع القيمأأأة 
الأأأدفتريأأأة لعأأأاي  

2021 

مجمأأأأوع القيمأأأأة  
الدفتريأأأأأأأة لعأأأأأأأاي  

2020 
- صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفأأأأأأأأر

 اشهر 3
3-
 اشهر 6

  - اشأأأأأهر    6
 شهراً   12

اكثأأأأأأأأأر مأأأأأأأأأر  
  سية واحدة

- صأأأأأأأأأأأأأأأأأأفأأأأر
 اشهر 3

3-
 اشهر 6

  - اشأأأأأهر    6
 شهراً   12

مأأر   اكأأثأأر 
 سية واحدة 

 373 192 622 225 91 269 401 859 30 – – – 002 194 الحسابات المستحقة الدفع           

 074 124 849 787 – – – – – – – – الخصوي المستحقة

 – 000 50 – – – – 000 50 – – – مبالغ اخر  مستحقة الدفع

 447 316 471 063 1 91 269 401 859 30 000 50 – – 002 194 المجمو  
 

 لم تدَرج آجال استحقاق الخصوي المستحقة ألنها شير معروفةع 

  
االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاق فر وقأت مبكر  مر شير المتوقع ان تتحقق التأدفقأات اليقأديأة الواردة فر تحليأل آجأال  - 14

 كبيراعللغاية، او بمبالغ مختلفة اختالفا 

 
 االئتمانيةالتعرض للمخاار    

بسأأأأأأأأبب التغيرات فر اسأأأأأأأأعار السأأأأأأأأوقع وتتلل   مخاار السأأأأأأأأوق لر احتمال تمبمب قيمة اداة مالية   - 15
مخاار السأأأأأأأأأوق مر ثالثة انواع مر المخاار، لر: المخاار المرتبطة بالعمالت األجيبية؛ مخاار اسأأأأأأأأأعار 

شير المواتية  تملة للتحركات  الفائدة؛ ومخاار األسأأأأأأأأعار األخر ع واليونيسأأأأأأأأ  معرضأأأأأأأأة ل ثار السأأأأأأأألبية المح
األدوات الماليةع وتكفل اليونيسأأأ ، مر خالل اسأأأعار الفائدة واسأأأعار صأأأرأ العمالت األجيبية عل  قيمة  فر

عيها بصورة ميتظمة دل  اإدارة واللجية  سياساتها وإجراءاتها، تحد د مخاار السوق وقياسها وإدارتها واإبالغ  
 االستشارية للشؤون الماليةع

وتضأأأأأأم انشأأأأأأطة الخزانة الحافظات األربع التالية: )ا( حافظة اليقدية ومكافئات اليقدية؛ )ب( حافظة  - 16
 االستثمارات القصيرة األجل؛ )ج( حافظة االستثمارات الطويلة األجل؛ )د( حافظة األسواق الياشئةع

مليون دوالر كحد   30  وتخفت  المخاار المرتبطة بحافظة األسأأأأأأواق الياشأأأأأأئة عر اريق تحد د مبلغ - 17
اقصأأأأ  لحيا ة األموال بعمالت األسأأأأواق الياشأأأأئة، وعر اريق االمتياع عر دبراي المعامالت داّل مع الشأأأأركاء  
الم ر توافق عليهم اللجية االسأأأأتشأأأأارية للشأأأأؤون المالية مسأأأأبقاع وإضأأأأافة دل   لم، ُتجري اليونيسأأأأ  معامالت  
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لعمالت التر تحتاج الميظمة دل  دنفاق مبالغ كبيرة مر المال  اسأأأأتثمارية فر األسأأأأواق الياشأأأأئة فق  فر حالة ا
 بها، فتُقلّنل بالتالر مر المخاار المرتبطة بصرأ العمالت األجيبيةع

 
 مخاار العمالت  

األجيبية( فيما  تعلق باألدوات المالية  تيشأأأل مخاار العمالت )او المخاار المرتبطة بصأأأرأ العمالت   - 18
مة بعملة اجيب يةع واليونيسأأأ  عرضأأأة لمخاار العمالت عل  اإ رادات والمصأأأروفات واألصأأأول والخصأأأوي  المقوت
مة بعملة  ي بها لمو المعامالت المقوت  :لر اساسا كما  لرشير دوالر الواليات المتحدةع والعمالت التر تُقوت

الر الكيدي والجييه  السأأأأأويدية والدو فيما  تعلق بالتبرعات: اليورو والكرونة اليرويجية والكرونة   )ا( 
 ؛والير اليابانروالدوالر الييو يليدي والفرنم السويسري والكرونة الدانمركية اإسترليير والدوالر األسترالر 

القطريأة  فيمأأا  تعلق بأأالمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات: جميع العمالت المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدمأأة فر جميع المكأأاتأأب   )ب( 
غأأانيأأة، والليرة اللبيأأانيأأة، والليرة التركيأأة، والروبيأة  األف   االفغأأانر”لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، بمأأا فيهأأا الريأأال اليمير، وعملأأة 

 األخر ؛ثيوبر، والعد د مر العمالت الهيدية، والروبية الباكستانية، والييرة الييجيرية، والبر اإ

فيما  تعلق باألصأأأأأول والخصأأأأأوي: جميع العمالت المسأأأأأتخدمة فر جميع المكاتب القطرية   )ج( 
لجييه اإسأأأترليير والفرنم السأأأويسأأأري والكرونة السأأأويدية والكرونة اليرويجية لليونيسأأأ ، بما فر  لم اليورو وا

 والير اليابانر والعد د مر العمالت األخر ع

ط   - 19 اية، بيد انها تطّبق ”دجراءات تحوُّ ابياية  مر خالل االحتفا   ولم تطّبق اليونيسأ  المحاسأبة التحوُّ
اليقدية الخارجية المتوقعة للعمالت األجيبية بعمالت اإ رادات، دضأأأأأافة دل  دبراي  بعمالت اجيبية لتغطية تدفقات  

عقود آجلة عل  عمالت اإ راداتع وتسأأأتخدي اليونيسأأ  ادوات مالية مشأأأتقة مر اجل التحّوط مر بعض حاالت  
لوارد  التعرض للمخأاار او للتقليأل دل  ادن  حأد مر االنحرافأات عر المخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأات المرجايأة عل  اليحو ا

االتفاق مع مد ري صأأأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأأأتثمارع وقد  ادت اليونيسأأأأأأأأأ  مر توسأأأأأأأأأيع نطاق اسأأأأأأأأأتراتيجيتها للتحوُّط   فر
 عتقلبات اسعار العمالت مر خالل االستثمار فر عقود خيار بيع او شراء العمالت األجيبية مر

العمالت األجيبية  بويوضأأأأأأأأأأأن الجدول التالر السأأأأأأأأأأأياق المالئم ويوجز مركز اليونيسأأأأأأأأأأأ  فيما  تعلق   - 20
 المستخدمة فر األدوات الماليةع

 
 مركز العم ت األجنبية المستادمة في األدوات المالية الواردة في بيان المركز المالي - هاب 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
الأأأأأأأواليأأأأأأأات   دوالر 

 اليورو المتحدة
الأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأرونأأأأأأأأأأة 

 السويدية
الأأأأأأأأأجأأأأأأأأأيأأأأأأأأأيأأأأأأأأأه  

 اإسترليير
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوالر 

 الكيدي
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأر  

 اليابانر
الأأأأأأأأأفأأأأأأأأأرنأأأأأأأأأم  
 2020 2021 عمالت اخر  السويسري

 257 710 378 604 581 106 245 8 711 2 424 574 3 6 396 145 441 337 اليقدية ومكافئات اليقدية           

 862 777 1 834 378 3 – – – – – – – 834 378 3 الودائع ألجل

 482 180 3 804 112 4 267 2 – – 422 9 051 15 – 319 48 745 037 4 السيدات المتداولة

 190 383 940 417 718 16 966 5 496 13 893 1 671 9 043 5 477 51  676 313 حصص الملكية

 037 262 940 139 1 – – – – – – – 940 139 1 شهادات اإ داع

 549 686 3 097 011 4 647 158 951 29 678 43 212 107 700 151 980 416 008 773 921 329 2 المسالمات المستحقة القبض 
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الأأأأأأأواليأأأأأأأات   دوالر 

 اليورو المتحدة
الأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأرونأأأأأأأأأأة 

 السويدية
الأأأأأأأأأجأأأأأأأأأيأأأأأأأأأيأأأأأأأأأه  

 اإسترليير
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوالر 

 الكيدي
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأر  

 اليابانر
الأأأأأأأأأفأأأأأأأأأرنأأأأأأأأأم  
 2020 2021 عمالت اخر  السويسري

حسأأأأأأأأأابات اخر  مسأأأأأأأأأتحقة             
 604 276 370 346 380 59 11 – 115 95 225 492 052 286 )ا(القبض

 981 276 10 363 011 14 593 343 173 44 885 59 066 119 091 180 254 422 692 018 1 609 823 11 مجمو  األصول المالية  

 (447 316) (471 013 1) (233 32) (484) (37) – (523) – (637 12) (557 967) المستحقة الدفعالحسابات  

 (876 14) (690 13) – – – – (824 2) – (595) (271 10) المسالمات المقبوضة مقدماً 

بأأأهأأأأأأأا  الأأأمأأأحأأأتأأأفأأأظ  األمأأأوال 
 (844 423 1) (123 954 4) (187) (27) (56) – (103) – – (750 953 4) لحساب ااراأ ثالثة

 (845 442) (683 665) (244 4) – – – – (869 1) (610 266) (960 392) الخصوي األخر 

 (012 198 2) (967 646 6) (664 36) (511) (93) – (450 3) (869 1) (842 279) (538 324 6) مجمو  الاصوم المالية  

الااحااياااااازة   صااااااااااااااافااي 
 969 078 8 396 364 7 929 306 662 43 792 59 066 119 641 176 385 420 850 738 071 499 5 المعرضة للماا رة

 
 تشمل عقدا آجال لشراء العمالت بمكسبع )ا( 

  
 مخاار اسعار الفائدة  

بسأأبب التغيرات فر اسأأعار السأأوقع وحت  تاريخ مخاار السأأوق لر احتمال تمبمب قيمة اداة مالية   - 21
فائدة ثابت تشأأمل جميع الودائع ألجل كانت اصأأول اليونيسأأ  المالية الخاضأأعة لسأأعر دعداد البيانات المالية،  

  واالستثماراتع ولم تكر لياك اي اصول مالية خاضعة لسعر فائدة متغيرع

 
 الثابتةاألدوات المالية مات أسعار الفائدة   -  واو 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 583 903 5 518 049 9 الثابتةالمالية  ات اسعار الفائدة األدوات    

 398 373 4 845 961 4 األدوات المالية األخر 
 981 276 10 363 011 14 األصول الماليةمجمو   

  
العمالت األجيبية    تحليل الحساسية: 

سأأأعر العمالت الرئيسأأأية  بير الجدول التالر حسأأأاسأأأية صأأأافر األصأأأول والفائض/العجز د اء ارتفاع   - 22
األجيبية وانخفاض سأعرلاع ويسأتيد لما التحليل دل  تغيرات اسأعار صأرأ العمالت  التر تسأتخدمها اليونيسأ   

التر اعتبرتها اليونيسأأأأأ  ممكية فر حدود المعقول فر تاريخ دعداد لمو البيانات الماليةع ويفترض لما التحليل  
 ويتغاض  عر اي اثر للمسالمات واليفقات المتوقعةع اسعار الفائدة،  ثبات جميع المتغيرات األخر ، وال سيما 
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 مركز العم ت األجنبية المستادمة في األدوات المالية الواردة في بيان المركز المالي -  زاي 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021كانون األول/ديسمبر  31فر 

