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 اإحالة  ا كتاب 

  
الماد رة التنفذاةياة لمنظماة األمم المتحادة موجهاة من   2020أياار/ماا و    29رساااااااااالاة م ر اة    

 للطفولة إلى األمذن التنفذةي لمجلس مراجعي الحسابات
 

مر اليظأأاي المأأالر لميظمأأة األمم المتحأأدة للطفولأأة، مرفق ريأأه التقرير المأأالر  3-13عمال بأأالمأأادة  
 رعع وقد اَعّد لمو البيانات وصدق عليها المراقب المال2019والبيانات المالية لعاي 

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

 فوري ليريتا هع  )توقيع(
 المد رة التيفيمية 
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موجهاة إلى رييساااااااااة الجمعياة العااماة من رييس   2020تموز/ وليا   21رساااااااااالاة م ر اة   
 مجلس مراجعي الحسابات

البيانات المالية لميظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأأأأأأأأأأ ( التر قدمتها يشأأأأأأأأأأأأأرفير ان احيل دليكم  
ع وقد قاي مجلس مراجعر  2019األول/ديسأأأمبر  كانون  31المد رة التيفيمية لليونيسأأأ  عر السأأأية الميتهية فر 

 الحسابات بفحص لمو البياناتع

علق بالحسأأأأابات الممكورة وإضأأأأافة دل   لش، يشأأأأرفير ان اقدي تقرير مجلس مراجعر الحسأأأأابات المت 
 اعالو، بما فر  لش راي المجلس بشلنهاع

 
 شذلركاي  )توقيع(

 رئيس د وان المحاسبة االتحادي األلمانر

 رئيس مجلس مراجعر الحسابات
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 األول الفصل 

 تقرير مجلس مراجعي الحسابات عن البيانات المالية: رأي مراجعي الحسابات   
 

 الرأي  

اجرييا مراجعة للبيانات المالية لميظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأ ( التر تشأأأأمل بيان المركز   
المأأالر )البيأأان الثأأانر(، وايأأان  )البيأأان األول(، وايأأان األداء  2019األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  كأأانون  31المأأالر فر 

التغيرات فر صأافر األصأول )البيان الثالث(، وايان التدفقات اليقدية )البيان الرابع(، وايان المقارنة بير مبالغ  
الميزانيأة والمبأالغ الفعليأة )البيأان الخأامس( للسأأأأأأأأأأأأأأيأة الميتهيأة فر  لأش التأاريخ، كمأا تشأأأأأأأأأأأأأأمأل المالحظأات عل   

 ر  لش موجز أللم السياسات المحاسبيةعالبيانات المالية، بما ف

وإنيأا نر  ان البيأانأات المأاليأة المرفقأة تعرض بألمأانأة، مر جميع الجوانأب الجولريأة، المركَز المأالر  
، واداءلا المالر وتدفقاتها اليقدية للسأأأأأأأأأية الميتهية فر  لش  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر   31لليونيسأأأأأأأأأ  فر 

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

 أساس الرأي  

لقد اجرييا مراجعة الحسأأأأأأابات وفقًا للمعا ير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأاباتع ويرد وصأأأأأأ  لمسأأأأأأؤولياتيا  
ت بموجأب تلأش المعأا ير فر الفرع الوارد ادنأاو المعيون ومسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأات مراجع الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات عر مراجعأة البيأانأا

المالية“ع ونحر جهة مسأأأتقلة عر اليونيسأأأ ، وفقًا للمتطلبات األخالقية  ات الصأأألة بمراجعتيا للبيانات المالية 
وقد اضطلعيا بمسؤولياتيا األخالقية األخر  وفقًا لهمو المتطلباتع ونعتقد ان األدلة التر استقييالا مر مراجعة  

 ه إبداء را ياعالحسابات كافية ومياسبة ألن تشكل اساسا نستيد دلي
 

 معلومات أ رى غذر البيانات المالية وتقرير مراجعي الحسابات بشأنها  

المد رة التيفيمية لليونيسأأأأأ  مسأأأأأؤولة عر المعلومات األخر  الواردة فر الفصأأأأأل الرابع ادناو مر لما   
، لكيها  2019األول/ديسأأأأأأأأأأمبر  كانون   31التقرير وتتلل  مر االسأأأأأأأأأأتعراض المالر العاي للسأأأأأأأأأأية الميتهية فر 

 تضم البيانات المالية او تقرير مراجعر الحسابات بشلنهاع ال

وال  تياول راُ يا بشألن البيانات المالية تلش المعلومات األخر  ونحر ال نعبر بلي شأكل مر األشأكال  
 عر اي تلكيد بشلنهاع

ألخر  وفر اليظر،  وفر سأأأأأأأأأأياق مراجعتيا للبيانات المالية، تكُمر مسأأأأأأأأأأؤوليتيا فر قراءة المعلومات ا 
  د ا كأانأا المعلومأات األخر  تتعأارض بشأأأأأأأأأأأأأأكأل جولري مع البيأانأات المأاليأة او مع مأا اثيأاء القيأاي بأملأش، فر

قد  بدو خطًل جولريًاع وإ ا خلصأيا، اسأتيادًا دل   ما اسأتقيياو مر معلومات مر مراجعة الحسأابات، او تحوي  ما
ة فر لمو المعلومات األخر ، فإنيا ملزمون باإبالغ عر  العمل المي اضأأأأأأأأأطلعيا به، دل  وجود اخطاء جولري

 نبلغ عيه فر لما الصددع ما  لشع وليس لد يا
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 مس وليات اإلدارة ومس وليات المكلَّفذن بإدارة البيانات المالية  

المد رة التيفيمية مكلفة بإعداد البيانات المالية وعرضأأأأأأأأأأأأأأها بلمانة وفق المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأأأأبية الدولية  
تراو ضأأأأأأأأأأأأأأروريأًا إتأاحأة دعأداد بيأانأات مأاليأة خأاليأة مر   مأا طأاع العأاي، ولر تجري الرقأابأة الأداخليأة حسأأأأأأأأأأأأأأبللق

 األخطاء الجولرية، سواء كانا ناتجة عر الغش او الخطلع

ولد  دعداد البيانات المالية، تتول  المد رة التيفيمية مسأأأأأأأأؤولية تقييم قدرة اليونيسأأأأأأأأ  عل  مواصأأأأأأأألة   
رة، مر خالل اإفصأأأاح، حسأأأب االقتضأأأاء، عر المسأأأائل المتصأأألة بقدرتها عل  ان  انشأأأطتها كمؤسأأأسأأأة مسأأأتم

تكون مؤسأأسأأة مسأأتمرة، ومر خالل اسأأتخداي اسأأاي االسأأتمرارية فر المحاسأأبة، دال د ا كانا المد رة التيفيمية 
 تعتزي تصفية اليونيس  او وق  عملياتها، او لم يكر لد ها اي بد ل واقعر عر القياي بملشع

 ات المكلفة باإدارة مسؤولة عر اإشراأ عل  عملية اإبالغ المالر لليونيس عوالجه 
 

 مس وليات مراجعي الحسابات عن مراجعة البيانات المالية  

تتمثأل الأدافيأا فر التألكأد بأدرجأة معقولأة مر ان البيأانأات المأاليأة ككأل خأاليأة مر األخطأاء الجولريأة،  
رير عر مراجعة الحسأابات يشأمل را ياع وإن التلكد بدرجة معقولة  سأواء كانا نتيجة شش او خطل، وإصأدار تق

لو مسأأأأأأتو  عالل مر التلكيد، لكيه ال يكفل ان المراجعة التر تجري وفقًا للمعا ير الدولية لمراجعة الحسأأأأأأابات  
سأأأتكشأأأ  دائمًا الخطل الجولري د ا كان موجوداع فاألخطاء يمكر ان تيشأأأل عر شش او خطل وتعتبر جولريًة  

كأان مر المتوقع عل  نحو معقول ان تؤثر، ميفردة او مجتمعأة، عل  القرارات االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة التر  تخأملأا  د ا
 المستعملون عل  اساي لمو البيانات الماليةع

وفر درار مراجعة الحسأأابات وفق المعا ير الدولية لمراجعة الحسأأابات، نتحل  بالحكم المهير ونتبع  
 :ال عملية المراجعةع ونقوي ايضًا بما  لرميهجًا يقوي عل  الشش المهير رو 

تحد د وتقييم احتماالت وجود اخطاء جولرية فر البيانات المالية، سأأأأواء كانا ناجمة عر   )ا( 
شش او خطل، واسأأأأأتحداُط وتطبيق دجراءات مراجعة تسأأأأأتجيب لتلش االحتماالت، والحصأأأأأول عل  ادلة كافية  

ستيد دليه فر دبداء را ياع ثم دن احتمال عدي الكش  عر اخطاء  ومالئمة فر مراجعة الحسابات لتكون اساسًا ن
ان الغش قأد  يطوي   جولريأة نأاجمأة عر الغش يفوق احتمأال عأدي الكشأأأأأأأأأأأأأأ  عر تلأش اليأاجمأة عر خطأل، بمأا

 عل  توارؤ او تزوير او حاالت دشفال متعمد او تحريف او تجاو  للضوابط الداخلية؛

ة  ات الصأأأأألة بمراجعة الحسأأأأأابات برية وضأأأأأع دجراءات التوصأأأأأل دل  فهم للرقابة الداخلي )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( 
 تقدمها المد رة التيفيمية؛ ات الصلة التر 

البا فر مد  مالءمة اسأتخداي المد رة التيفيمية ألسأاي االسأتمرارية فر المحاسأبة وكملش،  )د( 
اسأأأتيادًا دل  األدلة المسأأأتمدة مر مراجعة الحسأأأابات، فر وجود عدي يقير جولري متصأأأل بلحداط او  روأ  

سأأأسأأأة مسأأأتمرةع فإ ا خلصأأأيا دل  وجود عدي يقير  قد تثير شأأأكوكًا كبيرة فر قدرة اليونيسأأأ  عل  المضأأأر كمؤ 
جولري، تعير علييأا توجيأه االلتمأاي فر تقريرنأا عر مراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات دل  اإقرارات المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بأملأش فر  
البيانات المالية، او د ا كانا لمو اإقرارات شير كافية، تعد ل را ياع وتقوي اسأأأأأتيتاجاتيا عل  األدلة المسأأأأأتمدة  
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ات حت  تاريخ تقريرنا عر مراجعة الحسأأاباتع بيد ان احداثًا او  روفًا مقبلًة قد تؤدي دل  مر مراجعة الحسأأاب
 عدي اعتبار اليونيس  مؤسسة مستمرة؛

 تقييم عرض البيأانأات المأاليأة العأاي وايكلهأا ومضأأأأأأأأأأأأأأمونهأا، بمأا فر  لأش اإقرارات، ومعرفأة )ه( 
 الكامية تمثيال يحقق عرضها بلمانةع د ا كانا البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداط ما

ونحر نتواصأأأأأأأأأأأأأأأل مع المكلمفير بأأاإدارة فيمأأا  تعلق بجملأأة مسأأأأأأأأأأأأأأأائأأل ميهأأا اليطأأاق المقرر لمراجعأأة  
الحسأأأأأأأابات وتوقيتها واالسأأأأأأأتيتاجات الهامة للمراجعة، بما فر  لش اي اوجه قصأأأأأأأور لامة فر الرقابة الداخلية 

 للحساباتعنحددلا اثياء مراجعتيا  قد
 

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األ رى   

دضأأأأأأأأأأأأأافة دل   لش، نر  ان معامالت اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  التر اّرلعيا عليها او دققيالا فر درار مراجعتيا  
 للحسابات تتفق، مر جميع اليواحر الهامة، مع اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيس  ومع السيد التشريعرع

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

 
 شذلركاي  )توقيع(

 رئيس د وان المحاسبة االتحادي األلمانر

 رئيس مجلس مراجعر الحسابات

 
 برمود زخورخر  )توقيع(

 شيلر المراقب المالر العاي لجمهورية

 )كبير مراجعر الحسابات(

 
 ِمهريشيراجيف  )توقيع(

 المراقب المالر والمراجع العاي للحسابات فر الهيد
 

 2020تمو / وليه  21
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 الفصل الثاني 

 التقرير المطول لمجلس مراجعي الحسابات   
 

 موجز 
للطفولأة )اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ (  راجع مجلس مراجعر الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات البيأانأات المأاليأة لميظمأة األمم المتحأدة  

ع وُاجريا مراجعة الحسأأأأأأابات مر  2019كانون األول/ديسأأأأأأمبر  31واسأأأأأأتعرض عملياتها للسأأأأأأية الميتهية فر 
خالل  يارات ميدانية دل  المكتبير القطريير إثيوايا واوكرانيا، والمكتبير اإقليميير فر سويسرا وكيييا، وايضا  