 الفائض/)العجز( 

 المائة  فر   10  بيسبة   المتحدة   الواليات   دوالر   سعر   انخفاض  المائة   فر  10  بيسبة   المتحدة   الواليات   دوالر   سعر   ارتفاع 
 885 73 (885 73) اليورو   

 039 42 (039 42) الكرونة السويدية
 664 17 (664 17) الجييه اإسترليير
 907 11 (907 11) الدوالر الكيدي 
 979 5 (979 5) الير اليابانر

 366 4 (366 4) الفرنم السويسري 
 840 155 (840 155) المجمو  

  
ب البيانات الواردة اعالو باإشأارة دل  القيم الدفترية لسصأول   - 23   كانون األول/  31والخصأوي حت  ُتحسأَ

 فق ع 2021ديسمبر 

 
 المشتقات المالية  

المخاار المتعلقة بالعمالت األجيبيةع ددارة  تسأتخدي اليونيسأ  العقود اآلجلة لشأراء العمالت بغرض   - 24
المشأأتقات المالية الحد مر التلثير االقتصأأادي لعمليات التعرض للمخاار  وتشأأمل اسأأباب اقتياء الميظمة لهمو  

  صرأ العمالت األجيبية بلقص  قدر ممكر مر الفعالية وإدارة لما التلثير بكفاءةعالمتعلقة بلسعار 

مليون    2,86ياشأأأئة عر التغيرات فر القيم العادلة للعقود اآلجلة لشأأأراء العمالت  وبلغت المكاسأأأب ال - 25
 مليون دوالر(ع 0,33: 2020دوالر )خسائر عاي 

ادوات مالية  وتسأأأأأتثمر اليونيسأأأأأ  فر السأأأأأيدات المتداولة وشأأأأأهادات اإ داع التر ُتصأأأأأيت  عل  انها   - 26
رة وقت  ية خيار الشراء التر  متاحة للبيعع وتتميز لمو السيدات والشهادات بخاص دن ُ تفق عليها مع الجهة المصو

رة الحق فر المطالبة بالسأأأأيد او الشأأأأهادة فر مواعيد متفق عليها  الشأأأأراءع وتمين لمو الخاصأأأأية الجهة   دن المصأأأأو
قيمتها حياة االسأأأأأتثمارع ونظرا ألن االسأأأأأتثمارات يمكر المطالبة بها بلسأأأأأعار التعادل )اي  مسأأأأأبقا خالل دورة  

لمعلية او االسأأأأأأمية(، فلن خطر دلحاق خسأأأأأأائر برات المال األصأأأأأألر يكون معدوماع وبلغت قيمة السأأأأأأيدات  ا
خيار الشأأأأأراء  التر تتضأأأأأمر خاصأأأأأية   2021المحتفظ بها مر قنَبل مد ري اسأأأأأتثمارات خارجيير فر نهاية عاي  

يّنَفت السأأأأيدات المدارة دا  13,60:  2020مليون دوالر )  26,33  2021خليا فر نهاية عاي  مليون دوالر(ع وصأأأأُ
بليون دوالر( عل  انها اصأول متاحة للبيعع وبلغت قيمة السأيدات    2,96:  2020بال ير دوالر )  3,87البالغة  

بليون دوالر(ع وبلغت    1,23:  2020بليون دوالر )  1,27المدارة داخليا التر تضأأأأأميت خاصأأأأأية خيار الشأأأأأراء  
مال ير   10,06التر تضأميت خاصأية خيار الشأراء   2021عاي   قيمة شأهادات اإ داع المدارة داخليا فر نهاية

 مليون دوالر(ع 20,10: 2020دوالر )
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   تحليل الحساسية: اسعار الفائدة  

فر اسأعار يعرض الجدول التالر حسأاسأية صأافر األصأول والفائض/العجز الياجم عر حدوف تغير  - 27
نقطة اسأات باليظر دل  اوضأاع عدي    100و يادة بمقدار  نقطة اسأات    30الفائدة  تراوح بير انخفاض بمقدار  

ع وتخضع القيمة العادلة وحدلا لحافظة السيدات لتغيرات القيمة  2021كانون األول/ديسمبر   31السداد حت  
العادلة نتيجة التغيرات فر اسأأأأأأأأأعار الفائدة، نظرًا ألن جميع السأأأأأأأأأيدات ُتصأأأأأأأأأيت  باعتبارلا ادوات مالية متاحة 

  سجل التغيرات فر القيمة العادلة لسدوات المالية المتاحة للبيع فر صافر األصول مباشرًةعللبيعع وت

 
 ةساسية صافي األصول والفائض/العجز للتغيرات في أسعار الفائدة - ةاب 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 األثر 

 الفائض/)العجز( صافر األصول اليسبة المئوية
 – – 744 252 5 الحافظةقيمة     

 1,95 (368 102) 376 150 5 اساتنقطة  100 يادة بمقدار 
 0,64 856 33 600 286 5 نقطة اسات 30انخفاض بمقدار 

  
 مخاار األسعار األخر    

القيمة العادلة او التدفقات اليقدية تتمثل المخاار األخر  التر ترتب  باألسأأأأأأأأأأأأأأعار فر خطر تمبمب   - 28
التغيرات فر اسعار السوق )بخالأ تلم الياشئة عر مخاار سعر الفائدة  لسدوات المالية فر المستقبل بسبب 

خاصأأأأأة بلداة مالية مفردة محددة او بالجهة مخاار العملة(، سأأأأأواء اكانت تلم التغيرات ناجمة عر عوامل او  
درة لها، او عوامل تؤثر عل     لة المتداولة فر السوقعجميع األدوات المالية المماثالمصو

العأأادلأأة السأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارات  ويمكر االاالع عل  معلومأأات عر العوامأأل التر تؤثر عل  قيأأات القيمأأة  - 29
  اليونيس  فر بداية لمو المالحظةع

 
 صناديق العم ت المشفرة - اب  

 ددارة المخاار المتعلقة بصياد ق العمالت المشفرة  

صأأأأأأأيدوقا نمو جيا يقبل التبرعات ويصأأأأأأأرأ مدفوعات مقّومة بشأأأأأأأكل حصأأأأأأأري  انشأأأأأأألت اليونيسأأأأأأأ    - 30
بالعمالت المشأفرة، مر اجل تمويل تكيولوجيا المراحل المبكرة والتكيولوجيا المفتوحة المصأدر التر يسأتفيد ميها 
األافال والشأأأأبابع ومر شأأأألن العمالت المشأأأأفرة وتقيية الكتل المتسأأأألسأأأألة ان تسأأأأاعد ميظمات مثل اليونيسأأأ   
عل  االسأأأأتفادة مر مصأأأأادر تمويل دضأأأأافية وتعزيز الشأأأأفافية فر العملياتع وتد ر اليونيسأأأأ  المخاار التر  
يفر لا دنشأاء صأيدوق العمالت المشأفرة، بما فر  لم مخاار التقلبات، ومخاار اإضأرار بالسأمعة، ومخاار  

 اار التيظيميةعاألمر السيبرانر )مثل القرصية وفقدان المعلومات واألنشطة الخبيثة( والمخ
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 مخاار التقلبات  

مر المرجن ان تكون اصأأأأول صأأأأيدوق العمالت المشأأأأفرة اصأأأأوال متقلبة يمكر ان تتغير قيمتها بشأأأأكل   - 31
كبير عل  مد  فترات  ميية قصأأأأأأأأأيرةع وتد ر اليونيسأأأأأأأأأ  لمو المخاار عر اريق التقليل دل  ادن  حد مر اثر  

وعمليات فعالة تهدأ دل  تقليص الفترة الزميية الفاصأألة بير اسأأتالي  التقلب واحتوائهع وقد نفمت اليونيسأأ  نظما  
األموال وصأأأأرفهاع ولما يضأأأأمر تحويل األصأأأأول فر شضأأأأون فترة  ميية محدودة مر اجل تفادي تلثرلا بتقلبات  
 عاألسعار التر تحدف لد  االحتفا  باألصولع وال تحتفظ اليونيس  بلصول الصيدوق ألشراض المضاربة

 
 اإضرار بالسمعةخطر    

لم تصأأبن العمالت المشأأفرة بعد وسأأيلة شأأائعة لتيفيم المعامالتع باإضأأافة دل   لم، قد  رب  عامة  - 32
الجمهور صأأأأأياد ق العمالت المشأأأأأفرة بلنشأأأأأطة شير قانونية، واعتبرت بعض الواليات القضأأأأأائية ان اسأأأأأتخداي  

برة اويلة فر مجال جمع األموال مر القطاع  صأأأياد ق العمالت المشأأأفرة مخال  للقانونع وتملم اليونيسأأأ  خ
الخأأاص ومر فراد  الجهأأات المأأانحأأة، وبأالتأأالر فألن لأد هأأا دجراءات فعأأالأة فيمأأا يخص ممأأارسأأأأأأأأأأأأأأأات ”معرفأة 
العميل ، سأأأأتطبق عل  عملية قبول التبرعات بالعمالت المشأأأأفرة مر الميظمات واألفراد  وي السأأأأمعة الطيبةع  

ضأأأأأين ابيعة صأأأأأيدوق العمالت المشأأأأأفرة للجهات صأأأأأاحبة المصأأأأألحة  وقد سأأأأأعت اليونيسأأأأأ  سأأأأأايا حثيثا لتو 
 اجل تحسير فهم تطبيقاته وإمكانيات مسالمته فر تحقيق نتائج لفائدة األافال فر جميع انحاء العالمع مر

 
 المخاار التيظيمية  

مل  مر شأأألن دنشأأأاء صأأأيدوق العمالت المشأأأفرة ان  تسأأأبب فر مخاار تيظيمية تتعلق باالمتثال الكا - 33
لليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأأأأأأأ ، وكملم لسسأأأأأأأأأأأات اآلخر المتعلق باإبالغ المي اعتمدته الميظمةع  
وبرية ددارة المخاار التيظيمية، انشأأأأألت اليونيسأأأأأ  صأأأأأيدوق العمالت المشأأأأأفرة وفقًا ليظامها المالر وقواعدلا  

شألن افضأل اسأات لتبالغ عر الصأيدوقع وقد  المالية، وسأعت دل  الحصأول عل  المشأورة المحاسأبية التقيية ب
ادت جهودلا المتعلقة ببمل العياية الواجبة فيما  تعلق بلنشأأأأأأاء الصأأأأأأيدوق دل  كفالة الوفاَء بمتطلبات االمتثال 
التيظيمر، وبالتالر الحد مر المخاار التيظيمية المرتبطة باسأأأأأأأتخداي الصأأأأأأأيدوقع وباإضأأأأأأأافة دل   لم، ُحدد  

صأرفها بدقة مر اجل ضأمان اسأتخداي الصأيدوق فر األشراض المحددة، امتثاال لتاار  اسأات تلقر األموال و 
 التيظيمر لليونيس ع

 
 مخاار األمر السيبرانر  

 تعير عل  اليونيسأأ  تخزير العمالت المشأأفرة وإدارتهاع وال يمكر تخزير العمالت المشأأفرة وتعهّدلا   - 34
ضأأأأأأأأأأة للمخاار األميية المتعلقة بالمعلومات المخزنة عل   مر خالل بيئة مصأأأأأأأأأأرفية عادية، وبالتالر فهر عر 

الميصات التكيولوجيةع واستعانت اليونيس  بلاارلا المحاسبر المحكم الحالر المي  يظم الموقّنعير المفوضير  
مر اجل ددارة محفظات العمالت المشأأأأأأأأأفرةع وباإضأأأأأأأأأافة دل  اإاار المتعدد الموقتعير، وبرية ددارة المخاار  

المحيطة بصيدوق العمالت المشفرة، انشلت اليونيس  محفظة متعددة التوقيعات، تضم ضواب  مادية   األميية
  وضواب  دخول دل  المحفظات وما  تصل بملم مر مفاتين خاصةع
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 34الم ةظة    

 إدارة رأس المال  

مر فوائض    ُتعرّنأ اليونيسأأأأأأأأأأ  رات المال المي تد رو بلنه دجمالر اصأأأأأأأأأأولها الصأأأأأأأأأأافية التر تتلل  - 1
متراكمة وارصأأأأأأأدة احتياايةع وتسأأأأأأأتخدي اإدارة لما التعريف لرات المال وقد ال يكون قابال للمقارنة بما قدمته 
مؤسأأأأأسأأأأأات األمم المتحدة األخر  مر قياسأأأأأاتع وال توجد فر  مة اليونيسأأأأأ  اي قروض اويلة األجل خارج  

فقات المالية المسأأأأأأأأأأتقبلية المبري مع البيم  نطاق خصأأأأأأأأأأومها الياشأأأأأأأأأأئة عر عقود التلجير التمويلر وترتيب التد
الدولر لسأأأأأأأأأأأأأأد احتياجاتها اليقدية او دعم مركزلا اليقديع وتُيشأأأأأأأأأأأأأأو اإدارة احتياايات متيوعة مر اجل توفير 

 ، صافر األصول(ع22التمويل لمصروفاتها الأُمقبلة )انظر المالحظة 

 داأ التالية:وترمر اليونيس  مر وراء ددارة رات المال دل  تحقيق األل - 2

 االحتفا  بقدرتها عل  االستمرار كميشلة عاملة؛ )ا( 

 دنجا  مهمتها وتحقيق الدافها كما حددتها خطتها االستراتيجية؛ )ب( 

 ضمان توفير السيولة الكافية لتلبية احتياجاتها اليقدية التشغيلية؛ )ج( 

 الحفا  عل  رات المال؛ )د( 

 مر استثماراتهاعتوليد معدل عائد سوقر تيافسر  )ه( 

وتجدر اإشأأأأأأأأأأأارة دل  ان التركيز عل  ددارة المخاار والسأأأأأأأأأأأيولة يفوق التركيز عل  المعدل المطلق   - 3
 لعائد حافظة االستثماراتع

وتقترح المد رة التيفيمية خطة اسأأتراتيجية متوسأأطة األجل وميزانية متكاملة لفترة اربع سأأيوات تقدتمان   - 4
يقرلماع وتتضأأأأمر الخطة والميزانية الممكورتان التخصأأأأيص واالسأأأأتخداي الموصأأأ     دل  المجلس التيفيمي المي

بهما لموارد اليونيسأأأأأأأأ  الحالية والمتوقعة خالل فترة الخطة، مع تحد د مد  ُيسأأأأأأأأر التكلفة والحفا  فر الوقت  
لية عل   نفسأأه عل  رصأأيد األموال لكفالة توافر السأأيولةع وتشأأمل الخطة ايضأأا خطة ماليةع وتيص الخطة الما

 توقعات مالية ُمفصلة لما  لر:

 الموارد المالية المستقبلية التقد رية لكل سية مر سيوات فترة الخطة؛ )ا( 

 مستويات التكاليف السيوية التقد رية؛ )ب( 

 مستويات رات المال المتداول الال مة للحفا  عل  السيولة فر اليونيس ع )ج( 

 
 والمخصصة للطوارا الموارد األخر : العادية    

 تمثل الهدأ باليسأأبة للموارد األخر : العادية والمخصأأصأأة للطوارا، فر ضأأمان تيفيم البرامج دون   - 5
تجاو  حدود الرصأيد المتاح مر األموالع ولتحقيق لما الغرض، ُتدار الموارد عل  اسأات وضأع الميزانية لكل 

مع باقر الموارد المؤسأأأأأأسأأأأأأية وتدار جميعها كحافظة برنامج عل  حدةع ويختل  العيصأأأأأأر اليقدي لهمو الموارد  
 ، صافر األصول، عر األرصدة االفتتاحية والختامية لصافر األصول(ع22)ُيفصن فر المالحظة 

 وقدرة اليونيس  عل  الحصول عل  رات مال دضافر مرلونة بالعوامل التالية: - 6
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 قدرتها عل  تعبئة الموارد المالية وتوليد اإ رادات؛ )ا( 

 تروأ السوق؛ )ب( 

 احكاي نظامها المالر وقواعدلا المالية والمبادا التوجيهية المتعلقة باالستثمارع )ج( 

 
 القيود  

يفرض المجلس التيفيمي عل  اليونيسأأ  شأأراًا  تعلق بالسأأيولةع وال يشأأكل لما الشأأرط قيدا خارجياع  - 7
برية كفالة السأأأأأأأأأيولة،  تعير عل  المراقب المالر    ويشأأأأأأأأأير اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأأأأأ  دل  انه،

، حدد المجلس  1987يحافظ عل  األرصأأدة اليقدية فر المسأأتويات التر اقرلا المجلس التيفيميع وفر عاي   ان
فر المائة مر اإ رادات    10التيفيمي الحد األدن  للرصأأأأأأأيد اليقدي للموارد العادية فر نهاية كل سأأأأأأأية بيسأأأأأأأبة  

(ع ولم يطرا اي تغيير عل  الطريقة التر تد ر 1987/14ارد العادية للسأية التر تليها )القرار  المتوقعة مر المو 
 ع2021بها اليونيس  رات مالها فر عاي 

 
 35الم ةظة    

 االلتزامات  

يعرض الجدوالن التاليان اوامر الشأأأراء المفتوحة التر لم تكر اليونيسأأأ  قد تلقت الخدمات او السأأألع   - 1
ع وفر معظم الحاالت، يحق لليونيسأأأأأأ  ان تلغر اوامر  2021كانون األول/ديسأأأأأأمبر    31ا حت  المتصأأأأأألة به

 الشراء المفتوحة لمو قبل تاريخ التسليمع

 
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
   االلتزامات المتعلقة بشراب الممتلتات والمعدات   

 151 272 المبانر

 490 3 962 5 معدات اليقل

 651 794 األثاف والتجهيزات والمعدات

 624 645 معدات تكيولوجيا االتصاالت والمعلومات

   االلتزامات الرأسمالية األ رى 

 30 – األصول شير الملموسة

 946 4 673 7 مجمو  االلتزامات الرأسمالية 

   االلتزامات التشغيلية

 566 431 985 776 عقود شراء لوا ي وسلع اخر 

 777 767 652 920 عقود شراء خدمات

 937 124 497 119 االلتزامات المتعلقة بتحويل مبالغ نقدية دل  الجهات الشريكة الميفمة

 397 546 400 380 1 االلتزامات المتعلقة بتحويل لوا ي دل  الجهات الشريكة الميفمة

 677 870 1 534 197 3 مجمو  االلتزامات التشغيلية 

 623 875 1 207 205 3 االلتزاماتمجمو   
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 وماع    30تشأأمل اتفاقات اليونيسأأ  المتعلقة بالتلجير التشأأغيلر شأأروط دلغاء بياًء عل  دخطار مدته  - 2
 ونتيجة لملم، ال ُيفَصن فر الجدول اعالو عر االلتزامات المتعلقة بعقود التلجير التشغيلرع

 
 االتفاقات الطويلة األجل  

اليونيسأأأأ  ايضأأأأا عدة اتفاقات اويلة األجل مع مورّند رع ويحدد الجدول التالر مجمل القيمة  ابرمت   - 3
 ع2021كانون األول/ديسمبر  31التعاقدية المتبقية لالتفاقات الطويلة األجل التر بقيت مفتوحة حت  

 
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 626 726 3 120 543 4 لتوريد سلعاالتفاقات الطويلة األجل    

 988 413 492 404 االتفاقات الطويلة األجل لتوفير خدمات
 614 140 4 612 947 4 قيمة االتفاقات الطويلة األجلمجمو   

  
 36الم ةظة    

 األصول والاصوم االةتمالية  

 
 األصول االحتمالية  

دبراي االتفاقات المتعلقة بالمسأأأالمات، تعهدات بمسأأأالمات  فر حاالت معيية، تتلق  اليونيسأأأ ، قبل   - 1
 2020والتحديات اللوجسأأأأأأأأأتية، لم ُيعَقد مؤتمر دعالن التبرعات فر عاي    19-مسأأأأأأأأأتقبليةع ونظرا لجائحة كوفيد

 ع2021عاي  او

وخالل السأأية، ابرمت اليونيسأأ  اتفاقات تتعلق بمسأأالمات ال  يطبق تعريف األصأأول عل  مجموع  - 2
ن عر لمو المبالغ فر المالحظات باعتبارلا اصأوال احتمالية لحير اسأتيفاء معا ير قيمة ال مسأالمة فيهاع فيفصأَ

االعتراأ باألصأأأأأأأأأول، او اسأأأأأأأأأتالي مبالغ نقدية مر الجهة المانحةع وقد بلغ دجمالر لمو األصأأأأأأأأأول االحتمالية  
 مليون دوالر(ع 520,92: 2020) 2021كانون األول/ديسمبر  31مليون دوالر حت   758,18قدرو  ما

 
 الخصوي االحتمالية  

مال ير دوالر كوديعأة   3 وجأد لأد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  خطأاب اعتمأاد احتيأاار شير قأابأل لتلغأاء بقيمأة   - 3
ضمان بحو ة مالم المبانر المستلجرة فر نيويوركع وخطاب االعتماد لما شير مضمون بلي استثمارات تابعة 

 اليونيس  ان يستخدي الطرأ الثالث خطاب االعتمادعلليونيس ع وال تتوقع 

وتواجه اليونيسأأ  مطالبات ودعاو  مختلفة تيشأأل مر حير آلخر فر سأأياق العمليات العادية للميظمةع   - 4
 عوتيقسم لمو المطالبات دل  فئتير رئيسيتير لما: مطالبات األاراأ الثالثة ومطالبات الموارد البشرية

مطالبة بالتعويض عر األضأأأأرار التر لحقت بالمبانر المسأأأأتلجرةع    2020عاي    وتلقت اليونيسأأأأ  فر - 5
واسأأأأأأأأأأأتعانت اليونيسأأأأأأأأأأأيف بمحاي خارجر لتمثيلها فر دجراءات التحكيمع ولم ُيعتَرأ بلي مخصأأأأأأأأأأأص فر لمو  

 البيانات المالية ألنه ال يمكر فر الوقت الحاضر تقييم احتمال نجاح تلم المطالبةع
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 37الم ةظة    

 اف مات الع قةاأل ر   

 
 اللجان الوايية  

اُنشأأئت اللجان الوايية، التر ُتمّثل فئة فريدة مر بير شأأركاء اليونيسأأ ، برية تعزيز حقوق األافال   - 1
ورفأالهم عل  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد العأالمر مر خالل تعبئأة الموارد والأدعوة وشير  لأم مر األنشأأأأأأأأأأأأأأطأةع وتعمأل اللجأان  