لية لليونيسأأأ  فر بودابسأأأا وكوايهاشر وفر مقرلا بييويوركع  مر خالل اسأأأتعراض المعامالت والعمليات الما
واجريأا المراجعأة اليهأائيأة للبيأانأات المأاليأة واسأأأأأأأأأأأأأأتعراض العمليأات فر المقر بييويورك مر خالل مراجعأةل عر  
بعد مر الهيد بسأأبب القيود المتعلقة بالسأأفر وما  تصأأل بها مر قيود فرضأأا فر اعقاب تفشأأر مرض فيروي  

 (عCOVID-19كورونا )
 

 رأي مراجعي الحسابات  

ابد  المجلس رايًا شير مشأأأأأأأفوع بتحفظات بشأأأأأأألن البيانات المالية للفترة المسأأأأأأأتعرضأأأأأأأة، و لش عل   
 اليحو المبير فر الفصل األولع

 
 االستنتاج العام  

مليون    722,68 : 2018)   2019مليون دوالر لسأأية    188,21ابلغا اليونيسأأ  عر فائض صأأاأل قدرو   
 2018مليون دوالر مقأأارنأأة بعأأاي  294,36ويعز   لأأش اسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأا دل  انخفأأاض التبرعأأات بمقأأدار  دوالر(ع 
مال ير دوالر    103,22مليون دوالر واسأأأتحقاقات المو فير بمقدار   88,77المسأأأاعدات اليقدية بمقدار  و يادة

ع األصأأأأأأأأأأأول مقارنة فر المائة فر مجمو  6,37، لوحظا  يادة بيسأأأأأأأأأأأبة  2019ع وفر عاي 2018مقارنة بعاي 
فر المائةع والغا نسأبة مجموع األصأول دل    13,25ع وشأهد مجموع الخصأوي ايضأا  يادة بيسأبة 2018 بعاي

، 4,51ع والغا نسأأأأأبة التداول 3,46التر بلغا   2018، ولر ادن  مر مثيلتها لعاي 3,25مجموع الخصأأأأأوي 
ح فيمأا  تعلق بأالوفأاء بأالتزامأاتهأا يشأأأأأأأأأأأأأأير دل  وجود سأأأأأأأأأأأأأأيولأة عأاليأة وان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  كأانأا فر مركز مري ممأا

 األجلع القصيرة

وفر السأأأأأأأأأيوات األخيرة، اّتخمت اليونيسأأأأأأأأأ  خطوات لتعزيز الرقابة المالية واإدارية عل  عملياتهاع   
شير ان المجلس الحظ بعض المجاالت التر تحتاج دل  تحسأير فر اداء اليونيسأ  مر حيث اإدارة المالية،  

البرامج، وإدارة التحويالت اليقدية، وإدارة مخزونات الشأأأأراء وسأأأألسأأأألة اإمداد، وتشأأأأغيل نظاي المعلومات  وإدارة 
، والمركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأأأأتركة، وإدارة الموارد  inSight( ونظاي VISIONاالفتراضأأأأأأأأأأأر المتكامل )

ي المجلس توصيات مياِسبة لمعالجة موارر الضع  لموع  البشريةع وقدم
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 االستنتاجات الرييسية للمراجعة  

 ددارة الشؤون المالية  

مليون دوالر   640,74قأدرو  مأا 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31اسأأأأأأأأأأأأأأتثمرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  حت   
يِّفا حافظة االسأأأأتثمار   )دجمالر المبلغ( لتمويل الخصأأأأوي المتعلقة بالتلمير الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمةع وصأأأأُ

مليون دوالر، عل  انها اسأأأأتثمارات متداولة،    542,35هاء الخدمة، البالغة الخاصأأأأة بالتلمير الصأأأأحر بعد انت
ّي  اسأأأأأأأأأأأتثمار فر السأأأأأأأأأأأيدات قدرو  مليون دوالر عل  انه اصأأأأأأأأأأأول شير متداولةع وكان الهدأ    98,38وصأأأأأأأأأأأُ

االسأأأأأأأأأأأتثماري لصأأأأأأأأأأأيدوق التلمير الصأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة لو تحقيق عوائد تتسأأأأأأأأأأأق مع التمويل الكافر  
  مد  افق االسأأأأتثمار وليس تحقيق ارااح قصأأأأيرة األجلع ولملش، فإن حافظة االسأأأأتثمارات لالسأأأأتحقاقات عل

كانا عل  شأأأكل اسأأأتثمارات شير متداولة لها افق رويل األجل لتتياسأأأب مع الخصأأأوي الطويلة األجلع وير   
خدمة  فر المائة مر حافظة االسأأأأأتثمارات الخاصأأأأأة بالتلمير الصأأأأأحر بعد انتهاء ال 85تصأأأأأييف   المجلس ان

 عل  انها اصول متداولة لم يكر مياسباع

وتعمل اليونيسأأأأأأأأ  عل  تيفيم اداة لصأأأأأأأأياشة الميزانية، ولر تطبيق عل  شأأأأأأأأبكة اإنترنا مصأأأأأأأأمم   
وادا   2015-2014للمسأأأأأاعدة فر تحسأأأأأير قدرتها عل  راط اليتائج بالمواردع وتم وضأأأأأع المشأأأأأروع فر الفترة 

يظاي دل  مسأأأأأأأتو  شير مقبول بسأأأأأأأبب التجهيز المكّث  للبياناتع ع وقد تبارل اداء ال2016العمل به فر عاي 
واعد  لش التاريخ ليتسأأي  تصأأحيحهاع    2019فلوق  العمل باألداة عل  اإنترنا بحلول ميتصأأ  تمو / وليه 

وتكتسأأر لمو األداة المية حاسأأمة للتخطيط المياسأأب، وتوحيد الميزانية، وراط اليفقات المقررة باليفقات الفعلية 
 ا مياسباعراط

 
 ددارة البرامج  

عل  خمسأأأأأأأأأة مجاالت مترابطة مر    2021-2018تيطوي الخطة االسأأأأأأأأأتراتيجية لليونيسأأأأأأأأأ  للفترة  
، ولكل رفل الحق فر  2ع ويتمشأ  مجال الهدأ 2030األلداأ تسأهم فر تيفيم خطة التيمية المسأتدامة لعاي 

المسأأتدامةع والحظ المجلس انه سأأيكون مر الضأأروري التعجيل ببمل مر الداأ التيمية  4التعّلم“، مع الهدأ 
ألن تحقيقهأأأا الفعلر لو مقصأأأأأأأأأأأأأأأأد األلأأأداأ   2الجهود للوفأأأاء بثالثأأأة مر مؤشأأأأأأأأأأأأأأرات نواتج مجأأأال الهأأأدأ 

ع وفيما  تعلق بخمسأأأأأأأأة مؤشأأأأأأأأرات نواتج اخر ، فإن مسأأأأأأأأتو  اإنجا  فر ضأأأأأأأأوء مختل  األبعاد 2019 لعاي
 ر البلدانعيكر مرضيا فر حالة عدد م لم

مؤشأأأأأأأأأرا مر   31وخالل اسأأأأأأأأأتعراض ألداء البرنامج فر المكتب القطري إثيوايا، لوحظ انه مر بير  
مؤشأأأأأأأأأرات اليتائج المتعلقة بسأأأأأأأأأتة عياصأأأأأأأأأر برنامجية، كانا لياك ثغرات فر األداء فر األلداأ المتصأأأأأأأأألة 

خر ع وكانا التصييفات مؤشرات ا 4فيما  تعلق بأأأأأأأأأ    2019مؤشرا، فر حير لم ُيحدد اي لدأ لعاي  13 بأأأأأأأأأ 
الواردة فر نمو ج تقييم اليتائج شير متسأأأأأأأأقة مع اإنجا ات الفعلية فيما  تعلق بتسأأأأأأأأعة مر مؤشأأأأأأأأرات اليتائج،  
وكانا البيانات المتصأأأأألة بحالة اراعة مر مؤشأأأأأرات اليتائج شير مكتملة فر اليمو جع وعالوة عل   لش، فإن  

م تغطِّ بالكامل المتطلبات الواردة فر وثيقة الخطة القطريةع  بعض مؤشأأأأأرات اليتائج المسأأأأأتخدمة فر اليمو ج ل
والحظ المجلس ايضأأأأأأأا وجود ثغرات فر ارقاي خط األسأأأأأأأاي المسأأأأأأأتخدمة فر اليمو جع ونظرا دل  ان مجموع  

مرة مقدار الموارد المقررة لعياصأأأأر البرنامج وان االسأأأأتخداي الفعلر تجاو    1,6مخصأأأأصأأأأات األموال يسأأأأاوي 
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تلش المخصأأصأأات، فإن مسأأتو  تحقيق األلداأ فر درار مختل  مؤشأأرات اليتائج يشأأكل   فر المائة مر 84
 مخارر كبيرة باليسبة لتحقيق الداأ الخطة القطريةع

 
 ددارة التحويالت اليقدية   

تشأأأأأأأكل التحويالت اليقدية جزءا كبيرا مر دنفاق اليونيسأأأأأأأ  وإحد  الطرائق الرئيسأأأأأأأية لتيفيم البرامج  
ها االسأأأأتراتيجيةع واعتمدت اليونيسأأأأ  درار نهج ميسأأأأق للتحويالت اليقدية فر شأأأأبا /فبرا ر  برية تحقيق الداف

مكاتب قطرية، وفر عمليات   8ع والحظ المجلس وجود اوجه قصأور فر دنجا  الزيارات البرنامجية فر 2014
برنامجية وعمليات  مكتبا قطرياع وعل  الرشم مر بلوغ األلداأ العامة للزيارات ال  17المعا ية العشأأأأأأأأأأأأوائية فر 

المعا ية العشأأأأأوائية فر المكتب اإقليمر لشأأأأأرق افريقيا والجيوب األفريقر، لوحظ انه لم تجر  يارات برنامجية 
 مر الشركاء الميفم ر، عل  التوالر، فر المكتب القطري إثيواياع 63و  39او عمليات معا ية عشوائية لأ 

فر اليمر اسأتجابًة لم مة اإنسأانية الياجمة عر اليزاع فر وُنفِّم مشأروع االسأتجابة لم مات الطارئة  
البلأدع وكان احد عيأاصأأأأأأأأأأأأأأر المشأأأأأأأأأأأأأأروع  تمثأل فر دجراء تحويالت نقأدية رارئة بهأدأ دتاحتهأا للفقراء والف أات  
الضأييفة فر درار التصأدي أل مة الغماءع واشأارت تقارير قدمتها ميظمة معيية بالرصأد تابعة ألرراأ ثالثة، 

ر تيطوي عل  تقييمل ألداء المشأروع، دل  وجود ثغرات فر تحقيق األلداأ المتعلقة بالمؤشأرات التر ولر تقاري
 جر  تحد دلاع

 
 ددارة المشتريات والمخزون وسلسلة اإمداد   

بليون دوالر، مر بييهأأا  2,26مأأادة مييأأاريأأة تبلغ قيمتهأأا  10 289اشأأأأأأأأأأأأأأترت شأأأأأأأأأأأأأأيبأأة اإمأأدادات  
فر المائة مر المواد القياسأأأأأأأأية المشأأأأأأأأتراة( لم  تم شأأأأأأأأرا لا بموجب  8مال ير دوالر )  105,5مادة بقيمة  818

حأالأة  34اتفأاقأات رويلأة األجألع وكأانأا تكلفأة المواد التر تم شأأأأأأأأأأأأأأرا لأا خأارج درأار لأمو االتفأاقأات اعل  فر 
انا لياك  ع وااإضأأأأافة دل   لش، ك2019مقارنة بيفس المواد التر تم شأأأأرا لا مر خالل اتفاقيات خالل عاي 

مليون دوالر، ولم تكر    29,75اوامر شأأأأأأأأراء، بقيمة دجمالية قدرلا  705مادة قياسأأأأأأأأية ُرلبا مر خالل   182
 لياك اتفاقات رويلة األجل بشلنهاع

فر المأأأائأأأة مر مجموع المخزونأأأات(   28مليون دوالر ) 54,40وكأأأان ليأأأاك مخزون تبلغ قيمتأأأه  
مليون دوالر    28,99قيمته  ما هر، وقد شأأمل لما المخزون اشأأ  6محتَفظ به فر مسأأتودعات قطرية ألكثر مر 