لليونيسأأأ  فر البلدان المعيية ولر ميظمات مسأأأتقلة شير حكومية مسأأأجلة عل  انها  الوايية بوصأأأفها شأأأريكة 
مؤسأسأات خيرية او صأياد ق اسأتئمانية او جمايات او رابطات بموجب قوانير البلدان التر تعمل فيهاع وتلتزي  

م اللجان  اللجان الوايية بمقتضأأأأ  انظمتها األسأأأأاسأأأأية بتشأأأأكيل مجالس ددارة تتول  الرقابة عل  ما تجمعه تل
مر مواردع وقد وّقعت اليونيسأأأأأ  مع كل لجية مر اللجان الوايية اتفاق تقد ر وتعاون تُيظم مر خالله عالقة 

 بلداع  33لمو اللجان باليونيس  واستخدامها السم اليونيس  وشعارلاع وقد اُنشئت حت  اآلن لجان وايية فر 

دة باإ رادات واليفقات كما لو ميصأأأأوص عليه وتقدي اللجان الوايية لليونيسأأأأ  تقارير سأأأأيوية معتم - 2
فر اتفاقات التعاونع وتبير لمو التقارير مجموع المسأأأالمات التر تتلقالا اللجية الوايية، والمبالغ التر تحتفظ 

 بها لتغطية تكاليف انشطتها او كاحتياايات، دل  جانب صافر المبالغ المستحقة الدفع لليونيس ع

 
المتأ -  ألف   تية من التبرعات والمبالم المستحقة الوبض من اللجان الو نيةاإليرادات 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

2021 2020 

 المبالغ المستحقة القبض اإ رادات  المبالغ المستحقة القبض اإ رادات
 512 426 352 352 1 135 469 644 733 1 التبرعات اليقدية     

 024 4 291 16 589 10 535 22 التبرعات العييية
 536 430 643 368 1 724 479 179 756 1 المجمو  

  
مليون دوالر    715,18مبلغ   2021شأأأأأأأأأأأأأأمأل مجموع التبرعأات اليقأديأة المسأأأأأأأأأأأأأأجلأة كأل رادات فر عأاي   - 3
مليون    548,73الطوارا، ومبلغ    -مليون دوالر مر الموارد األخر     469,73الموارد العأأأأاديأأأأة، ومبلغ   مر

الموارد األخر    البأأأأأأالغأأأأأأة    -دوالر مر  العيييأأأأأأة  التبرعأأأأأأات  دوالر )  22,54العأأأأأأاديأأأأأأةع امأأأأأأا  :  2020مليون 
مبلغ   16,29 مر  دوالر( فتتكون  )  17,58مليون  دوالر  الموارد    13,69:  2020مليون  دوالر( مر  مليون 
 العاديةع -األخر  مليون دوالر( مر الموارد   2,60:  2020مال ير دوالر )  4,96الطوارا، ومبلغ    -األخر  

متها اللجان الوايية، فقد بلغ مجموع المسالمات التر تلقتها  - 4 ووفقا لتقارير اإ رادات واليفقات التر قدت
:  2020بليون دوالر )  2,10، باستثياء عائدات انشطة الترخيص، ما قدرو  2021تلم اللجان الوايية فر عاي  

احأتأفأظأأأأأأأت    1,77 وقأأأأأأأد  دوالر(ع  بأمأبألأغ  بألأيأون  الأواأيأيأأأأأأأة مأيأأأأأأأه  )  448,58الألأجأأأأأأأان  دوالر  :  2020مألأيأون 
األموال والأأأأأدعوة والتيظيم واإدارة،   445,24 المتعلقأأأأأة بجمع  مال ير دوالر( لتغطيأأأأأة تكأأأأأاليف انشأأأأأأأأأأأأأأطتهأأأأأا 

ل دليها مسأأأأأأأالمات نقدية صأأأأأأأافية  او لت اللجان الوايية دل  اليونيسأأأأأأأ  او سأأأأأأأُتحوّن كاحتيااياتع ومر ثم، حوت
 بليون دوالر(ع 1,33: 2020ن دوالر )بليو  1,65مجموعها 
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وإضأأأأأأأأأأأأأافة دل  تقارير اإ رادات واليفقات، تعدُّ اللجان الوايية بيانات مالية سأأأأأأأأأأأأأيوية  دققها مراجعو  - 5
حسأابات معتمدون مسأتقلون وتُيشأر عل  المواقع الشأبكية للجان الوايية ليطلع عليها الجمهورع وتتضأمر لمو  

 عر األداء المالر للجان الوايية وعر مركزلا المالرع البيانات المالية تفاصيل دضافية

ووفقا ألحكاي اتفاقات التعاون المبرمة بير اليونيس  واللجان الوايية، يحق لهمو اللجان دنشاء احتياايات   -   6
الغرض ميها تحقيق االمتثال للقوانير الوايية واليظم األسأأاسأأية واشراض اخر ع وفر حالة تصأأفية اي لجية وايية،  

اجا  القانون  لم،   تؤول اصأأأأأأأولها الصأأأأأأأافية، بما فيها االحتياايات، دل  اليونيسأأأأأأأ  رليا بلحكاي اتفاق التعاون د ا 
وفقا ألحكاي القانون الواير واليظاي األسأأأأأأاسأأأأأأر للجيةع وقد َابلغتو اللجان الوايية اليونيسأأأأأأ  مر خالل تقاريرلا   او 

، اسأأأأتيادا دل   2021كانون األول/ديسأأأأمبر   31لتر تحتفظ بها حت  المتعلقة باإ رادات واليفقات بلن االحتياايات ا 
 مليون دوالر(ع   252,00:  2020مليون دوالر )   252,50معا يرلا المحاسبية المحلية، قد بلغت  

 
 عمليات التسليم المدعومة -  باب 

تها خالل فترة اإبالغ، توّلت اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  باسأأأأأأأأأأأأأم ااراأ ثالثة عمليات تسأأأأأأأأأأأأأليم مدعومة بلغت قيم - 7
مليون دوالر(ع ولم ُتدرج عمليات التسأأأأأأأأأأليم فر حسأأأأأأأأأأابات اليونيسأأأأأأأأأأ    141,26:  2020مليون دوالر ) 0,09

 المالية، رشم انها ُنفمت مر خالل الهياكل اإدارية للميظمةع

 
 موظفو اإلدارة الرئيسيون  -  جيم 

  يقسم هيكل قيادة اليونيس  دل  مستويير رئيسيير لما: - 8

المسأأأأأأأأأأؤولون التيفيم ون:  تلل  لما المسأأأأأأأأأأتو  القيادي، دجمااًل، مر موتفر المسأأأأأأأأأأتويير   )ا( 
ولم وكيل امير عاي )المد ر)ة( التيفيمي)ة(( واربعة امياء عامير مسأأأأأاعد ر  -األولير فر التسأأأأألسأأأأأل الهرمر  
 )نواب المد ر)ة( التيفيمي)ة((؛

دجمااًل، مر موتفر المسأأأتو  الثالث    المسأأأؤولون اإداريون:  تلل  لما المسأأأتو  القيادي، )ب( 
 ولم ”رؤساء المكاتب  فر ُشعب المقار العالمية وفر المكاتب اإقليمية؛ -فر التسلسل الهرمر 

ُيفترض ان افراد األسأأأأرة المقّربير لموتفر اإدارة الرئيسأأأأيير لم األ واج والُعشأأأأراء واألبياء   )ج( 
واألصأهار واألقارب الم ر يايشأون فر نفس األسأرة المايشأية التر    واألحفاد واإخوة واألخوات واآلباء واألجداد

يايش فيهأا موت  اإدارة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأر، مأا لم توجأد تروأ شأأأأأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأأأأأيأة )مثأل القطيعأة( تميع لأما الموت   
 التلثير فر افراد األسرة المقّربيرع مر
 

 األجور المدفوعة لموتفر اإدارة الرئيسيير  

 ة()بآالأ دوالرات الواليات المتحد

 )ا(2020 2021 االستحقاقات األخر  المرتب وتسوية مقر العمل عدد األفراد 
 147 10 087 10 304 3 783 6 32 موتفو اإدارة الرئيسيون       

 398 457  95  362  3 افراد األسرة المقّربون 
 545 10 544 10 399 3 145 7 35 المجمو  

 
 (ع10المقّيمة عل  اسات اكتواري ُتعَرض اآلن بشكل ميفصل ادناو )انظر الفقرة استحقاقات الموتفير  )ا( 
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تتضأأمر اجور موتفر اإدارة الرئيسأأيير المرتبات وتسأأوية مقر العمل واسأأتحقاقات اخر ، مثل منين  - 9
االنتداب، ومسأأأأالمة رب العمل فر التلمير الصأأأأحر وصأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعدية، وبدالت اإعالة، ومين 
التعليم، وبدالت المشأأأأأقة والتيقل وعدي نقل األمتعة، والمبالغ المسأأأأأتردة بعد دفعها لوكاالت الوسأأأأأااة العقارية،  

 وبدالت التمثيلع

ويحق لموتفر اإدارة الرئيسيير ايضا الحصول عل  استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة التر يحصل   - 10
الخدمة، واسأأأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة، والمبالغ التر تدفع  عليها الموتفون، مثل التلمير الصأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء  

عوضأأأأأأأأأأأأا عر اإجا ات السأأأأأأأأأأأأيوية شير المسأأأأأأأأأأأأتخدمةع وااللتزامات اليابعة مر االسأأأأأأأأأأأأتحقاقات الطويلة األجل 
واسأأأأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة الُمقّيمة عل  اسأأأأأأأأأأات اكتواري التر تتعلق بالتلمير الصأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء  

دة دل  الوار، واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات التر تدفع فر حالة الوفاة، والتر تخص تحد دا موتفر  الخدمة، وميحة اإعا
 مليون دوالر(ع 11,14: 2020مال ير دوالر ) 10,00اإدارة الرئيسيير، بلغت 

وبلغت االشأأتراكات التر دفعتها اليونيسأأ  لصأأالن موتفر اإدارة الرئيسأأيير فر الصأأيدوق المشأأترك   - 11
:  2020مليون دوالر )  1,37لموتفر األمم المتحدة، المي لو خطة اشأأأأأأتراكات محددة،    للمعاشأأأأأأات التقاعدية

 مليون دوالر(ع 1,22

َل  عل  المرتبات ع وتتاح السأأأل  عل  المرتبات   - 12 ويشأأأار فر اليونيسأأأ  دل  القروض بمصأأأطلن ”سأأأُ
َل  عل   لجميع موتفر اليونيسأأأأأأ ، بمر فيهم موتفو اإدارة الرئيسأأأأأأيون، ألشراض محددةع وبلغ ت قيمة السأأأأأأُ

 : ال شرء(ع2020مليون دوالر ) 0,02المرتبات 

ولم تخص اليونيسأأأ  موتفر اإدارة الرئيسأأأيير بلي قروض او سأأأل  شير تلم المتاحة لباقر فئات  - 13
 الموتفير وفق اليظامير األساسر واإداري للموتفيرع

 
 المتاصصةبرامج األمم المتحدة وصناديقها ووكاالتها   -  دال 

تعمل اليونيسأ  وسأائر ميظمات األمم المتحدة مر اجل تعزيز جهود األمم المتحدة الرامية دل  بياء  - 14
عالم افضأأأل للجميع، وتمضأأأر فر اتجاو لما الهدأع وتشأأأارك اليونيسأأأ  مشأأأاركة واسأأأعة اليطاق فر اآلليات  