مليون دوالر مر المخزون المحتَفظ بأه   21,21شأأأأأأأأأأأأأأهرا، ومأا قيمتأه  12مر المخزون المحتَفظ بأه ألكثر مر 
الطوارئ“ التر تبلغ قيمتهأأأأا   -شأأأأأأأأأأأأأأهراع وكأأأأان المخزون الممّول مر برامج والموارد األخر   18ألكثر مر 

مليون    12,13شأأأأأأأأأأأهرا، وشأأأأأأأأأأأمل لما المخزون مخزونا بقيمة   12فظا به ألكثر مر مليون دوالر محت 14,91
شأأأأأهرا لوا ي ربية وادوية   18شأأأأأهراع وشأأأأأمل المخزون المحتَفظ به ألكثر مر  18دوالر محتفظا به ألكثر مر 
 لد ها مدة صالحية محدودةع

مهأأأا مر  فر المأأأائأأأة مر اإمأأأدادات التر كأأأان مر المقرر اسأأأأأأأأأأأأأأتال 18ولوحظ حأأأدوط تأأألخير فر  
األصأول/المواد االسأتهالكية“  و المورد رع وكان لما التلخير جليا بصأفة خاصأة فر اوامر الشأراء المتعلقة بأأأأأأأأأأأأأأأ 

والطلب المباشأأر“ع ولوحظ ايضأأا تلخير فر عمليات التسأأليم المتعلقة ببعض مجموعات المشأأترياتع والحظ   و
  عمليات التسأأأليم المتلخرةع شير ان  المجلس ان سأأأتة مر المورد ر الرئيسأأأيير مسأأأؤولون عر اكثر مر نصأأأ 

األضأأأأأأأأأرار المقطوعة لم تفرض دال عل  واحد مر لؤالء المورد ر فر حالة امر شأأأأأأأأأراء واحد، ولم تالَحظ فر  
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حاالت التلخير األخر  اي تفاصأيل عر تطبيق اي سأبيل انتصأاأ تعاقدي ،خر، او تفاصأيل عر تبرير لعدي  
 تطبيق اي سبيل انتصاأ تعاقديع

فر المأائأة مر األوامر الطأارئأة التر لم ُتسأأأأأأأأأأأأأألمم فر الوقأا المحأددع   25,5مجموعأه  مأا كوكأان ليأا 
 وي علما ان المهلة   2,5متوسأأأطه  ما وعل  الرشم مر ان اوامر االسأأأتجابة السأأأريعة تم تجهيزلا وتسأأأليمها فر

وتسأأأأأأأأأأأأأأليمهأا فر   سأأأأأأأأأأأأأأأاعأة، فقأد تم تجهيز األوامر الطأارئأة واألوامر الطأارئأة األخر   72الزمييأة المقررة لر 
  وما عل  التوالرع 60و  14 وما عل  التوالر، علما ان المهلة الزميية المقررة لر  97,3 وما و  34,2

 
 inSight( ونظاي VISIONنظاي المعلومات االفتراضر المتكامل )   

التر وضأأأأأأأأأأأأأأعتهأأا شأأأأأأأأأأأأأأيبأأة تكيولوجيأأا المعلومأأات   2021-2018وفقأأا لخطأأة ددارة المكأأاتأأب للفترة  
واالتصأأأأأأاالت، تم دسأأأأأأياد مسأأأأأأتو  عال مر المخارر للمخارر المتبقية فر مجال امر المعلومات، وتم تحد د 
تقييم المخارر بوصأأفه احد تدابير التخفيف المهمة فر لما الصأأددع ومع  لش، لم  تم بعد دجراء تقييم رسأأمر  

 لمخارر امر المعلوماتع

البيانات الرئيسأأأية للموارد البشأأأرية تلقائيًا ببيانات  ولم  تم راط بيانات لويات المسأأأتخدمير فر قاعدة 
(ع والحظ المجلس عدي التطابق  VISIONلويات المسأأأأأأأتخدمير فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأر المتكامل )

عيد مقارنة البيانات فر مجموعتر البيانات لاتيرع ومر المسأأأأأأأأأأأأائل التر تم الكشأأأأأأأأأأأأ  عيها عدي العثور عل   
تر البيانات فر المجموعة األخر  وامتداد صأأأأأأالحية لويات المسأأأأأأتخدمير فر  مسأأأأأأتخدمير مر دحد  مجموع

بعد انتهاء مدة عقودلمع ولوحظا حاالت  لا   ما ( دل VISIONنظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأر المتكامل )
فيها لويات المسأأأأأأأأأأتخدمير قائمة، حت  بعد انتهاء خدمتهم، كما لوحظ ان للشأأأأأأأأأأخص نفسأأأأأأأأأأه اكثر مر لوية  

 عمستخدي واحدة

، ولم  تم 2013ولم  تم رسأأأأأأأميا اسأأأأأأأتعراض خطة اسأأأأأأأتمرارية تصأأأأأأأريف األعمال وتحد ثها بعد عاي  
ع ولم يعقد اي اجتماع لفريق  2016تحد ث خطة اسأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط ميم ا لول/سأأأأأبتمبر 

معلقة ميم  لش الحيرع  ، ولم تجر اي متابعة رسأمية للمسأائل ال2018ددارة األ مات بعد كانون األول/ديسأمبر 
وكان مركز البيانات األسأأأأأاسأأأأأر ومواقع اسأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط واليسأأأأأخ االحتيارية لبياناتها 
موجودة فر نفس الميطقأأة الجغرافيأأةع وعالوة عل   لأأش، لوحظأأا ايضأأأأأأأأأأأأأأأا اوجأأه ضأأأأأأأأأأأأأأع  فر ددارة العقود  

 االحتيارر للبياناتع تعلق بمركز البيانات األساسر وخدمات الحفظ  فيما
 

 المركز العالمر للخدمات المشتركة  

اعيأأأأد الكثير مر الحأأأأاالت دل  المكأأأأاتأأأأب المعييأأأأة، وقأأأأد تزا أأأأد عأأأأدد لأأأأمو الحأأأأاالت تأأأأدريجيأأأأًا مر   
ع وكانا نسأأأأأأبة الحاالت التر اعيدت لر األعل  فر مجال  2019ا لول/سأأأأأأبتمبر دل  كانون األول/ديسأأأأأأمبر 

فر المأأائأأة(ع وكأأان نقص   23,11ئأأة(، تليهأأا ددارة الموارد البشأأأأأأأأأأأأأأريأأة )فر المأأا 47,71كشأأأأأأأأأأأأأأوأ المرتبأأات )
 الوثائق/عدي دقتها/عدي مقروئيتها ونقص المعلومات/عدي دقتها لر األسباب الرئيسية إعادة الحاالتع

والحظ المجلس وجود حأأأأاالت ألخطأأأأاء فر تواريخ الوثأأأأائق وتواريخ التخطيط والتواريخ المرجييأأأأة  
ا حاالت كانا فيها تواريخ اليشأأأأأأأر والتواريخ المرجيية للدفع وتواريخ التصأأأأأأأفية تسأأأأأأأبق  للدفعع ولوحظا ايضأأأأأأأ 

تواريخ الوثأأائق فر الفواتير التر تم تجهيزلأأاع وكأأانأأا ليأأاك حأأاالت تجهيز لفواتير قأأديمأأة ومأأدفوعأأات متأألخرة  
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بما فر  لش  ومدفوعات مبكرةع والحظ المجلس ايضأأأأأأا وجود حاالت لسأأأأأأل  قديمة لمو فير لم ُ با فيها بعد، 
 سلٌ  لمو فير انتها خدمتهم بالفعلع

 
 التوصيات الرييسية  

  وصر مجلس مراجعر الحسابات، استيادًا دل  استيتاجاته، بلن تقوي اليونيس  بما  لر: 

 ددارة الشؤون المالية  

النظر في تصااااانين العناصااااار الطويلة األجل لحافظة االساااااتثمارات ال اصاااااة بالتأمذن  )ا( 
 الصحي بعد انتهاء ال دمة على أنها استثمارات غذر متداولة؛

 اعتماد نهج أسلوب البعثات لضمان التنفذة الناجح والمعّجل ألداة صياغة المذزانية؛ )ب( 
 

 ددارة البرامج  
من أجل تحقذق الكفاءة التنظيمية والحفاظ على االتساااااس اساااتعراا م شااارات النواتج  )ج( 
 وتقذيمها في جميع المكاتب القطرية؛وتطبيقها 

 استعراا وتعزيز نظام رصد البرامج لد ها لضمان تحقذق النتايج المقررة بفعالية؛ )د( 

إجراء تحلذل ألساباب وجود غررات في تحقذق أددا  ال طة القطرية في المكتب القطري  )ه( 
أدادا  وغااياات ال طااة القطرياة في إلغذوبيااا وتحااد اد التاادابذر التصاااااااااحيحيااة ال زماة لتحساااااااااذن تحقذق 

 القطري؛ المكتب

اسااتكشااا  ساابل تعزيز عمليات التقذيم والضاامانات الدا لية إلد ال تحسااذن على الد ة  )و( 
 في عملية اإلب غ عن  طوط األساس واإلنجازات في المكتب القطري إلغذوبيا؛

 
 ددارة التحويالت اليقدية  

تحقذق الحد األدنى من أنشااااااطة الضاااااامان وات ا  إجراءات تحد د أسااااااباب الثررات في  ) ( 
عاجلة لكفالة القيام على أ ل تقد ر بتنفذة الحد األدنى من أنشااااطة الضاااامان ليما  تعلق بجميع الشااااركاء  
المنفة ن في منطقة شارا أفريقيا والجنوب األفريقي في الو   المناسابس وفي دةا الصاددس تكرر توصاذتها 

(A/74/5/Add.3 بأن تسااااتعرا الذونيساااال مالة الضاااامان في المكاتب القطرية واإل ليمية 79س الفقرة )
 األ رى وأن تت ة التدابذر ال زمة لسد الثررات؛

مواصااالة تعزيز تنفذة ورصاااد مشاااروت التحوي ت النقدية الطارية في اليمنس مع مراعاة  )ح( 
 ة والدروس المستفادة من تنفذة المشروت على أرا الوا ع؛تطور الحال

 
 ددارة المشتريات والمخزون وسلسلة اإمداد  

ضاامان تسااجذل أسااباب ومبررات محددة لكل مالة توضااع فذها أوامر الشااراء  ارج إ ار  ) ( 
 االتفاا الطويل األجل  ي الصلة؛

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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الم زون من أجاال معااالجااة دوران اساااااااااتكشاااااااااااا  ساااااااااباال زيااادة تعزيز نظااام إدارة  )ي( 
 وتقادم ؛ الم زون 

كفالة االتسااااااا في تطبذق سااااابل االنتصاااااا  التعا دية المنطبقة في ماالت التأ ر في  )ك( 
التساليمس وال سايما تساجذل األسااس الةي يقوم علي   رار تطبذق سابل االنتصاا  التعا دية لكل مالة تأ ذر 

 من جانب جميع الموّرد ن؛

 
 inSight( ونظاي VISIONلومات االفتراضر المتكامل )نظاي المع  

للتطبيقات والشابكات  اال ترااات ا   طوات إلجراء المساتوى المناساب من ا تبار مدى  )ل( 
الحاساااااااامةس التي يمكن من   لها د ول دة ن التطبيقذنس مما ساااااااايساااااااااعد على تحد د الثررات األمنية 

 لمعالجتها؛وسيفضي إلى ات ا  إجراءات عاجلة 

ات ا   طوات لضامان المزامنة التلقايية للبيانات بذن البيانات الرييساية للموارد البشارية  )ي( 
( عن  ريق فرا  VISIONوبيانات دويات المساااااااات دمذن في نظام المعلومات االفتراضااااااااي المتكامل )

س أيضااا بأن  تم في اإلد ال اإللزامي لر م الحساااب/المو ل عند إنشاااء دوية المساات دمي ويوصااي المجل
  اعدة البيانات تحد ث أر ام الحسابات/المو فذن في جميع دةه الحاالت؛

النظر في تعطذل جميع دويات المساات دمذن القدامى والغ  هاس بدال من إصاادار دويات  )ن( 
جد دة لنفس المسات دمس والنفا  ساياساة ترذذر كلمة السارس على النحو المفصال في معيار الذونيسال بشاأن  

 أمن المعلومات: مراقبة الد ول؛

(  VISIONوضااااع سااااياسااااة لمنع الد ول إلى نظام المعلومات االفتراضااااي المتكامل ) )ي( 
 للمست دمذن غذر النشطذن بعد مرور فترة  تم تحد ددا مسبًقا؛