يبات التمويل المشأترك )الصأياد ق االسأتئمانية المالية والتشأغيلية المشأتركة بير وكاالت األمم المتحدة، مثل ترت
المتعددة المانحير والبرامج المشأأأأأأأأتركة( وترتيبات الخدمات المشأأأأأأأأتركةع وفر داار آليات التمويل المشأأأأأأأأتركة،  
تعمل ميظمات األمم المتحدة سأأأأأأأأأويًا عل  تيفيم انشأأأأأأأأأطة ترمر دل  دنجا  مجموعة مر األلداأع وتضأأأأأأأأأطلع  

 كة بمسؤوليات تتعلق بتخطي  األنشطة وتيفيملا ورصدلا وتقييمهاعواحدة مر الميظمات المشارن  كل

 
 األ راف األ رى مات الع قة - هاب 

 الشراكة العالمية مر اجل التعليم  

المسأأأأار السأأأأريع،   -الشأأأأراكة العالمية مر اجل التعليم، المعروفة سأأأأابقًا بمبادرة توفير التعليم للجميع   - 15
ضأأأأأأأأأأأأأأم جهأات مأانحأة ثيأائيأة، ووكأاالت دقليميأة ودوليأة، بمأا فيهأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   لر شأأأأأأأأأأأأأأراكأة برنأامجيأة عأالميأة ت

والمصأأأأأأأأأارأ اإنمائية وميظمات المجتمع المدنر مر جهة، والبلدان الميخفضأأأأأأأأأة الدخل والبلدان المتوسأأأأأأأأأطة  
الدخل مر الشأأأأأأأأريحة الدنيا مر جهة اخر ع ولدفها العاي لو تعزيز الجهود الدولية لضأأأأأأأأمان توفير تعليم جيد 

ع وتضأأأأأأأأأطلع اليونيسأأأأأأأأأ  بدور لاي فر داار الشأأأأأأأأأراكة العالمية  2030افو وشأأأأأأأأأامل للجميع بحلول عاي  ومتك
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اجل التعليم عل  الصأأأأأأعيد ر العالمر والقطري معًا، ولر حاليا الوكالة الميسأأأأأأقة لمجموعة التعليم المحلية   مر
فر مجلس الشأأراكة العالمية  بلداع وتشأأغل اليونيسأأ  مقعدا    16بلدا وميطقة، والوكيل المقدي للمين فر   76 فر
اجل التعليم، وقد عملت فر داار الشأأأأأأراكة عل  دعم ددماج البلدان فر السأأأأأأياقات الهشأأأأأأةع وتبلغ األموال   مر

المقدمة للشأأأأأأأأراكة العالمية مر اجل التعليم، والمسأأأأأأأأجلة ضأأأأأأأأمر التبرعات المقدمة دعما لبرامج عالمية واخر  
 مليون دوالر(ع 431,47: 2020دوالر )مليون  152,41قطرية محددة، ما قدرو 

 
 الصيدوق العالمر لمكافحة اإ د  والسل والمالريا  

ليكون بمثابة شأأأأراكة بير   2002اُنشأأأأو الصأأأأيدوق العالمر لمكافحة اإ د  والسأأأأل والمالريا فر عاي   - 16
ر فيروت نقص  القطأاعير العأاي والخأاص لأدفهأا جمع موارد دضأأأأأأأأأأأأأأأافيأة وإدارتهأا وإنفأاقهأا مر اجأل الوقأايأة م

المياعة البشأرية واإ د  والسأل والمالريا وعالج لمو األمراضع ويوفر الصأيدوق العالمر ايضأا، باإضأافة دل   
التمويل المي يخصأأصأأه لسمراض، الموارد الال مة لتعزيز اليظم الصأأحيةع وميم ان انشأأو الصأأيدوق العالمر  

ر العالمر والقطريع وتبلغ األموال التر قدمها  ، اصبحت اليونيس  شريكا نشطا عل  الصعيد 2002فر عاي  
الصأأأيدوق العالمر، والتر ُتسأأأجتل ضأأأمر التبرعات المقدمة دعما لبرامج عالمية واخر  قطرية محددة، ما قدرو 

 مليون دوالر(ع 87,84: 2020مليون دوالر ) 84,43

 
 التحال  العالمر للقاحات والتحصير  

كشأأأأراكة صأأأأحية عالمية بير القطاعير    2000ت والتحصأأأأير فر عاي  اُنشأأأأو التحال  العالمر للقاحا - 17
العاي والخاص مهمتها تعزيز فرص الحصأأول عل  التحصأأير فر البلدان الميخفضأأة الدخلع ولليونيسأأ  مقعد 

عضوا، ويمكيها ايضا ان تعير عضوا مياوبا فر لما المجلسع    28دائم فر مجلس ددارة التحال  المؤل  مر 
ورا لأامأا فر توفير اللقأاحأات ولوا ي التحصأأأأأأأأأأأأأأير للبلأدان مر خالل شأأأأأأأأأأأأأأابأة اإمأدادات  وتؤدي اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  د

اليونيسأأأأ ، وتقدي المسأأأأاعدة التقيية دل  الحكومات فر دعداد الطلبات التر تقدمها دل  التحال  وفر تيفيم  فر
ق بلدارة خدمات  ، اإ رادات األخر ، رسأأأأأأأأأأم مياولة  تعل24البرامج التر  دعمها التحال ع ويرد فر المالحظة  

 المشتريات لموع

، األصأأأأأول المتعلقة بخدمات الشأأأأأراء، تحتفظ  12وعل  نحو ما لو ُمفصأأأأأن عيه ايضأأأأأا فر المالحظة   - 18
مليون دوالر(، تمثل المبالغ المودعة فر حسأأاب    819,51:  2020بال ير دوالر )  3,19اليونيسأأ  بلموال بقيمة  

تعلق بمصأأأأأأأالن ضأأأأأأأمانية ولها وحدلا الحق فر السأأأأأأأحب ميه  ضأأأأأأأمان شير قابل لتلغاء لليونيسأأأأأأ  فيه حقوق ت
، األموال المحتفظ بها لحساب ااراأ  18استيادا دل  شروط االتفاقاتع وُيسجتل مقابل  لم خصم فر المالحظة  

 ع، الخصوي األخر ، دل  ان تفر اليونيس  بالتزاماتها بصفتها وكيل الجهة الشريكة19ثالثة، وفر المالحظة  

اليونيسأ  تبرعات مر التحال  مخصأصأة ألنشأطتها البرنامجية، وتسأجل ضأمر التبرعات المقدمة    وتسأتلم  - 19
 مليون دوالر(ع   93,68:  2020مليون دوالر )   313,53دعما لبرامج عالمية واخر  قطرية محددة، وقد بلغت  

 
  التعليم ال يمكر ان  يتظر ”مبادرة    

ة انشأأأأأأأأأأأأأأألتهأا جهأاُت دوليأة فأاعلأة فر مجأال المسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدات  مبأادر   التعليم ال يمكر ان  يتظر ”مبأادرة  - 20
اإنسأأأأأأأأأانية واإنمائية، باالشأأأأأأأأأتراك مع جهات مانحة مر القطاعير العاي والخاص، اثياء مؤتمر القمة العالمر  

، بهدأ المسأأأأأأأأأأأأأاعدة فر دعادة وضأأأأأأأأأأأأأع التعليم كلولوية فر جدول األعمال  2016للعمل اإنسأأأأأأأأأأأأأانر فر عاي  
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ع نهج قائم عل  قدر اكبر مر التعاون بير الجهات الفاعلة فر الميدان، والتشأأأأأجيع اإنسأأأأأانر، والدفع دل  اتبا
عل  تقديم تمويل دضأأأأأأأأأافر يضأأأأأأأأأمر بقاء جميع األافال والشأأأأأأأأأباب المتضأأأأأأأأأررير مر األ مات فر المدرسأأأأأأأأة  

مقعدا، فر الفريق التوجيهر الرفيع   30ومواصأأأأأأأألتهم تعليمهمع وتشأأأأأأأأغل اليونيسأأأأأأأأيف مقعدا واحدا، مر اصأأأأأأأأل  
ع وتبلغ األموال التر قدمتها المبادرة والتر ُتسجتل ضمر التبرعات   التعليم ال يمكر ان  يتظر ”و  لمبادرة  المست

 مليون دوالر(ع 37,43: 2020مليون دوالر ) 34,28المقدمة دعما لبرامج عالمية وقطرية محددة ما قدرو 

 
 الشراكة العالمية مر اجل دنهاء العي  ضد األافال  

لتقديم الدعم المالر    2016الشأأأأأأأراكة العالمية مر اجل دنهاء العي  ضأأأأأأأد األافال فر عاي  اُنشأأأأأأأئت   - 21
للبرامج الرامية دل  تهيئة عالم  ترعرع فيه جميع األافال فر ملمر مر العي ع وتشأأأأأأأأأأأأغل اليونيسأأأأأأأأأأأأيف مقعدا  

الشأأأأأأراكة العالمية  مقعدا، فر مجلس ددارة الشأأأأأأراكة العالميةع وتبلغ األموال التر قدمتها   23واحدا، مر اصأأأأأأل  
مليون دوالر    2,65والتر ُتسأأأأأأأجتل ضأأأأأأأمر التبرعات المقدمة دعما لبرامج عالمية واخر  قطرية محددة ما قدرو  

 مال ير دوالر(ع 3,07: 2020)

 
 شراكة الصرأ الصحر والمياو للجميع  

الحكومات والجهات  الصأرأ الصأحر والمياو للجميع لر شأراكة متعددة اصأحاب المصألحة تتلل  مر   - 22
الشريكة لها، مهمتها القضاء عل  اوجه عدي المساواة فر دعمال حق اإنسان فر الحصول عل  المياو والصرأ  
الصأحرع وتركز الشأراكة عل  الفئات مر األفراد والمجتمعات المحلية والبلدان والميااق األكثر لشأاشأة وصأعوبة  

مر مر مجموعة رفيعة المسأتو  مر قادة شأراكة الصأرأ الصأحر  فر الوصأول دليهاع ويتلل  مجلس القيادة العال 
والمياو للجميع المعييير الم ر يقومون بلنشأأأأأأأطة الدعوة والتعبئة لضأأأأأأأمان التزاي سأأأأأأأياسأأأأأأأر اوسأأأأأأأع نطاقا بالمبادا  

، تتمتع اليونيسأأأ  بتمثيل فر مجلس القيادة العالمر وتشأأأغل  2021التوجيهية للشأأأراكة والدافهاع واعتبارا مر عاي  
 عفر اللجية التوجيهية لشراكة الصرأ الصحر والمياو للجميع 30عد ر مر اصل مق

 
 صيدوق تحسير نتائج التعليم  

اُنشأأأأأأأأو صأأأأأأأأيدوق تحسأأأأأأأأير نتائج التعليم لتوفير التمويل القائم عل  اليتائج فر مجال التعليم، بهدأ  - 23
تشأأأأأأأأأأغل اليونيسأأأأأأأأأأ  مقعدا واحدا،  مال ير مر األافال والشأأأأأأأأأأبابع و   10تحسأأأأأأأأأأير فعالية اإنفاق وتغيير حياة 

 ، فر الفريق التوجيهر الرفيع المستو  لصيدوق تحسير نتائج التعليمع15اصل  مر

 
 الصيدوق اإسالمر العالمر الخيري لسافال  

الصأأأيدوق اإسأأأالمر العالمر الخيري لسافال لو مبادرة مشأأأتركة انشأأألتها اليونيسأأأ  ومجموعة البيم   - 24
للتيميةع ولو ميصأأأأأأة فريدة مر نوعها توفر جميع اشأأأأأأكال األعمال الخيرية اإسأأأأأأالمية، بما فر  لم  اإسأأأأأأالمر  

الزكاة والصأأأدقةع ويهدأ الصأأأيدوق خصأأأيصأأأا لتسأأأخير اإمكانات الحقيقية للمعونة اإسأأأالمية مر خالل تمويل  
علقة باألافال فر البلدان األعضاء  المساعدات اإنسانية الميقمة للحياة واالستجابة أللداأ التيمية المستدامة المت

بلأداع ويشأأأأأأأأأأأأأغأل كل مر مجموعة البيأم اإسأأأأأأأأأأأأأالمر للتيمية،    57فر ميظمأة التعأاون اإسأأأأأأأأأأأأأالمر البأالغ عددلا  
  واليونيسأأأأأأأأأأأأأ ، وصأأأأأأأأأأأأأيدوق عبد العزيز الُغَرير لتعليم الالجئير مر دولة اإمارات العربية المتحدة، ومركز الملم 

 عمر المملكة العربية السعودية، مقعدا فر مجلس ددارة الصيدوق الخيري  سلمان لتشاثة واألعمال اإنسانية
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 كانون األول/ديسمبر   31اإ رادات المتلتّية مر األاراأ األخر   ات العالقة حت     

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2021 2020 
 468 431 411 152 الشراكة العالمية مر اجل التعليم   

 844 87 431 84 الصيدوق العالمر لمكافحة اإ د  والسل والمالريا
 677 93 534 313 التحال  العالمر للقاحات والتحصير

 425 37 279 34  التعليم ال يمكر ان  يتظر”مبادرة  
 069 3 652 2 الشراكة العالمية مر اجل دنهاء العي  ضد األافال

 483 653 307 587 المجمو  
  

 38الم ةظة    

 العمليات المشتركة  

، ولو نشأأأأأاط عالمر انشأأأأأو لرب  كل مدرسأأأأأة Gigaفر المائة، فر   50سأأأأأ  شأأأأأريم، بيسأأأأأبة  ياليون - 1
  ،ليسأأأأأأت كيانا قانونيا ميفصأأأأأأال  Gigaبشأأأأأأبكة اإنترنت وكل شأأأأأأاب بالمعلومات والفرص والخياراتع وشأأأأأأركة 

 ولكيها نشاط مشترك تشترك فر قيادته اليونيسيف واالتحاد الدولر لالتصاالت مر خالل ممكرة تفالمع

 
 39الم ةظة    

 ن الميزانيةأةداث ما بعد إعداد بيا  

 ال توجد احداف لامة بعد دعداد بيان الميزانية تؤثر عل  عمليات اليونيس ع - 1

 
 40الم ةظة    

 المعلومات القطاعية  

القطاع لو نشأأأأأأاط او مجموعة مر األنشأأأأأأطة التر يمكر تمييزلا عر سأأأأأأوالا، ويكون مر المياسأأأأأب   - 1
اليونيسأأأأ ، تسأأأأتيد المعلومات القطاعية دل  األنشأأأأطة  تقديم المعلومات المالية بشأأأألنها بشأأأأكل ميفصأأأألع وفر  

الرئيسأأأأأأأأية للميظمة ومصأأأأأأأأادر تمويلهاع وباليسأأأأأأأأبة لليونيسأأأأأأأأ ، تصأأأأأأأأي  القطاعات  ات الصأأأأأأأألة دل  القطاع  
شير البرنامجية، وقطاع الموارد    -البرنامجية، وقطاع الموارد العادية    -المؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأر، وقطاع الموارد العادية  

 الطوارا، وقطاع الصياد ق االستئمانيةع -الموارد األخر   العادية، وقطاع -األخر  

ويحتوي التقرير القطأاعر عل  معلومأات دضأأأأأأأأأأأأأأأافيأة عر اإ رادات المتألتيأة واليفقأات المتكبأدة عل   - 2
دُّ اليونيس  ميزانياتها وتد رلا عل  اسات   اسات االستحقاق وفقا للمعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العايع وُتعن

معدتل، وُتعَرض اليفقات المتكبدة فر داار الميزانيات المعتمدة فر البيان الخامس عل  نفس األسأأأأأأأأأأأأات    نقدي
 اليقدي المعدتلع
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 القطاع المؤسسر وقطاع الموارد العادية  

 اإ رادات  

 تعّرأ اإ رادات المأدرجأة فر لأم ر القطأاعير فر اليظأاي المأالر والقواعأد المأاليأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بألنهأا - 3
موارد عاديةع وتشأأأأأأأأأأأأأأمل الموارد العادية المسأأأأأأأأأأأأأأالمات شير المشأأأأأأأأأأأأأأرواة، واإ رادات المتلتية مر الترخيص،  
والمسأأالمات  ات الطابع اإداري، والمخصأأصأأات لصأأيدوق رات المال العامل، والعوائد المتلتية مر األنشأأطة 

 األخر  المدرة للدخل، واإ رادات المتيوعةع

البرنأامجيأة التبرعأات )د رادات المعأامالت شير التبأادليأة( والمبأالغ   -ديأة  ويشأأأأأأأأأأأأأأمأل قطأاع الموارد العأا - 4
المحتفظ بها لغرض جمع األموال مر القطاع الخاصع وُتعَرض المسأأأأالمات الموجهة نحو المبادرات اإدارية  
مر قبيل التخضأأأأأأأأأير والتسأأأأأأأأأهيالت الخاصأأأأأأأأأة بموي اإعاقة، والمسأأأأأأأأأالمات المقدمة لتغطية التكاليف المحلية  

ليونيسأ ، والمسأالمات الموجهة نحو سأداد ترتيبات التدفقات المالية المسأتقبلية، مثل الترتيب المبري مع البيم  ل
 شير البرنامجيةع -الدولر، وتكلفة جمع األموال مر القطاع الخاص فر داار الموارد العادية 

واإسأياد الداخلر المباشأر،  ويشأمل القطاع المؤسأسأر اسأترداد التكاليف الداخلية فيما بير القطاعات   - 5
مثل التكاليف العامة للمسأأأأأأأأأأتودعات والتكاليف التر تدار مركزياع ولو يشأأأأأأأأأأمل ايضأأأأأأأأأأا د رادات االسأأأأأأأأأأتثمار، 

 واإ رادات المتلتية مر الترخيص، وإ رادات المعامالت التبادلية مثل الفوائد وعائدات البيعع

 
 األنشطة  

هاي الدعم المركزيع وتوفر المقار والمكاتب المركزية دعم  يشمل القطاع المؤسسر مقر اليونيس  وم - 6
العمل فر عدد مر المجاالت مر بييها ما  لر: االتصأأأأاالت، والشأأأأؤون المالية والمحاسأأأأبة، وخدمات الخزانة،  
وإدارة التلمير الصأأأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، والموارد البشأأأأأأأأأأأأأرية، وتكيولوجيا المعلومات، والخدمات القانونية،  

، وإدارة األصأأأول واميها، واألنشأأأطة المتعلقة بالجهات المانحةع وتقوي المكاتب المركزية ايضأأأا بتجهيز والسأأأفر 
 المعامالت وبلدارة البيانات، وتقدي خدمات اخر ع

وتشأأأأمل الفئات الرئيسأأأأية للمصأأأأروفات ضأأأأمر القطاع المؤسأأأأسأأأأر المرتبات واسأأأأتحقاقات الموتفير   - 7
فات المتعلقة بالتزامات التلمير الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة وتكاليف  األخر ، واسأأأأتهالك األصأأأأول، والمصأأأأرو 

 انشطة جمع األموال التر تقوي بها المكاتب القطريةع

السهل  ويشمل القطاع المؤسسر األصول والخصوي المرتبطة بمجمل والية اليونيس  والتر ليس مر - 8
لمدرجة ضأأأأأأأأأأأأأمر لما القطاع اليقدية،  دحالتها لقطاعات اخر ع وتشأأأأأأأأأأأأأمل الفئات الرئيسأأأأأأأأأأأأأية مر األصأأأأأأأأأأأأأول ا

واالسأأتثمارات، واألراضأأر والمبانر التر تدار مركزياع وتشأأمل ايضأأا المخزونات المحتفظ بها فر المسأأتودعات  
 المركزيةع وتتمثل الخصوي الرئيسية فر التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمةع

ية فر الوثائق البرنامجيةع وتمول لمو  البرنامجية األنشأأأأأأأأأأأأطَة المبي -ويشأأأأأأأأأأأأمل قطاُع الموارد العادية   - 9
 األنشطة مر ميزانيات البرامج القطرية وانشطة الدعوة ووضع البرامج والبرامج المشتركة بير األقطارع

وتشأمل اشلب فئات المصأروفات الميدرجة ضأمر لما القطاع اسأتخداي المسأاعدة اليقدية المحّولة دل    - 10
ت البرنامجية المسأأأأأأأأأألمة دل  الجهات الشأأأأأأأأأأريكة الميفمة، وخدمات الخبراء  الجهات الشأأأأأأأأأأريكة الميفمة، واإمدادا

 الصلة بالبرامج، واستحقاقات الموتفير، وتكاليف استئجار المكاتب القطرية المحليةع  ات



A/77/5/Add.3 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 )تابع(  2021الم ةظات على البيانات المالية لعام  

 

177/188 22-08664 

 

وتشأأأأأأمل الفئات الرئيسأأأأأأية مر األصأأأأأأول المسأأأأأأالمات المسأأأأأأتحقة القبض الميدرجة فر داار الموارد   - 11
ل  المسأأأأأأأأاعدة   اليقدية التر تمول مر ميزانيات البرامج القطرية وانشأأأأأأأأطة الدعوة ووضأأأأأأأأع البرامج  العادية وسأأأأأأأأُ

 والبرامج المشتركة بير األقطارع

شير البرنامجية انشأأطة جمع األموال فر المكاتب القطرية وتكاليف   -ويشأأمل قطاع الموارد العادية   - 12
ل وتائفهم  ددارة اليونيسأأأأأأأأ  مر قبيل تكاليف الموتفير الفييير المبتدئير ا لم ر يعملون فر شأأأأأأأأعب المقر وتموت

مر خالل مبادرات المقر، وانشأأأأأأأأأأأطة التخضأأأأأأأأأأأير والتسأأأأأأأأأأأهيالت الخاصأأأأأأأأأأأة بموي اإعاقة، والتكاليف المحلية  
 المتصلة بالبرامج التر تتكبدلا مكاتب اليونيس ع شير 

الرصأيد المالر  ويمثل صأافر األصأول مجتمعًة فر القطاع المؤسأسأر وقطاع الموارد العادية مجموع  - 13
للموارد العاديةع وُيعرض لما المبلغ مجّمعا د  تتم ددارة اموال الموارد العادية بوصأأأفها مجمعا واحدا ُتخصأأأص  
ميه مبالغ لسنشأأأأأأطة المؤسأأأأأأسأأأأأأية والبرنامجية عل  اسأأأأأأات ُيسأأأأأأر التكلفةع وُترّد األموال شير المسأأأأأأتخدمة دل   

 عالمالر الرصيد

 
 الموارد العادية والموارد المخصصة للطوارا قطاعا   -الموارد األخر     

 اإ رادات  

العادية األموال التر تسأالم بها فر اليونيسأ  الحكوماُت والميظماُت   -يشأمل قطاع الموارد األخر    - 14
الحكوميأة الأدوليأة والميظمأات شير الحكوميأة وميظومأة األمم المتحأدة ألشراض محأددة فر داأار البرامج التر  