ات ا  إجراءات للقيام رسااااميا باسااااتعراا وتحد ث  طة اسااااتمرارية تصاااارين األعمال  )ع( 
بالمقر بشااااااااأن المجاالت  ات األولوية القصااااااااوى وغذردا من المجاالتس بما في  لة الم ا ر المتصاااااااالة  
ي بتكنولوجيا المعلومات واالتصاااااااالت التي تم تحد ددا في اإلدارة المركزية للم ا ر والتطورات/الترذذرات ف

 ؛SAP HANAنظم تكنولوجيا المعلومات مثل أداة 

كفالة أن ُيساترشاد في عملية االساتعراا والتحد ث بمتطلبات نظام األمم المتحدة إلدارة  )أ( 
 درة المنظمة على مواجهة الطوارئس وأن تجتمع هياكل إدارة األزمات بانتظامس عم  بنظام اإلدارةس فضااااااا   

 الو   المناسب للتصدي للم ا ر التي  تم تحد ددا؛عن كفالة ات ا  اإلجراءات في 

النظر في ضااااامان وجود مساااااافة مأمونة بذن مركز البيانات األسااااااساااااي بالمقر ومركز  )ص( 
بيانات اساااتعادة القدرة على العمل بعد الكوارو دون التأغذر بشاااكل كبذر على اإلنتاجية والمكانية الحصاااول  

 على البيانات اآلنية؛

اء عمليات تفتيش منتظمة لمركز البيانات بالمقر والموا ع ال لفيةس والرصاااااااد كفالة إجر  )ق( 
المنتظم ألداء الباايعذن المعنذذنس وتوغذق دةه العملياات على النحو الواجبس بحذاث تكون دنااا ضاااااااااماانات  

 ل تفاا؛  كالية ليما  تعلق بالضوابطس بما في  لة تدابذر البذئة والس مةس وليما  تعلق بأداء البايعذن وفقا
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 المركز العالمر للخدمات المشتركة  

العمل مع المكاتب المعنية لتحلذل أساااباب إعادة عدد كبذر من الحاالت وات ا  إجراءات  )ر( 
لتحساااااااااذن عمليااة تقااديم الحاااالت ب يااة التقلذاال إلى أدنى مااد من إعااادتهااا من جااانااب المركز العااالمي 

 المشتركة؛ لل دمات

 لزم من ضااااااااوابط المد  ت وتحسااااااااذن عمليات التحقق في نظام المعلومات  ما  إدراج )ش( 
 ( لجميع البارامترات المهمة من أجل تجهذز الفواتذر؛VISIONاالفتراضي المتكامل )

 ت طيط وتنفذة آلية لتقديم الفواتذر في الو   المناسب من جانب جميع مكاتبها؛ )ت( 

الحاالت القديمة المعلقةس ومن أجل أن يساااااااتعرا  إعداد  طة عمل من أجل تساااااااوية  )ط( 
المركااااااااااااااااز العالمي لل دمات المشااااااتركة السااااااياسااااااات واإلجراءات الحالية المتعلقة بالسااااااداد/اسااااااترداد  

 المدفوعات الزايدة ووضع معا ذر مومدة إلدارتهاس فض  عن كفالة التقذد ب طة التسد دي/السلل
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  المعلومات الرييسية 

  اإ رادات والمكاسب األخر   ب  ذن دوالر 6,41 

  المصروفات ب  ذن دوالر 6,26 

  الفائض للسية بلذون دوالر 0,19 

  األصول بلذون دوالر 11,17 

  الخصوي ب  ذن دوالر 3,44 

  الفوائض المتراكمة واالحتياريات ب  ذن دوالر 7,73 

     
 والمنهجيةالوالية والنطاا  -ألل  

انشأأأأأأأ ا ميظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأأأأ ( مر اجل تقديم المسأأأأأأأاعدة اإنسأأأأأأأانية واإنمائية  - 1
الطويلأة األجل لمرفأال واألمهأات فر البلأدان اليأاميأةع وعهأدت الجمييأة العأامة دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بمهمأة الدعوة  

 ة و يادة فرصه فر استغالل كامل راقاتهعلحماية حقوق الطفل، والمساعدة عل  تلبية احتياجاته األساسي

واجر  المجلس مراجعة للبيانات المالية لليونيسأأأأأأ  واسأأأأأأتعرض عملياتها للسأأأأأأية المالية الميتهية فر  - 2
ع وقأد ُاجريأا عمليأة 1946( لعأاي 1-)د 74، وفقأًا لقرار الجمييأة العأامأة 2019كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31

ة مر اليظأأأاي المأأأالر والقواعأأأد المأأأاليأأأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  وللمعأأأا ير الأأأدوليأأأة المراجعأأأة وفقأأأًا للمأأأادة الرابعأأأة عشأأأأأأأأأأأأأأر 
 الحساباتع لمراجعة

واجر  المجلس المراجعأأَة فر المقأأاي األول لتمكييأأه مر تكوير راي عمأأا د ا كأأانأأا البيأأانأأات المأأاليأأة  - 3
المالر وتدفقاتها اليقدية واداءلا   2019كانون األول/ديسأأأأمبر  31تعرض بلمانة المركز المالر لليونيسأأأأ  فر 

للفترة المالية الميتهية فر  لش التاريخ، وما د ا كانا قد اُعدت وفقًا للمعا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي  
)المعا ير المحاسأأأأأأأبية الدولية(ع وتضأأأأأأأمميا المراجعة تقييمًا لما د ا كانا المصأأأأأأأروفات المسأأأأأأأجلة فر البيانات 

اض التر وافق عليها المجلس التيفيمي لليونيسأأأ ع وشأأأملا المراجعة اسأأأتعراضأأأًا عامًا  المالية ُانِفقا فر األشر 
لليظم المالية والضوابط الداخلية وفحصًا لسجالت المحاسبة وشيرلا مر المستيدات الداعمة بالقدر المي اعتبرو 

ميدانية دل  مكتبير  المجلس ضأأأأأأأأأأأأأأروريًا لتكوير راي عر البيانات الماليةع واجريا المراجعة مر خالل  يارات  
، ومر خالل دجراء اسأأأأأأأأأأتعراض لمعامالت اليونيسأأأأأأأأأأ   (1)قطريير ومكتبير دقليميير تابعة جميعها لليونيسأأأأأأأأأأ 

وعمليأاتهأا المأاليأة فر مقرلأا بييويورك وكوايهأاشر واودابسأأأأأأأأأأأأأأأاع واجريأا المراجعأة اليهأائيأة للبيأانأات المأاليأة  
جعة عر بعد مر الهيد بسأأأأأبب القيود المتعلقة بالسأأأأأفر  واسأأأأأتعراض العمليات فر المقر بييويورك مر خالل مرا

 (عCOVID-19وما  تصل بها مر قيود فرضا فر اعقاب تفشر مرض فيروي كورونا )

ق المجلس مع مكتب اليونيسأ  للمراجعة الداخلية للحسأابات والتحقيقات فر التخطيط لمراجعته  - 4 ونسأّ
 تحد د مد  دمكانية اعتمادو عل  عمل لما المكتبعللحسابات لتفادي اال دواجية فر الجهود المبمولة و 

__________ 

والمكتب القطري ألوكرانيا، والمكتب اإقليمر المكتب القطري إثيوايا، والمكتب اإقليمر لشأأأأأأأأأأأأأرق افريقيا والجيوب األفريقر فر كيييا،   (1) 
 ألورواا ووسط ،سيا فر سويسراع
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ويغطر لأأما التقرير مسأأأأأأأأأأأأأأأائأأل  ر  المجلس انأأه  يبغر توجيأأه انتبأأاو الجمييأأة العأأامأأة دليهأأاع ونأأاقش  - 5
 المجلس استيتاجاته مع اإدارة، وادرج ،راءلا عل  اليحو المياسب فر التقريرع

 
 نتايج وتوصيات مراجعة الحسابات - باء 

 متابعة التوصيات السابقة - 1 

، ُنفمت 2018كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر  31توصأأأأأأأأأية متبقية لغاية الفترة الميتهية فر   80كانا لياك  - 6
فر المائة(، ولم ُتيفمم توصأأأأأأأأأية  50توصأأأأأأأأأية ميها لر قيد التيفيم )  40فر المائة(، و  41توصأأأأأأأأأية ) 33ميها 

مر لأمو  8فر المأائأة( )انظر المرفق(ع وتتعلق  8توصأأأأأأأأأأأأأأيأات ) 6فر المأائأة(، وتجأاو ت األحأداط  1واحأدة )
مر   1بتقارير للمجلس صأأأأأأأأأدرت ميم اكثر مر عامير، وترد تفاصأأأأأأأأأيلها فر الجدول  41التوصأأأأأأأأأيات الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 الثانرع الفصل
 

 مر الفصل الثانر 1الجدول   
 مالة تنفذة التوصيات  

 التقرير

التوصأأأيات المعلقة فر 
كأأأأأأأأانأأأأأأأأون األول/  31

م التيفيم قيد نُفمت 2017ديسمبر   لم تيفم
تجأأأأأاو تهأأأأأا  

 األحداط

التوصأيات المعلقة فر 
كأأأأأأأانأأأأأأأون األول/  31

 2018ديسمبر 
       

A/69/5/Add.3( 2013، الفصل الثانر) 1 – – 1 – 1 
A/71/5/Add.3( 2015، الفصل الثانر) 2 – – 2 – 2 
A/72/5/Add.3( 2016، الفصل الثانر) 5 1 – 5 7 13 
A/73/5/Add.3( 2017، الفصل الثانر) 7 1 – 7 8 16 
A/74/5/Add.3( 2018، الفصل الثانر) 26 4 1 25 18 48 

 41 6 1 40 33 80 المجموت 
  

 العاماالستعراا المالي  - 2 

بال ير دوالر(، ممأأا يمثأأل  6,68: 2018بال ير دوالر ) 6,41قأأدرو  مأأا 2019بلغأأا د رادات عأأاي  - 7
ع ويعز  اليقصأأأان فر اإ رادات اسأأأاسأأأا دل  نقصأأأان  2018مليون دوالر مقارنة بعاي   263,49انخفاضأأأا قدرو 

بال ير دوالر فر    5,97مر  ع و ادت المصأروفات2018مليون دوالر مقارنة بعاي   294,36فر التبرعات قدرو  
ع وُتعز  الزيادة فر المصأأأأأأأروفات اسأأأأأأأاسأأأأأأأًا دل   يادة فر  2019بال ير دوالر فر عاي   6,26دل    2018عاي 

مال ير دوالر    103,22مليون دوالر و يادة فر اسأأتحقاقات المو فير بمقدار   88,77المسأأاعدة اليقدية بمقدار 
مليون دوالر   188,21فأاض صأأأأأأأأأأأأأأأافر الفأائض بمقأدار ع وقأد اسأأأأأأأأأأأأأأهمأا مجتمعأة فر انخ2018مقأارنأة بعأاي 

 مليون دوالر( المي ابلغا عيه اليونيس ع 722,68: 2018)

، مما  دل عل  مالءة مالية قويةع والغا 3,25والغا نسأأبة مجموع األصأأول دل  مجموع الخصأأوي  - 8
انا فر وضأأأع مريح  ، ولر نسأأأبة تدل عل  سأأأيولة عالية، مما يشأأير دل  ان اليونيسأأأ  ك4,51نسأأبة التداول 

ع وعل  الرشم مر ان جميع اليسأأأأأأأأأأأأأب شأأأأأأأأأأأأأهدت  2019فيما  تعلق بالتزاماتها القصأأأأأأأأأأأأأيرة األجل فر نهاية عاي 

https://undocs.org/ar/A/69/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.3
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
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مر   2انخفاضأأأأأا مقارنة بالعاي الماضأأأأأر، ال تزال اليونيسأأأأأ  فر وضأأأأأع مريح وموسأأأأأر جدًاع وترد فر الجدول 
 لماضيةعالفصل الثانر اليسب المالية لليونيس  عل  مد  السيوات األراع ا

 
 مر الفصل الثانر 2الجدول   

 النسب المالية  

 )اعيد بيانها(   2016 2017 2018 2019 بيان اليسبة
     )ا(مجموت األصول: مجموت ال صوم     

 3,38 2,96 3,46 3,25 األصول: الخصوي 
     )ب(نسبة التداول

 5,13 4,58 5,45 4,51 األصول المتداولة: الخصوي المتداولة 
     )ج(نسبة السذولة السريعة

)اليقدية + االسأأتثمارات القصأأيرة األجل + الحسأأابات المسأأتحقة 
 3,96 3,55 4,29 3,43 القبض(: الخصوي المتداولة

     )د(نسبة النقدية
 2,78 2,56 2,90 2,20 )اليقدية + االستثمارات القصيرة األجل(: الخصوي المتداولة 

 
 ع2018و  2019البيانات المالية لليونيس  لعامر  المصدر: 

 يعتبر ارتفاع اليسبة مؤشرًا جيدًا عل  المالءة الماليةع )ا( 
 التزاماته القصيرة األجلع دل ارتفاع اليسبة عل  قدرة الكيان عل  تسد د  )ب( 
نسأأبة السأأيولة السأأريعة لر نسأأبة اكثر تحفظًا مر اليسأأبة المتداولة ألنها ال تشأأمل المخزون واألصأأول المتداولة األخر   )ج( 

 التر يصعب تحويلها دل  نقديةع ويدل ارتفاع لمو اليسبة عل  ان الوضع الحالر  تسم بمستو  سيولة اعل ع
لد  الكيان مر سأأأأأأأأأيولة، د  دنها تقيس مقدار اليقدية او مكاِف ات اليقدية او األموال  ما ؤشأأأأأأأأأر عل نسأأأأأأأأأبة اليقدية لر م )د( 

 المستثمرة المتوافرة ضمر األصول المتداولة لتغطية الخصوي المتداولةع
 
: 2018بليون دوالر )  11,17، بلغ مجموع اصأول اليونيسأ  2019كانون األول/ديسأمبر  31وفر  - 9

بال ير دوالر(    4,11: 2018بال ير دوالر )  4,73والر( تتلل  اسأأأاسأأأًا مر اسأأأتثمارات بمبلغ بال ير د  10,51
بال ير دوالر( واليقدية ومكاف ات    3,33: 2018بال ير دوالر )  3,33ومسأأأأأأأأأأأأأأالمات مسأأأأأأأأأأأأأأتحقة القبض بمبلغ 

بال ير   3,44بليون دوالر(ع والغ مجموع خصأأأأوي اليونيسأأأأ    1,00: 2018بليون دوالر )  0,80اليقدية بمبلغ 
، مر بييها الخصأأأأأأأأأأأأوي المتعلقة باسأأأأأأأأأأأأتحقاقات المو فير وقدرلا  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبر   31دوالر فر 

فر المائة مر مجموع الخصأأأأأأأويع والغا الخصأأأأأأأوي الطويلة األجل   47,38بليون دوالر تشأأأأأأأكل نسأأأأأأأبة  1,63
ة مر الخصأوي شير المتداولة فر المائ  97,41بليون دوالر شأكلا نسأبة   1,50المتعلقة باسأتحقاقات المو فير 

 ع2019كانون األول/ديسمبر  31بليون دوالر فر  41,5البالغة 
 

 إدارة الش ون المالية - 3 

 إدارة االستثمارات والعم ت األجنبية والحسابات المصرلية )أ( 

المخارر(،   )ددارة تمثل الهدأ الرئيسأأأر إدارة االسأأأتثمارات لليونيسأأأ  فر الحفا  عل  راي المال  - 10
مع ضأأمان السأأيولة الكافية )ددارة السأأيولة(، لتلبية االحتياجات اليقدية التشأأغيلية للصأأيدوق، وتوليد معدل عائد  
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مليون دوالر،    796,30سأوقر تيافسأر مر حافظة االسأتثماراتع والغ حجم اليقدية ومكاف ات اليقدية لليونيسأ  
ع و اد مجموع االسأأأتثمارات 2019كانون األول/ديسأأأمبر   31ر فر بال ير دوال  4,72والغ مجموع اسأأأتثماراتها 

مليون    198,96مال ير دوالر مقارنة بالعاي الماضأأر، وانخفضأأا اليقدية ومكاف ات اليقدية بمقدار    610,71بمقدار  
ثر مر  دوالرع وفر حير  لا االسأأأتثمارات الحالية عيد نفس المسأأأتو  تقريبًا،  ادت االسأأأتثمارات شير المتداولة بلك 

مليون دوالر    126,15ع وحققا اليونيسأأأأأأأأ  د رادات اسأأأأأأأأتثمار قدرلا  2018، مقارنة بعاي  2019ضأأأأأأأأعفير فر عاي  
فر   72ع والحظ المجلس ان 2019 عر رريق الفوائأأأد واألراأأأاح خالل عأأأاي مليون دوالر(  100,66: 2018) 

 لش  رجع دل  تلقر اليونيسأأأأأأأأأأ   المائة مر االسأأأأأأأأأأتثمارات تتلل  مر اسأأأأأأأأأأتثمارات متداولةع وُابلغ المجلس بلن 
قبل االلتزامات التر تم التعهد بها، وان لمو األموال تشأأأأأأكل جزءا مر االسأأأأأأتثمارات المتداولة فر األجل  امواال

القصأأأير، التر تسأأأتخدي إدارة التدفقات اليقدية التشأأأغيلية قبل ان  تم سأأأداد المدفوعات عيدما يحير موعد دفع  
 االلتزامات المستحقةع

 
 اإفصاح عر حافظة التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة ‘1’ 

مليون دوالر،    812,24بلغ مجموع خصأأوي اليونيسأأ  المتعلقة بالتلمير الصأأحر بعد انتهاء الخدمة  - 11
  كانون األول/  31مليون دوالر )دجمالر المبلغ( لتمويل لمو الخصأوي فر   640,74واسأتثمرت اليونيسأ  مبلغ 

اليونيسأأأ  باثيير مر مد ري الصأأأياد ق الخارجيير إدارة األموالع وتللفا حافظة   ع واسأأأتعانا2019ديسأأأمبر 
مليون دوالر، وعقود ،جلة    23,70االسأأأتثمارات الخاصأأأة بالتلمير الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة مر نقدية قدرلا 

قدرلا   مليون دوالر، واسأأأأأأأأأهم  181,07مليون دوالر، وسأأأأأأأأأيدات متداولة قدرلا   99,42لشأأأأأأأأأراء العمالت قدرلا 
مليون دوالرع والغأا د رادات االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأار مر اسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات التألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة    336,55

 مليون دوالرع 63,09مال ير دوالر، والغا المكاسب شير المحققة  8,80

والحظ المجلس ان حافظة االسأأأتثمارات الخاصأأأة بالتلمير الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة، بما فر  لش  - 12
ّي  عل  انها اسأأأأتثمارات متداولة تحا األصأأأأول    542,35ية ومكاف ات اليقدية البالغة اليقد مليون دوالر، تصأأأأُ

ّي  االسأتثمار البالغ  مليون دوالر فر السأيدات عل  انه اصأول شير متداولةع    998,3المتداولة، فر حير يصأُ
لبيانات المالية، يصأأأأأأأأيم  االسأأأأأأأأتثمار  مر المعا ير المحاسأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي: عرض ا 1ووفقًا للمييار 

عل  انه متداول د ا كان مر المتوقع تحقيقه او اسأأأأأأتهالكه فر دورة التشأأأأأأغيل العاديةع وتشأأأأأأمل االسأأأأأأتثمارات 
المتداولة ايضأأأأأا االسأأأأأتثمارات التر  تم االحتفا  بها اسأأأأأاسأأأأأا للتداول او التر تشأأأأأّكل الجزء الحالر مر حافظة  

ظ المجلس ان الهدأ االسأأتثماري لصأأيدوق التلمير الصأأحر بعد انتهاء الخدمة  اسأأتثمارات شير متداولةع والح
لو تحقيق عوائد تتسأأأأأأق مع التمويل الكافر السأأأأأأتحقاقات التلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة عل  مد  افق  
االسأأتثمار وليس تحقيق ارااح قصأأيرة األجلع ولملش، فإن حافظة االسأأتثمارات الخاصأأة بالتلمير الصأأحر بعد  
انتهاء الخدمة لر عل  شأأأأأكل حافظة اسأأأأأتثمارات شير متداولة لها افق رويل األجل لتتياسأأأأأب مع الخصأأأأأوي  

فر المائة مر   85الطويلة األجل للتلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمةع ولملش فإن قياي اليونيسأأأأأأ  بتصأأأأأأييف  
متداولة ليس مياسأأأأأباع  حافظة االسأأأأأتثمارات الخاصأأأأأة بالتلمير الصأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة عل  انها اصأأأأأول 

مليون دوالر( وعيأأاصأأأأأأأأأأأأأأر مشأأأأأأأأأأأأأأتقأأات العقود ا جلأأة لشأأأأأأأأأأأأأأراء  23,70والحظ المجلس ان مكأأاف أأات اليقأأديأأة )
مليون دوالر(، التر ُيحتفظ بهأا للوفأاء بأالمأدفوعأات الحأاليأة المتعلقأة بأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات التألمير   99,42) العمالت

رات متداولة او عيصرا حاليا مر حافظة االستثمارات انتهاء الخدمة، وحدلا يمكر اعتبارلا استثما الصحر بعد
 الطويلة األجلع
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و كرت اليونيسأأأأأ  ان اسأأأأأتثمارات التلمير الصأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة ليسأأأأأا مر واصأأأأأول الخطة“   - 13
عل  اليحو الوارد تعريفه فر المعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العاي، وان مفهوي الهدأ االسأأأتثماري المتمثل 

حقيق التمويل فر األفق الزمير لالستثمارات بالتالر ال  يطبقع ومع  لش، الحظ المجلس ان المالحظات  فر ت
عل  البيانات المالية تشأأأأأأأير دل  ان اموال التلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة ُوضأأأأأأأعا جانبا بهدأ تحقيق  

ير الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة،  عوائد مر شأأألنها ان تسأأأهم فر التمويل الطويل األجل للخصأأأوي المتعلقة بالتلم
التر ُيعترأ بها عل  انها خصأأأأأأوي رويلة األجلع ولملش تشأأأأأأير المالحظات عل  البيانات المالية دل  انه مر  

 شير المتوقع استخداي استثمارات التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة لتلبية االحتياجات التشغيلية الحاليةع

السأأتثمارات ُتصأأيم  عل  انها اسأأتثمارات متداولة بسأأبب االحتفا   و كرت اليونيسأأ  ايضأأا ان تلش ا - 14
بها اسأأأأاسأأأأا للتداولع والحظ المجلس ان اليونيسأأأأ  لم تصأأأأي  ايا مر تلش االسأأأأتثمارات، باسأأأأتثياء عقد ،جل  

مر   29مليون دوالر، عل  انها اسأأأأأأتثمارات وُمحتفظ بها للتداول“ وفقا للمييار   99,42لشأأأأأأراء العمالت بمبلغ 
 ير المحاسأأأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي: األدوات المالية: االعتراأ والقيايع وااإضأأأأأأأأأأأأأأافة دل   لش، فإن  المعا

األوراق المالية التر ُيحتفظ بها للتداول لر تلش التر  تم شأأأأأرا لا بقصأأأأأد وحيد لو بيعها فر األجل القصأأأأأير،  
بعد انتهاء الخدمة لو عدي بيع  اي عادة فر شضأون سأية، والغرض الرئيسأر مر اسأتثمارات التلمير الصأحر 

 األوراق المالية فر األجل القصيرع

والحظ المجلس ان مبدا تغليب المضأأأأأأأمون عل  الشأأأأأأأكل القانونر يكتسأأأأأأأر المية اسأأأأأأأاسأأأأأأأية لعرض  - 15
المعلومأأات الواردة فر البيأأانأأات المأأاليأأة بأألمأأانأأة ولكفأأالأأة موثوقيأأة تلأأش المعلومأأات وانأأه مر الضأأأأأأأأأأأأأأروري تقييأأد 

ها وفقا لمضأأأأمونها وواقعها االقتصأأأأادي وليس مجرد شأأأأكلها القانونرع واسأأأأتثمارات التلمير  المعامالت وعرضأأأأ 
الصأحر بعد انتهاء الخدمة، فيما عدا اليقدية وعيصأر المشأتقات، لر اسأتثمارات شير متداولة فر المضأمونع  

األوراق  وير  المجلس ان الحافظات الطويلة األجل قد تخضأأأأأأأأأع لبعض التراكم والتصأأأأأأأأأفية، فضأأأأأأأأأال عر بيع 
 المالية وإعادة استثمارلا لضمان استمرار ارتفاع القيمة، لكر  لش فر حد  اته ال يغير مر لدأ الحافظةع

ويوصااي المجلس بأن تنظر الذونيساال في تصاانين العناصاار الطويلة األجل لحافظة االسااتثمارات  - 16
 داولةيال اصة بالتأمذن الصحي بعد انتهاء ال دمة على أنها استثمارات غذر مت