 المجلس التيفيمي لليونيس ع  وافق عليها

الطوارا مسأأالمات الطوارا اإنسأأانية ومسأأالمات وكاالت التيمية  -ويشأأمل قطاع الموارد األخر    - 15
 الواردة مر اجل انشطة برنامجية محددة فر مجال العمل اإنسانرع

 
 األنشطة  

البرنامجيةع وتشأأأأأأأأمل اشلب فئات المصأأأأأأأأروفات  يشأأأأأأأأمل لمان القطاعان األنشأأأأأأأأطة المبيية فر الوثائق   - 16
الميدرجة ضأأأأأأأأأمر لما القطاع اسأأأأأأأأأتخداي المسأأأأأأأأأاعدة اليقدية المحّولة دل  الجهات الشأأأأأأأأأريكة الميفمة، واإمدادات  
البرنامجية المسأألتمة دل  الجهات الشأأريكة الميفمة، وخدمات الخبراء  ات الصأألة بالبرامج، واسأأتحقاقات الموتفير،  

المكاتب القطرية المحليةع وإضأأأأأأأأافة دل   لم، ُيفرض عل  لم ر القطاعير رسأأأأأأأأم اسأأأأأأأأترداد  وتكاليف اسأأأأأأأأتئجار  
 عالتكاليف المحموأ مر العمود المعيون ”المعامالت المشتركة بير القطاعات  فر التقرير المتعلق بالقطاع

ل  المسأأأأاعدة - 17   وتشأأأأمل الفئات الرئيسأأأأية لسصأأأأول المسأأأأالمات المخصأأأأصأأأأة المسأأأأتحقة القبض، وسأأأأُ
اليقأدية المقأدمة دل  الجهأات الشأأأأأأأأأأأأأأريكأة الميفأمة، ومخزونات اإمدادات البرنامجيأة المحتفظ بهأا لتو يعهأا، التر  

ل مر ميزانيات البرامج القطرية وانشطة الدعوة ووضع البرامج والبرامج المشتركة بير األقطارع  ُتموت

د  الجهات المانحة فر السأأأأأجالت  وُيسأأأأأجل الرصأأأأأيد المالر عل  مسأأأأأتو  االتفاقات المبرمة مع فرا - 18
المحاسأأأأأأبية لليونيسأأأأأأ ، ويمثل األموال شير المسأأأأأأتخدمة التر سأأأأأأتسأأأأأأتخدي فر الفترة المقبلة فر انشأأأأأأطة تيفيم 
البرامجع وعيد اختتاي األنشطة، دما ُتعاد األرصدة شير الميفقة دل  الجهات المانحة وإما ُتعاد برمجتها، حسبما 

 جهة المانحةعيسمن به االتفاق المبري مع ال
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 قطاع الصياد ق االستئمانية  

يشأأأأأأأأأأمل قطاع الصأأأأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأأأأتئمانية األنشأأأأأأأأأأطة المعّرفة فر اليظاي المالر والقواعد المالية بلنها  - 19
حسابات خاصةع وُيحتفظ برصيد الصيدوق بشكل ميفصل وُيحتسب كلموال محتفظ بها لحساب ااراأ ثالثةع  

رئيسأر لسنشأطة الجارية فر داار قطاع الصأياد ق االسأتئمانيةع وإضأافًة  وتمثل خدمات المشأتريات العيصأر ال
ي لها   دل  الحسأأابات الخاصأأة، يشأأمل قطاع الصأأياد ق االسأأتئمانية الصأأياد ق التر تسأأتضأأيفها اليونيسأأ  وتقدّن

 خدمات اإدارة بوصفها وكيال عيها وُيحتفظ بلصولها كلموال استئمانيةع

ق اسأأأأتئمانر، ما د ا كانت اليونيسأأأأ  تمارت رقابة عل  اليشأأأأاط عل  ويتقرر، باليسأأأأبة لكل صأأأأيدو  - 20
اليحو المي تحددو السأأأأأياسأأأأأة المحاسأأأأأبية للميظمةع فل ا ثبتت ممارسأأأأأتها الرقابة، ُتطبتق السأأأأأياسأأأأأة المحاسأأأأأبية 
، المتعلقة باإ رادات التبادلية وتسأأأأأأجيل المصأأأأأأروفات؛ وخالفا لملم، تُقيد الصأأأأأأياد ق عل  انها ترتيبات توكيل
وُتدرج جميع التدفقات اليقدية الداخلة دل  الصأيدوق والخارجة ميه صأافية فر حسأاب للخصأويع وُيسأجتل الرسم  

 المي تفرضه اليونيس  عل  ددارة األنشطة كل رادات اخر  فر داار قطاع الصياد ق االستئمانيةع

اثلة للصأياد ق االسأتئمانية، ويتضأمر لما القطاع ايضأا المين األخر  األصأغر التر ُتدار بطريقة مم - 21
مثل دور الضأأأأأيافة التر ُتدار لخدمة موتفر اليونيسأأأأأ  والمتعاقد ر معها فر مواقع مضأأأأأطربة ال تتوافر فيها 

 بدائل تجاريةع وتستخدي اإ رادات المتلتية مر لمو الدور حصرًا لصيانة لمو الدور واالعتياء بهاع
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 المعلومات القطاعية المتعلقة باألصول والاصوم ةسب نو  التمويل -  ألف
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
الصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأاد أأأق   الموارد األخر   الموارد العادية 

 برامج الطوارا  البرامج العادية  البرنامجية البرنامجيةشير  المؤسسية 2021 االستئمانية
        األصول القطاعية        

        األصول القطاعية المتداولة
 378 604 – – – – – 378 604 )ا(اليقدية ومكافئات اليقدية

 – 575 807 2 296 305 1 756 700 3  – 292 21 (919 834 7) )ب(األنشطة المشتركة بير القطاعات

 283 857 2 – 269 994 282 562 1 605 298 127 2 – المسالمات المستحقة القبض

 407 113 – 328 16 555 30 986 50 583 1 955 13 المبالغ األخر  المستحقة القبض

 119 829 875 11 190 298 514 419 540 99 – – ُسَل  المساعدة اليقدية

 574 586 – 000 190 121 219 077 30 – 376 147 المخزونات

 570 881 5 – – – – – 570 881 5 االستثمارات

 769 190 3 769 190 3 – – – – – األصول المتصلة بخدمات الشراء

 901 171 495 115 141 6 203 20 194 13  405 463 16 األصول األخر 

 001 235 14 714 125 6 224 810 2 431 952 5 402 492 407 25 (177 171 1) مجمو  األصول القطاعية المتداولة 

        األصول القطاعية غير المتداولة

 814 153 1 – 825 81 294 822 167 248 528 1 – المسالمات المستحقة القبض

 343 1 – 13 6 20 – 304 1 المبالغ األخر  المستحقة القبض

 568 399 3 – – – – – 568 399 3 االستثمارات

 911 238 419 119 12 598 7 270 30 031 3 474 185 الممتلكات والمعدات

 431 1 – 9 35 421 – 966 األصول شير الملموسة

 617 1 – – – – – 617 1 األصول األخر 

 684 796 4 419 966 93 933 829 878 278 559 4 929 588 3 مجمو  األصول القطاعية غير المتداولة 

 685 031 19 133 126 6 190 904 2 364 782 6 280 771 966 29 752 417 2 2021األصول القطاعية، مجمو   

 440 019 13 341 775 1 593 143 2 104 248 6 821 574 887 23 694 253 2 2020مجمو  األصول القطاعية،  

 
 ُيحتفظ بجميع المبالغ اليقدية واالستثمارات وتدار مركزيا، وبالتالر فلنها تدرج فر داار القطاع المؤسسرعألشراض ددارة المخاار وألسباب متعلقة بالكفاءة عل  حد سواء،  )ا( 
 مدرجًة فر الخانة الصحيحة لكل قطاععحو المبير فر الحاشية )ا(، تتمثل األنشطة المشتركة بير القطاعات فيما توافر فر نهاية السية مر اليقدية المتعلقة بقطاعات اخر  التر ُيحتفظ بها مركزيا عل  الي )ب( 
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 بع(ا)تالمعلومات القطاعية المتعلقة باألصول والاصوم ةسب نو  التمويل   -  ألف
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 الموارد األخر   الموارد العادية 
الصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأاد أأأق  

 برامج الطوارا  العاديةالبرامج   البرنامجية شير البرنامجية المؤسسية 2021 االستئمانية
        الاصوم القطاعية        

        الاصوم القطاعية المتداولة
 471 013 1 880 830 099 46 383 50 151 14 056 2 902 69 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة

 079 11 – – 737 10 – 342 – التبرعات المحصلة مقدماً 

 123 954 4 123 954 4 – – – – – المحتفظ بها لحساب ااراأ ثالثةاألموال 

 661 494 765 215 – – 10 – 886 278 الخصوي األخر 

 487 191 – – – – – 487 191 استحقاقات الموتفير

صات  468 34 – 238 13 230 21 – – – المخصت

 289 699 6 768 000 6 337 59 350 82 161 14 398 2 275 540 مجمو  الاصوم القطاعية المتداولة 

        الاصوم القطاعية غير المتداولة

 611 2 – – – – 611 2 – التبرعات المحصلة مقدماً 

 022 171 913 99 – – – –  109 71 الخصوي األخر 

 914 830 1 – – – – – 914 830 1 استحقاقات الموتفير

 547 004 2 913 99 – –  – 611 2 023 902 1 المتداولةمجمو  الاصوم القطاعية غير  

 836 703 8 681 100 6 337 59 350 82 161 14 009 5 298 442 2 2021مجمو  الاصوم القطاعية،  

 660 119 4 840 779 1 564 56 251 78 659 15 815 4 531 184 2 2020مجمو  الاصوم القطاعية،  
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 بع(ا)تالمعلومات القطاعية المتعلقة باألصول والاصوم ةسب نو  التمويل   -  ألف
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 مجموع الموارد العادية 

 الموارد األخر  

 برامج الطوارا  البرامج العادية 2021 الصياد ق االستئمانية
 780 899 8 (499 4) 029 087 2 853 169 6 397 647 2021الثاني/يناير  كانون  1صافي األصول،        

 927 506 1 951 29 824 757 161 530 991 188 الفائض للسية

 (967 10) – – – (967 10) الخسائر االكتوارية المعترأ بها مباشرًة فر االحتياايات

 (891 67) – – – (891 67) المتاحة للبيعالتغيرات فر القيمة العادلة لسصول المالية 

 849 327 10 452 25 853 844 2 014 700 6 530 757 2021األول/ديسمبر  كانون  31صافي األصول،  

 780 899 8 (499 4) 029 087 2 853 169 6 397 647 2020األول/ديسمبر  كانون  31صافي األصول،  
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والمصروفات ةسب نو  التمويلالمعلومات القطاعية   -  باب  المتعلقة باإليرادات 
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 الموارد األخر   الموارد العادية 
الصأأأأأأأأأأأأياد ق  
 االستئمانية

اإلغأأأاءات/المعأأامالت  
بأأأيأأأر  الأأأمشأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأركأأأأأأأة 

 برامج الطوارا  البرامج العادية  البرنامجية شير البرنامجية المؤسسية 2021 القطاعات
         اإليرادات القطاعية         

 734 292 8 – – 833 053 3 255 660 3 502 488 1 144 90 – التبرعات

 269 221 – 886 206 406 913 – – 064 13 اإ رادات األخر 

 583 55 – – – – – – 583 55 د رادات االستثمار

 – (168 363) – – – – – 168 363 استرداد التكاليف الداخلية

 – (104 7) – – – – – 104 7 استرداد تكاليف خدمات الشراء

 – (885 155) – – – – – 885 155 اإسياد الداخلر المباشر

 586 569 8 (157 526) 886 206 239 054 3 168 661 3 502 488 1 144 90 804 594 2021مجمو  اإليرادات القطاعية،  