ولم توافق اليونيسأأأأأأأ  عل  التوصأأأأأأأية و كرت ان القصأأأأأأأد مر ادوات االسأأأأأأأتثمار نفسأأأأأأأها لو تداولها  - 17
فر المائة مر   44نسأأأأبته  ما  2019لتعظيم العوائد المتلتية لليونيسأأأأ ، حيث شأأأأكلا عوائد المبيعات فر عاي 
ولم توافق ايضأأأأا عل  التفسأأأأير القائل قيمة االسأأأأتثمارات، مما  دل عل  ارتفاع دوران الصأأأأكوك المحتَفظ بهاع 

بلن لدأ الحافظة يحّدد التصأأأأأأأأأييف مر حيث المضأأأأأأأأأمون او الشأأأأأأأأأكل، ألن التصأأأأأأأأأييف عل  المد  الطويل  
سأأأأأأأأأأيعطر انطباعا لمسأأأأأأأأأأتخدمر الحسأأأأأأأأأأابات بلن الصأأأأأأأأأأكوك محتفظ بها لفترات رويلة مر الزمر/حت  تاريخ 

تتضأأأمر شأأأرحا لهدأ لمو االسأأأتثمارات برية االسأأأتحقاق، ولكر األمر ليس كملشع ومع  لش، ترد دفصأأأاحات 
 درالع القارئ عل  سبب االحتفا  بهاع

واحا  المجلس علما برد اليونيس ، ولكيه  ر  ان التداول فر لمو الصكوك/دورانها سيكون مدفوعا   - 18
يها  بظروأ السأأأوق وسأأأياسأأأة/اسأأأتراتيجية االسأأأتثمار الميطبقة فر وقا بعييهع وقد تكون لياك حاالت ال  تم ف

التداول اليشأأأأأأأط فر الصأأأأأأأكوك لفترة رويلة مر الزمرع ولملش، فإن األخم فقط بارتفاع معدل الدوران كلسأأأأأأأاي  
لتصأأأأأأييف العياصأأأأأأر الطويلة األجل لحافظة االسأأأأأأتثمارات الخاصأأأأأأة بالتلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة قد  

 يعكس األلداأ الموضوعية لهمو االستثماراتع ال
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 جيبيةددارة العمالت األ ‘2’ 

تتلق  اليونيسأأأأأ  مسأأأأأالمات وتسأأأأأدد مدفوعات بعمالت مختلفةع ونصأأأأأ  المسأأأأأالمات التر تتلقالا  - 19
اليونيسأأأأأأ  تقريبا لر بعمالت شير دوالر الواليات المتحدة، مما يعرضأأأأأأها لمخارر سأأأأأأعر الصأأأأأأرأ وُييشأأأأأأ   

  فيمأأأا  تعلق  الحأأأاجأأأة دل  ددارة معأأأاَمالت صأأأأأأأأأأأأأأرأ العمالت األجيبيأأأةع وال تتخأأأم اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  تأأأدابير تحو 
 بمدفوعاتها/نفقاتهاع

فر المائة مر العمالت األجيبية مباشأأأأأأأأرًة مر   75، تم الحصأأأأأأأأول عل  اكثر مر 2019وخالل عاي  - 20
لأا انشأأأأأأأأأأأأأأطأة التحو  المأالر   جم خالل التأداول الفوري، مع اتخأا  تأدابير تحوريأة فر معظم المعأامالتع وسأأأأأأأأأأأأأأَ

، مقارنة 2019مليون دوالر فر عاي   19,83غا مكاسأأأأأأأأب صأأأأأأأأافية ناجمة عر صأأأأأأأأرأ العمالت األجيبية بل
لا فر عاي   4,61بخسأائر بلغا  جِّ ع والحظ المجلس ان المكاسأب او الخسأائر الياجمة  2018مال ير دوالر سأُ

عر صأأأأرأ العمالت األجيبية يمكر تحملها، قياسأأأأا عل  مسأأأأتو  العمليات المتعددة العمالت ومد  التعرض  
فر اوقات التقلبات الشأأأأأأأد دة فر السأأأأأأأوقع و كرت اليونيسأأأأأأأ  انها تسأأأأأأأتعرض  لها، ولكر اثرلا قد يكون كبيرا 

باسأأأأأتمرار تغطية المبالغ المسأأأأأتحقة الدفع المتوقعة بالتدابير التحورية بعد د الء االعتبار الواجب للواقع القائم  
 فر السوق، بهدأ المحافظة عل  راي المالع

جلة وخيارات العمالت األجيبية ألول مرة فر والحظ المجلس ان اليونيسأأأأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأأأأتخدما العقود ا  - 21
ع وفر حير ال تيطوي العقود ا جلأأأة عل  اي دفع لعالوات، فأأأإن الخيأأأارات لهأأأا تكلفأأأة عالوات  2019 عأأأاي

تتياسأأأأب بشأأأأكل مباشأأأأر مع المخارر المشأأأأمولةع وااإضأأأأافة دل   لش، اسأأأأتخدما اليونيسأأأأ  ايضأأأأا خيارات 
ّمم ايكلها خصأأيصأأا لكر تفر الي ونيسأأ  ببارامترات التحو  المتوخاة الخاصأأة بهاع والحظ المجلس  شريبة، صأأُ

ان الخيأارات الغريبأة قد تؤدي دل  خفض تكلفأة العالوات، ولكيهأا تيطوي ايضأأأأأأأأأأأأأأا عل  مخأارر اكبرع و كرت  
اليونيسأأأأأأ  انها تدرك المخارر المرتبطة بالخيارات الغريبة وانها ترصأأأأأأد لمو المخارر بانتظاي، وان الخيارات 

التر تسأأأتخدمها اليونيسأأأ  ال تفيد فر خفض التكاليف فحسأأأب، بل ايضأأأا فر التخفيف مر المخارر،    الغريبة
 وانها مصمممة لتحقيق عائد ال يقل عر العائد المي تحققه العقود ا جلةع

والحظ المجلس ايضأا ان سأياسأة اليونيسأ  المتعلقة بالتحو  تتضأمر دشأارة دل  العقود ا جلة لشأراء  - 22
ولكيها ال تتضمر شي ا عر استخداي ادوات التحو  األخر ، بما فر  لش الخياراتع وتيص السياسة    العمالت،

عل  حدود للتحو  ومدة لتدابير التحو  المتخمة بشأأأأألن المبالغ المحصأأأأألة والمدفوعات واالسأأأأأتثمارات، ولكيها  
تل  انواع ادوات التحو ع  تمكر شأأأأأأأي ا عر انواع األدوات التر يمكر اسأأأأأأأتخدامها وحدود االسأأأأأأأتثمار فر مخ ال

وعالوة عل   لش، لم يجد المجلس اسأأأأأأأتراتيجية لتخصأأأأأأأيص األصأأأأأأأول فيما  تعلق بلدوات التحو  لد  اللجية 
االسأأأأأأتشأأأأأأارية للشأأأأأأؤون المالية لليونيسأأأأأأ ع ونظرًا لتقلبات سأأأأأأوق العمالت األجيبية وتوافر مجموعة مر ادوات  

ل  فوائد ومخارر مرتبطة بها، مر المهم دنشاء درار  التحو  والميتجات المخصصة، التر تيطوي كل ميها ع
فر سأأأأأياسأأأأأة التحو  بشأأأأألن اسأأأأأتخداي مختل  ادوات التحو  مر اجل توجيه وتيظيم اسأأأأأتراتيجيات االسأأأأأتثمار  

 الخاصة بهمو األدواتع

و كرت اليونيسأأأأأأ  انه فر حير لم ُتدرج بعد فر سأأأأأأياسأأأأأأة التحو  خيارات مر قبيل ادوات التحو ،   - 23
بعد موافقة اللجية االسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارية الماليةع    2020رجا بالفعل تحد ث السأأأأأأأأياسأأأأأأأأة فر خطة عمل عاي فإنها اد

واأاإضأأأأأأأأأأأأأأأافأة دل   لأش، فأإن وضأأأأأأأأأأأأأأع حأدود لمدوات المتعلقأة بأالخيأارات لر  وفر المرونأة الال مأة فر تيفيأم 
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ر فعالية  اسأأأأأأأأأأتراتيجية التحو ع وتر  اليونيسأأأأأأأأأأ  ان الحدود الموجودة اصأأأأأأأأأأال عل  مسأأأأأأأأأأتو  اليظراء لر اكث
 ومالءمة فر ددارة المخاررع

ويوصاااي المجلس بأن تساااتكشااال الذونيسااال سااابل تنقيح ساااياساااة التحوط لتشااامل إ ارا مناسااابا  - 24
 لتنظيم است دام م تلل أنوات أدوات التحوطس نظرا للفوايد والم ا ر المرتبطة بهاي

 و كرت اليونيس  انها تعمل بالفعل عل  تحد ث سياسة التحو ع - 25
 

 تشغيل الحسابات المصرفية ‘3’ 

اعتمدت اليونيسأ  اسأاليب مختلفة لالحتفا  بالمبالغ اليقدية وصأرفها او سأداد المدفوعاتع وُتسأتخدي  - 26
 المصارأ الداخلية للمعامالت الكبيرةع وتقوي اليونيس  ايضا بتشغيل حسابات اليقدية الحاضرةع

حسأأأأأابا مصأأأأأرفيا فر جميع   384عددو  ما  2019عاي   وُابلغ المجلس بلن اليونيسأأأأأ  تد ر فر نهاية - 27
ع والحظ المجلس  2019حسأأاًبا مصأأرفًيا فر عاي  14مكاتبها القطرية/اإقليمية وفر المقرع واشلقا اليونيسأأ  

  وي مر تاريخ درسال خطاب دشالق الحسابع 100ان خمسة مر لمو الحسابات اُشلقا بعد اكثر مر 

ر تحد د مهلة  ميية الستكمال دشالق الحسابات المصرفية، ووجدت و كرت اليونيسأ  انها نظرت ف - 28
ان  لش شير ممكر ألنها ال تتحكم بطول الفترة الزميية التر سأأأأأأأيسأأأأأأأتغرقها المصأأأأأأأرأ إتماي عملية اإشالقع  
وسأتواصأل رصأد ومتابعة جميع الجهات صأاحبة المصألحة عر كثب لضأمان دشالق الحسأابات المصأرفية فر  

دوالر   302  250افادت اليونيسأ  انه تم خطًل فر حالة واحدة فقط تقييد عملية تجد د مبلغ الوقا المياسأبع و 
 فر الخزانة والرسوي المصرفية، وقد تم تدارك األمر الحقاع

والحظ المجلس ان تلش الحاالت تشأير دل  ضأرورة العمل بشأكل اوثق مع المصأارأ لتجيب حدوط  - 29
ابات وتعزيز الضأأأأأأأأأأوابط عل  المعامالت مر خالل الحسأأأأأأأأأأابات التر تلخيرات ال مبرر لها فر دشالق الحسأأأأأأأأأأ 

 ُارسلا بشلنها رسالة دشالق دل  المصارأ او التر اشَلقتها المصارأع

ويوصااي المجلس بأن تعمل الذونيساال مع المصااار  المعنية لتفادي ماالت التأ ذر غذر المبررة  - 30
ابط ال زمة لمنع المعام ت في الحساابات التي في إغ ا الحسااباتس واساتكشاا  إمكانية اساتحداو الضاو 

 أغلقتها المصار ي
 

 حساب اليقدية الحاضرة ‘4’ 

حسأأاب اليقدية الحاضأأرة لو الحسأأاب المي ُيحتفظ به بالدوالر او بعملة محلية تحا حراسأأة مشأأددة  - 31
تعليمات دشالق  مر جانب جهة قائمة معتمدة ويسأأأأأأأأأتخدي فر حالة عدي وجود مرافق مصأأأأأأأأأرفية محليةع ووفقا ل

الحسأأأابات،  تعير عل  المكاتب ان تسأأأتعرض حسأأأاب اليقدية الحاضأأأرة الخاصأأأة بها وان تقوي بتسأأأويتها عل   
اسأاي شأهري مع اليقدية الموجودة فر المكتب وان تعد شأهادةع ويجب تحميل الشأهادة السأيوية والموافقة عليها  

 ن خمسة اياي مر دشالق الفترةع( فر شضو VISIONفر نظاي المعلومات االفتراضر المتكامل )

حسابا مر حسابات اليقدية  52مر اصل   26والحظ المجلس مر فحص الوثائق المتاحة المتعلقة بأأ  - 32
حسأابات ميها فروقا )ديجابية وسألبية عل  حد سأواء( بير الرصأيد اليقدي الفعلر والرصأيد  9الحاضأرة، ان فر 

دوالراع وُابلغ المجلس بلن صأأأأأافر الفرق   49  559الفروق بلغ  وفقا لحسأأأأأاب دفتر األسأأأأأتا  العاي، وان مجموع
جلا فر نظاي المعلومات االفتراضأأأر المتكامل ) (  VISIONالسأأألبر يعز  دل  قسأأأائم السأأأداد اليدوي التر سأأأُ
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د وقا التصأأأأأأأأأد ق، وان الفروق اإيجابية تعز  دل  قسأأأأأأأأأائم السأأأأأأأأأداد اليدوي التر  دت َبعت دِّ ولكر لم تكر قد سأأأأأأأأأُ
( عيد التصأأأأأد ق عل  حسأأأأأابات اليقدية VISIONد فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأر المتكامل )تسأأأأأجل بع لم

 مر تلش الحاالتع 10الحاضرةع يضاأ دل   لش حدوط تلخيرات فر تحميل الشهادات فر 

و كرت اليونيسأأأأأأأ  ان مجرد تبير فروق فر عملية التسأأأأأأأوية ال يشأأأأأأأكل عملية خار ةع وفيما  تعلق  - 33
اليشأا  فر الحسأابات، كانا الفروق فر عملية التسأوية قليلة وتتصأل بالتوقيا فر نهاية السأيةع يضأاأ  بحجم 

دل   لش ان الفرق لم يكر كبيرا مر الياحية الجولريةع وعالوة عل   لش،  تم شأأأأأأأأأأأأهريا رصأأأأأأأأأأأأد دنجا  عمليات  
 تسوية حسابات اليقدية الحاضرة، وتجري متابعة اي تلخيراتع

مالحظة فروق فر ثلث الحسأأأأأأأأابات التر فحصأأأأأأأأها المجلس، لياك حاجة دل  ان تقوي  وااليظر دل  - 34
 اليونيس  باستعراض الثغرات القائمة لتحد د المجاالت التر تحتاج دل  تحسيرع

ويوصاي المجلس بأن تنشاا الذونيسال نظاما لرصاد القيام في الو   المناساب بتحمذل الشاهادات  - 35
 نقدية الحاضرةس التي ستساعد أيضا في زيادة تعزيز عملية التسويةيالصحيحة المتعلقة بحسابات ال

ووافقا اليونيسأأأ  عل  توضأأأيح تعليمات اإشالق وتضأأأمييها جدوال  مييا للتواريخ الدقيقة التر  لزي  - 36
 فيها تحميل كل مر عمليات التسوية المصرفية وتسوية حسابات اليقدية الحاضرةع

 
 المحاسبة المالية )ب( 

 تصييف الممتلكات والميشآت والمعدات ‘1’ 

، بلغا قيمة الممتلكات والمعدات التر تحتفظ بها اليونيسأأأأأأأ   2019كانون األول/ديسأأأأأأأمبر  31فر  - 37
لليونيسأأأأأأأأأأأ  )الممتلكات والمعدات(، تصأأأأأأأأأأأي    7مليون دوالرع ووفقا للسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة المالية واإدارية    256,58

مختلفة، اسأأتيادا دل  ربيعة اسأأتخدامها وعمرلا اليافع المقدرع  الممتلكات والميشأأآت والمعدات فر ثمانر ف ات  
وإل  جانب كفالة الوضأأأأأأوح وإمكانية تتبع األصأأأأأأول، يكتسأأأأأأر التصأأأأأأييف الصأأأأأأحيح المية فر اليظاي المركزي  

 لتخطيط الموارد ألن اليظاي يحسب تلقائيا قيمة االستهالك والقيمة الدفترية لمصول عل  اساي تصييفهاع

صأأأأأيفا مر الممتلكات والميشأأأأأآت والمعدات، تقدر    798لمجلس عدي االتسأأأأأاق فر تصأأأأأييف والحظ ا - 38
يِّ  نفس اليوع مر   9,80قيمتهأأا بمبلغ  مال ير دوالر، مو عأأة عل  العأأد أأد مر المكأأاتأأب القطريأأةع وقأأد صأأأأأأأأأأأأأأُ

يفأا  رأابعأة تحأا ف أة  34المعأدات تحأا ف أات مختلفأة  ات عمر نأافع مختل ع فعل  سأأأأأأأأأأأأأأبيأل المثأال، صأأأأأأأأأأأأأأُ
يفا والمع رابعة اخر  تحا ف ة والهياكل األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية ومعدات تكيولوجيا   33دات األخر “، فر حير صأأأأأأأأأأأُ

سأيوات، فر حير ان العمر اليافع   5المعلومات واالتصأاالت“ع والعمر اليافع لتصأييف والمعدات األخر “ لو 
 سيواتع 10تحا ف ة والهياكل األساسية ومعدات تكيولوجيا المعلومات واالتصاالت“ لو 

ورّدت اليونيس  بلنه ُيسمح برسملة األصول تحا اكثر مر ف ة واحدة عل  اساي الحجم والتصميم  - 39
واليطاق والغرضع و كَرت ايضأا ان التصأييف  تمشأ  مع التوجيهات الواردة مر فرقة العمل المعيية بالمعا ير  

 المحاسبية الدولية للقطاع العايع

قدمته اليونيسأأأ ، فإنه الحظ ايضأأأا انه  يبغر رسأأأملة األصأأأول  وفر حير الحظ المجلس الرد المي - 40
 ات الطبيعة المماثلة تحا ف ة مشأأأأأأأتركة لتجيب عدي االتسأأأأأأأاق والغموض قدر اإمكان، وانه د ا كانا لياك  
حاجة دل  تصأأأأأأييف نفس اليوع مر األصأأأأأأول فر اكثر مر ف ة واحدة، فييبغر ان تكون لياك مبادئ توجيهية 
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ا فر لما التصأأأأييفع وعالوة عل   لش، ال تشأأأأمل توجيهات فرقة العمل المعيية بالمعا ير  واضأأأأحة يسأأأأتيد دليه
المحاسبية الدولية للقطاع العاي عل  وجه التحد د الشواشل التر تم دبرا لاع والحظ المجلس ايضا ان اليونيس   

د سأأأأأأأأأأأأأأو  ثمأان مر ف أات األصأأأأأأأأأأأأأأول المتعلقأة بأالممتلكأات والميشأأأأأأأأأأأأأأآت والمعأدات، ول ر ف أات قأد  لزي لم تعتمأِ
 استعراضها، دل  جانب استعراض مد  ومستو  تفاصيل ف ات األصول، مع مراعاة التجراة عل  مر السييرع

 والحظ المجلس ايضا المسائل اإضافية التالية فر تصييف الممتلكات والميشآت والمعدات: - 41

فر البيانات المالية كانا لياك حاالت كان فيها التصأأأأأأأأأييف والعمر اليافع المسأأأأأأأأأتخدمان  )ا( 
مخالفير لما لو ميصأأوص عليه فر السأأياسأأة اإدارية لليونيسأأ ع وفر حير اكدت اليونيسأأ   لش،  كرت ان  
التصأييف المسأتخدي فر البيانات المالية يمثل تحسأيا عما ورد فر السأياسأة، وانه اقُترح دصأدار سأياسأة ميقحة  

 ؛2020بشلن الممتلكات والميشآت والمعدات فر عاي 

جرت رسأأأأملة ثالثة اصأأأأياأ تحا ف ة والهياكل األسأأأأاسأأأأية ومعدات تكيولوجيا المعلومات   )ب( 
مر جانب المكتب القطري إثيوايا، عل  افتراض ان عمرلا    2019واالتصأأأأأأأأأأأاالت“، التر تم اقتيا لا فر عاي 

يسأأأأأأ  باألخطاء  سأأأأأأيوات كما لو مبير فر البيانات الماليةع واعترفا اليون 10سأأأأأأيوات، بدال مر  3اليافع لو 
 التر ارتكبها المكتب القطري إثيوايا واتخمت دجراءات تصحيحية؛

اقتيا المكاتب القطرية لبيغالديش وجيوب السأأأأأأأأأأأأودان و امبيا اراعة اياكل مؤقتة للمكاتب  )ج( 
وصأأأأأيفتها عل  انها ومبان مؤقتة ومتيقلة“، وافترضأأأأأا ان عمرلا اليافع لو    2018)حاويات مكتبية( فر عاي 

سيةع و كرت اليونيس     25دل     10سيوات، فر حير  بلغ العمر اليافع لف ة األصول لمو مر   10دل     7مر 
 ان المكاتب المشار دليها لر التر ارتكبا األخطاء وانه تم اتخا  اإجراءات التصحيحيةع

 وصاااااي المجلس بأن تصااااادر الذونيسااااال مبادئ توجذهية واضاااااحة لتجنب تصااااانين نفس النوت  - 42
لكااات والمنشاااااااااااحت والمعاادات تحاا  فئااات أصاااااااااول م تلفااةس وال سااااااااايمااا معاادات تكنولوجيااا الممت من

 واالتصاالتي المعلومات

و كرت اليونيسأأأ  ان السأأأياسأأأة والتوجيهات المتعلقة بالتصأأأييف واضأأأحة وتطبق باسأأأتمرار مر اجل  - 43
توجيهات وتعليمات دضأأأافية  التيفيم الفعال للمعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العايع ومع  لش، سأأأيتم دصأأأدار 

 “ والسياسة الجد دة المتعلقة بالممتلكات والميشآت والمعداتعmAssetفر درار بدء العمل بأ وتطبيق 
 

 حساب األصول المستهلكة بالكامل ‘2’ 

صأأأأأأأأأأأأأأيفأأأا مر الممتلكأأأات والميشأأأأأأأأأأأأأأأأأآت والمعأأأدات تبلغ قيمأأأة اقتيأأأائهأأأا  6 099الحظ المجلس ان  - 44
، وانخفضأأا قيمتها الدفترية 2019كانون األول/ديسأأمبر   31ُاسأأتهلكا بالكامل حت  مليون دوالر قد  72,77

مال ير دوالر    8,33صأأأأأأأيفا مر األصأأأأأأأول شير الملموسأأأأأأأة تبلغ قيمة اقتيائها   75دل  الصأأأأأأأفرع واالمثل، فإن 
ها  ع ومع  لش، فإن األصأأول الثابتة التر انخفضأأا قيمت2019كانون األول/ديسأأمبر   31اُللكا بالكامل حت  

 الدفترية دل  الصفر  لا تظهر فر سجل األصول والبيانات الماليةع

مر المعا ير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العاي: الممتلكات والميشأأأأآت والمعدات يقتضأأأأر  17المييار  - 45
دجراء اسأأأتعراض سأأأيوي لقيمة األصأأأول، وإ ا ارت ر ان األصأأأل سأأأيسأأأتمر دل  ما بعد عمرو اليافع، فإن األمر  

ب بالتالر دعادة تقييم العمر اليافعع و كرت اليونيسأأأ  ان تقد رات األعمار االقتصأأأادية اليافعة لمصأأأول   تطل
، وانه لم  تم تحد د اي  2019خضأعا السأتعراض سأيوي يسأتيد دل  االسأتعراض السأيوي المي اجري فر عاي 
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مليون   36,12ر  بلغ اثر جولريع والحظ المجلس مر تقرير االسأأأأأأأأأأأأأأتعراض انأأه تم الوقوأ عل  اثر دجمأأال
دوالر عل  صأأأأافر القيمة الدفترية لمصأأأأول بسأأأأبب التغيرات فر االسأأأأتهالك المتراكم، ولكيه الحظ ايضأأأأا ان  

 لمو التسوية لم تتم فر البيانات الماليةع

ويوصااي المجلس بأن تجري الذونيساال التسااويات ال زمة التي ُمددت بعد عملية االسااتعراا في  - 46
 واالسته ا المتراكم/اإلد ا لهةه األصوليالقيمة الدفترية 

و كرت اليونيسأأأأ  انها بصأأأأدد اسأأأأتعراض األعمار اليافعة لمصأأأأولع ومع دجراء التغير المقرر فر  - 47
عتبة الرسأأملة، المي مر شأألنه ان  ؤدي دل  حمأ الكثير مر األصأأول القديمة، فقد تقرر ان األعمار اليافعة 

والسأأياسأأة الميقحةع وسأأُييفم   “mAssetوعل  افضأأل وجه بعد بدء العمل بيظاي  المقدرة يعاد تقييمها مرة اخر  
 ع2020لما عل  اليحو المقرر فر عاي 

 
 نوعية بيانات التعداد المقدمة دل  الخبير االكتواري  ‘3’ 

  الخصأأوي المحددة المتعلقة باسأأتحقاقات نهاية الخدمة/  2019تعكس البيانات المالية لليونيسأأ  لعاي  - 48
مليون دوالرع واسأأأأأأأأأأأأأأتيأد قيأاي لأمو الخصأأأأأأأأأأأأأأوي دل  تقرير التقييم  1  496,48بعأد الخأدمأة التر تبلغ قيمتهأا  مأا