 351 548 7 (634 460) 058 136 251 358 2 538 764 3 394 107 1 989 73 755 568 2020مجمو  اإليرادات القطاعية،  

         المصروفات القطاعية

 501 495 2 – – 966 937 392 342 1 143 215 – – المساعدة اليقدية

 167 293 1 – – 485 638 617 570 065 84 – – نقل اإمدادات البرنامجية

 192 716 1 – 809 41 671 229 288 417 216 351 113 18 095 658 استحقاقات الموتفير

 260 24 – 127 291 3 728 1 713 7 357 044 11 االستهالك واإلالك

 463 113 – – – – – 477 23 986 89 صياد ق االستثمار مر اجل تيمية جمع األموال مر القطاع الخاص

 213 036 1 (157 526) 022 135 187 387 782 507 362 183 225 42 792 306 المصروفات األخر 

 427 454 – – 618 99 366 291 443 63 – – خدمات الخبراء المتصلة بالبرامج

 708 2 – – – – – – 708 2 تكاليف التمويل

 931 135 7 (157 526) 958 176 218 296 2 173 131 3 942 904 172 84 625 068 1 2021مجمو  المصروفات القطاعية،  

 833 405 6 (634 460) 581 122 582 207 2 096 549 2 183 974 774 71 251 941 2020مجمو  المصروفات القطاعية،  

 272 73 – 23 (197) 166 787 (87) 580 72 2021صافر المكاسب و)الخسائر(، 



 

 

A
/7

7
/5

/A
d

d
.3

 

منظمة األمم المتحدة للطفولة 
 

الم ةظات على البيانات المالية لعام  
2021

 
)تابع( 

 

1
8

3
/1

8
8

 
2

2
-0

8
6

6
4

 

 

 الموارد األخر   الموارد العادية 
الصأأأأأأأأأأأأياد ق  
 االستئمانية

اإلغأأأاءات/المعأأامالت  
بأأأيأأأر  الأأأمشأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأركأأأأأأأة 

 برامج الطوارا  البرامج العادية  البرنامجية شير البرنامجية المؤسسية 2021 القطاعات
 820 73 – (8) (525) (954 1) (92) (58) 457 76 2020صافر المكاسب و)الخسائر(،          

 927 506 1 – 951 29 824 757 161 530 347 584 885 5 (241 401) 2021الفائض/)العجز(، صافي  

 338 216 1 – 469 13 144 150 488 213 1 119 133 157 2 (039 296) 2020صافي الفائض/)العجز(،  
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 المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات ةسب المنطقة -  جيم
 الواليات المتحدة()بآالأ دوالرات 

 

 الموارد األخر   الموارد العادية 
الصأأأأأأأأأأأأياد ق  
 االستئمانية

اإلغأأأأأأاءات/المعأأأأأأامالت  
 برامج الطوارا  البرامج العادية  البرنامجية شير البرنامجية المؤسسية 2021 المشتركة بير القطاعات 

         المساعدة النقدية         
 340 121 – – 067 38 379 74 894 8 – – شرق آسيا والمحي  الهادا 

 714 210 – – 707 131 346 72 661 6 – – اوروبا ووس  آسيا

 654 536 – – 757 120 876 358 021 57 – – شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 018 19 – – 645 5 278 10 095 3 – – المقر

 364 135 – – 102 73 120 51 142 11 – – امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 816 753 – – 175 362 211 377 430 14 – – الشرق األوس  وشمال افريقيا

 567 183 – – 041 62 207 89 319 32 – – جيوب آسيا

 028 535 – – 472 144 975 308 581 81 – – شرب ووس  افريقيا

 501 495 2 – – 966 937 392 342 1 143 215 – – مجمو  المساعدة النقدية 

         نقل اإلمدادات البرنامجية

 436 59 – – 626 27 226 27 584 4 – – شرق آسيا والمحي  الهادا 

 970 31 – – 562 14 458 20 (050 3) – – اوروبا ووس  آسيا

 532 275 – – 456 113 934 143 142 18 – – شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 682 28 – – 173 18 579 4 930 5 – – المقر

 727 55 – – 153 43 842 9 732 2 – – امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 969 330 – – 347 206 545 119 077 5 – – الشرق األوس  وشمال افريقيا

 885 178 – – 696 85 915 81 274 11 – – جيوب آسيا

 966 331 – – 472 129 118 163 376 39 – – شرب ووس  افريقيا

 167 293 1 – – 485 638 617 570 065 84 – – مجمو  نقل اإلمدادات البرنامجية 
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 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات ةسب المنطقة   -  جيم
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 الموارد األخر   الموارد العادية 
الصأأأأأأأأأأأأياد ق  
 االستئمانية

اإلغأأأأأأاءات/المعأأأأأأامالت  
 برامج الطوارا  البرامج العادية  البرنامجية شير البرنامجية المؤسسية 2021 المشتركة بير القطاعات 

         استحقاقات الموظفين         
 255 120 – – 136 7 031 47 066 30 034 6 988 29 شرق آسيا والمحي  الهادا 

 396 65 – – 682 9 561 16 141 11 852 160 27 اوروبا ووس  آسيا

 134 264 – 53 574 41 380 91 239 85 – 888 45 شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 288 563 – 672 41 514 16 144 53 172 34 514 272 417 المقر

 734 97 – – 364 16 521 23 091 15 267 9 491 33 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 493 192 – – 037 75 648 61 410 21  – 398 34 الشرق األوس  وشمال افريقيا

 222 146 – – 012 18 132 47 459 57 446 1 173 22 جيوب آسيا

 670 266 – 84 352 45 871 76 638 96 – 725 47 شرب ووس  افريقيا

 192 716 1 – 809 41 671 229 288 417 216 351 113 18 095 658 استحقاقات الموظفينمجمو   

         االسته ك واإله ك

 665 1 – – 27 255 588 29 766 شرق آسيا والمحي  الهادا 

 517 – – 141 12 83 2 279 اوروبا ووس  آسيا

 624 4 – 9 798 427 107 2 – 283 1 شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 880 5 – 105 6 11 558 323 877 4 المقر

 156 1 – – 196 37 219 3 701 الالتييية وميطقة البحر الكاريبرامريكا 

 288 3 – 2 400 1 273 651 – 962 الشرق األوس  وشمال افريقيا

 569 2 – 1 232 350 031 1 – 955 جيوب آسيا

 561 4 – 10 491 363 476 2 – 221 1 شرب ووس  افريقيا

 260 24 – 127 291 3 728 1 713 7 357 044 11 االسته ك واإله كمجمو   
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 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات ةسب المنطقة   -  جيم
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 الموارد األخر   الموارد العادية 
الصأأأأأأأأأأأأياد ق  
 االستئمانية

اإلغأأأأأأاءات/المعأأأأأأامالت  
 برامج الطوارا  البرامج العادية  البرنامجية البرنامجيةشير  المؤسسية 2021 المشتركة بير القطاعات 

         صناديق االستثمار من أجل تنمية جمع األموال من القطا  الاا          
 572 10 – – – – – 572 10 – شرق آسيا والمحي  الهادا 

 307 – – – – – 307 – اوروبا ووس  آسيا

 (21) – – – – – (21) – األفريقرشرق افريقيا والجيوب 

 548 90 – – – – – 562 986 89 المقر

 386 9 – – – – – 386 9 – امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 671 2 – – – – – 671 2 – جيوب آسيا

 463 113 – – – – – 477 23 986 89 صناديق االستثمار من أجل تنمية جمع األموال من القطا  الاا مجمو    

         المصروفات األ رى 

 661 76 – 122 862 14 418 38 514 9 317 9 428 4 شرق آسيا والمحي  الهادا 

 852 61 – 33 185 18 414 29 966 4 180 2 074 7 اوروبا ووس  آسيا

 976 213 – 646 3 995 58 919 108 813 29 266 2 337 10 شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 732 67 (157 526) 099 124 941 63 443 83 258 57 600 12 548 252 المقر

 323 80 – 371 250 29 350 24 066 9 872 7 414 9 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 201 225 – 688 3 090 119 600 87 891 7 514 1 418 5 الشرق األوس  وشمال افريقيا

 580 111 – 533 2 162 32 109 54 231 15 790 755 6 جيوب آسيا

 888 198 – 530 702 50 529 81 623 49 686 5 818 10 شرب ووس  افريقيا

 213 036 1 (157 526) 022 135 187 387 782 507 362 183 225 42 792 306 المصروفات األ رى مجمو   
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 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات ةسب المنطقة   -  جيم
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 الموارد األخر   الموارد العادية 
الصأأأأأأأأأأأأياد ق  
 االستئمانية

اإلغأأأأأأاءات/المعأأأأأأامالت  
 الطوارا برامج  البرامج العادية  البرنامجية شير البرنامجية المؤسسية 2021 المشتركة بير القطاعات 

          دمات الابراب المتصلة بالبرامج         
 327 23 – – 732 5 010 14 593 3 (8) – شرق آسيا والمحي  الهادا 

 660 15 – – 447 3 605 9 601 2 7 – اوروبا ووس  آسيا

 505 95 – – 956 17 524 65 025 12 – – شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 917 38 – – 796 6 389 26 732 5 – – المقر

 189 26 – – 505 7 247 13 436 5 1 – امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 209 79 – – 724 32  117 43 368 3 – – الشرق األوس  وشمال افريقيا

 553 111 – – 456 13 187 81 910 16 – – جيوب آسيا

 067 64 – – 002 12 287 38 778 13 – – شرب ووس  افريقيا

 427 454 – – 618 99 366 291 443 63 – –  دمات الابراب المتصلة بالبرامجمجمو   

         تتاليا التمويل

 708 2 – – – – – – 708 2 المقر

 708 2 – – – – – – 708 2 تتاليا التمويلمجمو   
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الم ةظات على البيانات المالية لعام  
2021
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 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات ةسب المنطقة   -  جيم
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

 الموارد األخر   الموارد العادية 
الصأأأأأأأأأأأأياد ق  
 االستئمانية

اإلغأأأأأأاءات/المعأأأأأأامالت  
 برامج الطوارا  البرامج العادية  البرنامجية شير البرنامجية المؤسسية 2021 المشتركة بير القطاعات 

         مجمو  المصروفات ةسب المنطقة         
 256 413 –  122 450 93 319 201 239 57 944 25 182 35 شرق آسيا والمحي  الهادا 

 416 386 – 33 724 177 396 148 402 22 348 3 513 34 اوروبا ووس  آسيا

 404 390 1 – 708 3 536 353 060 769 347 204 245 2 508 57 شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 773 816 (157 526) 876 165 075 111 844 177 745 106 999 13 391 767 المقر

 879 405 – 371 570 169 117 122 686 43 529 26 606 43 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 976 584 1 – 690 3 773 796 394 689 827 52 514 1 778 40 الشرق األوس  وشمال افريقيا

 047 737 – 534 2 599 211 900 353 224 134 907 4 883 29 جيوب آسيا

 180 401 1 – 624 491 382 143 669 472 283 686 5 764 59 شرب ووس  افريقيا

 931 135 7 (157 526) 958 176 218 296 2 173 131 3 942 904 172 84 625 068 1 المصروفات القطاعيةمجمو   
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