االكتواري الكأامأل الأمي اعأدو خبير اكتواري خأارجرع وقأدمأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بيأانأات التعأداد/بيأانأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركير  
التقييم االكتواري للخصأأأأوي عل    الخاصأأأأة بالمو فير العاملير والمتقاعد ر دل  الخبير االكتواريع وتتوق  دقة

مد  دقة بيانات المو فير المقدمة مر اليونيسأأأأأأ ع واسأأأأأأتعرض المجلس البيانات التر قدمتها اليونيسأأأأأأ  دل  
الخبير االكتواري لتحد د اكتمالها ودقتها واتسأأأأأاقهاع واسأأأأأتيد االسأأأأأتعراض دل  بيانات التعداد المتاحة فر نظاي  

 المعلومات االفتراضر المتكاملع

فر المأائأة تقريبأا مر المتقأاعأد ر( لم يكر  44حأالأة ) 1 477والحظ المجلس ان تأاريخ التقأاعأد فر  - 49
موجوداع وافادت اليونيسأأأأ  بلن تاريخ التقاعد ال يسأأأأتخدي لحسأأأأاب الخصأأأأويع و كرت ايضأأأأا ان بيانات تعداد 

ا المركز العالمر للخدمات  المتقاعد ر اُعدت عل  اسأأأأأأأاي ددماج مصأأأأأأأدرير للبيانات لما: البيانات التر اعدل
سأأأأأاب، وتشأأأأأمل قائمة المتقاعد ر الم ر   - المشأأأأأتركة واسأأأأأُتخرجا مر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأر المتكامل

تتول  اليونيسأأأأ  ددارتهم، والبيانات الواردة مر األمم المتحدة والمسأأأأتخرجة مر نظاي اوموجاع وتتعلق الحاالت 
تحدة ددارتهمع وافادت اليونيسأأأأ  ايضأأأأا بلن جميع المتقاعد ر يعتبروا  المشأأأأار دليها بمتقاعد ر تتول  األمم الم

مؤللير د ا كان لد هم رمز خاص بالخطة الطبية او تغطية تلمييية فر مجال رب األسأأأأأأأأأأأيان، ولم ُيسأأأأأأأأأأأتخدي 
تأاريخ التقأاعأد فر تقأد ر قيمأة الخصأأأأأأأأأأأأأأوي المتعلقأة بأالتألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة فر درأار المعأا ير  

فر المائة مر   44ية الدولية للقطاع العايع والحظ المجلس ان عدي وجود تفاصأأأأأأيل عر تاريخ تقاعد المحاسأأأأأأب
المتقاعد ر يشأأأأأأأير دل  الحاجة دل  تعهد قاعدة بيانات المتعاقد ر عل  نحو افضأأأأأأأل، باليظر دل  انها تيطوي  

 عل  المخارر المتعلقة بالتحقق مر اللية المشتركيرع

التر ُ توف  فيها المو   السأأأابق وارملته، يجو  توفير تغطية لمرفال المعالير  وااسأأأتثياء الحاالت   - 50
فر درار برنامج التلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة حت  نهاية السأأأأأأية التقويمية التر  بلغون فيها الخامسأأأأأأة  

المهم تسأأأأأأجيل  والعشأأأأأأرير مر العمر، شأأأأأأريطة اال يكونوا متزوجير او يعملون بيظاي الدواي الكاملع ولملش مر 
تفاصأأأأأيل عر المعالير، بما فر  لش تفاصأأأأأيل ميفصأأأأألة عر الزوج واألوالدع شير ان المجلس الحظ ان قاعدة  
البيانات ال تحتوي عل  تفاصأأأأأيل عر األوالد المعاليرع والحظ ايضأأأأأًا ان تفاصأأأأأيل المعالير لم تكر متاحة فر  

لا عل  توفير التغطية الطبية ألكثر مر  حاالت اشأأأأأأأأتم 9حالة اشأأأأأأأأتملا عل  معالير عل  قيد الحياة و  74
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فرد واحدع وردت اليونيسأ  بلن الحسأاب االكتواري لكل مطالبة فردية يسأتيد دل  البيانات التر قدمتها شأركات  
ددارة مطأأالبأأات التأألمير عر جميع األعضأأأأأأأأأأأأأأأأاء المؤمر عليهم، بمر فيهم المعأأالون الأأم ر تقأأل اعمأأارلم عر  

 المطالبة الفردية ضميًا عل  المطالبات المتعلقة باألوالد المعاليرع   سيةع واياء عل   لش، اشتملا 25

وير  المجلس ان لياك حاجة دل  تحسأأأير نوعية بيانات المتقاعد ر التر ُيحتفظ بها فر اليونيسأأأ    - 51
 بإدراج تواريخ التقاعد وتفاصيل األوالد المعاليرع

ت الرييساااية التي تثب  أدلية المشاااتركذن  ويوصاااي المجلس بأن تحدد الذونيسااال عناصااار البيانا - 52
ا ات نهاية ال دمة/اسااااتحقا ات ما بعد انتهاء ال دمةس وبأن تدِرج ضااااوابط التحقق  قللحصااااول على اسااااتح

 ال زمة لكفالة التسجذل اإللزامي لعناصر البيانات الرييسية المةكورة في النظامي

التر اثرت عل  التقييم االكتواري للتلمير ووافقا اليونيسأأأأأأأأأ  عل  اسأأأأأأأأأتعراض تعهد حقول البيانات   - 53
 الصحر بعد انتهاء الخدمة باليسبة للبيانات التر تقدمها اليونيس  وإصدار تكليف فر لما الصددع

 
 مسائل اخر  تتعلق باإفصاح ‘4’ 

ة الحظ المجلس، فر سأأياق اسأأتعراض البيانات المالية، المجاالت المبيية ادناو والتر يمكر فيها  ياد  - 54
 تحسير اإفصاحات فر البيانات الماليةع

دوالر(ع وتمثل قيمة العتبة  2  500ولم تكش  اليونيس  عر قيمة العتبة المحددة لرسملة األصول ) - 55
المحددة للرسأأأأأأأملة جزءا مهما مر المعلومات الال مة لفهم سأأأأأأأياسأأأأأأأة الرسأأأأأأأملة المسأأأأأأأتخدمة فر دعداد البيانات 

صأأأأدد تيقيح عتبة الرسأأأأملة وانها سأأأأتسأأأأتعرض األلمية اليسأأأأبية وسأأأأتيظر فر  الماليةع و كرت اليونيسأأأأ  انها ب
 ع2020ضرورة تقديم دفصاحات مر لما القبيل فر البيانات المالية لعاي 

مليون دوالر عل  بيد السأأأأفر خالل    164,66والسأأأأفر بيد مهم مر بيود اليفقات، فقد انفقا اليونيسأأأأ   -   56
ُتعرض عل  انها بيد مسأتقل مر بيود المصأروفات فر بيان األداء المالر،  ع شير ان نفقات السأفر ال  2019عاي 

بل تدرج كجزء مر بيد ومصروفات اخر “ع ووافقا اليونيس  عل  دجراء استعراض لف ات المصروفات إدراجها  
 االقتضاءع  واليظر فر اإفصاحات الميقحة، عيد   2020فر البيان المالر األولر فر عاي 

مليون دوالر متاحة فر مختل  المسأأأأأأأتودعات الميدانية   60,85ونات التر تبلغ قيمتها وكانا المخز  - 57
ع وقد  2019كانون األول/ديسأأمبر   31التابعة لمكاتب اليونيسأأ  القطرية، والتر انتها الميح المتعلقة بها فر 

كما لوحظ مر  مليون دوالر  تعلق بميح انتها مدتها قبل اكثر مر عاي،   20,53اشأأأتملا عل  مخزون قيمته 
والحظ المجلس ان لما المبلغ كبير، ولملش  ع inSightالمعلومات التر ُاصأأأأأأأأدرت مر خالل لوحة متابعة اداة 

 يبغر اإفصاح عيه كجزء مر المالحظات عل  الحساباتع و كرت اليونيس  انه ال  وجد فر درار المعا ير  
ات تتعلق بميح ميتهية وانها ال تعتقد ان القياي المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي اي شأأر  باإفصأأاح عر معلوم

بملش لو امر جولري بما يكفر إضأأأأأأأأأأأأأافة قيمة دل  قارئ البيانات الماليةع بيد ان المجلس  ر  انه نظرا ألن  
فر المائة مر   16معظم اصأأياأ مخزون اليونيسأأ  قد تم شأأرا لا باسأأتخداي األموال المخصأأصأأة، وألن نسأأبة  

 هية، فإن اإفصاح عر  لش مر شلنه ان يضيف قيمة لقرماء البيانات الماليةعالمخزون تتعلق بميح ميت

ويوصاااي المجلس بأن تنظر الذونيسااال في اإلفصاااام عن معلومات إضاااالية في البيانات المالية  - 58
 والم مظات المرفقة عن السفر من أجل زيادة تحسذن المعلومات المتامة لقرَّاء البيانات الماليةي
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ويوصاااي المجلس بأن تنظر الذونيسااال في اإلفصاااام عن معلومات إضاااالية في البيانات المالية  - 59
 والم مظات المرفقة عن عتبة الرسملة من أجل زيادة تحسذن المعلومات المتامة لقرَّاء البيانات الماليةي

لمالية ويوصاااي المجلس بأن تنظر الذونيسااال في اإلفصاااام عن معلومات إضاااالية في البيانات ا - 60
والم مظات المرفقة عن الم زونات الممولة من المنح المنتهية من أجل زيادة تحسذن المعلومات المتامة 

 لقراء البيانات الماليةي

 
 اإلدارة المركزية للم ا ر )ج( 

شأأأأأأأأأكلا جزءا مر درار ددارة   2009اعتمدت اليونيسأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة إدارة المخارر فر ايار/ما و  - 61
اجههاع وكان الغرض مر لمو السأأأأأأأياسأأأأأأأة لو ترسأأأأأأأيخ نهج ميتظم ومتسأأأأأأأق لتحد د المخارر  المخارر التر تو 

وتقييمها وإدارتها عل  نطاق اليونيسأأأأ  باسأأأأتخداي مفردات مشأأأأتركة للتعبير عر المخاررع وُابلغ المجلس بلن  
ية لإلدارة فر وضأأع اسأأتراتيج  2009اليونيسأأ  اسأأتيدت دل  درار اإدارة المركزية للمخارر المي بدا فر عاي 

مر اجل تحقيق ددارة ناضأأأأأأأأأأأأجة للمخارر لزيادة تعزيز العمليات وإجراءات   2019المركزية للمخارر فر عاي 
المسأأأأاءلة عر رريق ددماج نظاي لإلدارة والمخارر واالمتثال وميصأأأأة لتكيولوجيا المعلوماتع واشأأأأار المجلس  

متأأاحأأة فر نظأأاي اإدارة والمخأأارر   2019مكتبأأًا لعأأاي  152دل  ان تقييمأأات المخأأارر السأأأأأأأأأأأأأأيويأأة لمأأا عأأددو 
واالمتثالع وعالوة عل   لش، كانا سأأياسأأات وإجراءات اإدارة المركزية للمخارر تخضأأع للتحد ث، وسأأتشأأمل  

 بيانات عر تقبل المخارر ودرجة تحملهاع

 وتيص المبأادئ التوجيهيأة لإلدارة المركزيأة للمخأارر فر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  ان تقوي جميع المكأاتأب - 62
عأأب المقر بتحأأد أأد المخأأارر التر تهأأدد تحقيق اليتأأائج واأللأأداأ   القطريأأة والمحليأأة والمكأأاتأأب اإقليميأأة وشأأأأأأأأأأأأأأُ
اإدارية المتوقعة مر البرامج/المكاتب التابعة لهاع وسأأأأأأأأأأيجري اسأأأأأأأأأأتعراض المخارر الكبيرة التر قد تخضأأأأأأأأأأع  

عأب المقر و  المكأاتأب اإقليميأة مطأالبأة لسأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات او دجراءات او توجيهأات جأد أدة او ميقحأةع كمأا ان شأأأأأأأأأأأأأأُ
باسأأأأأأتعراض المخارر التر ادخلتها مكاتب اليونيسأأأأأأ  المعيية، واليظر فيها مر ميظور كلر وإدراجها ضأأأأأأمر  

 تقييمها السيوي للمخارر، حسب االقتضاءع

بشأأأأأأأأألن المخارر وإدارتها ان البيانات المسأأأأأأأأأجلة فر   inSightوالحظ المجلس مر تقارير ددارة اداة  - 63
، ميها (2)حالة  234رر شير كاملة مر عدة جوانب، حيث لم ُيسأأأأأجل سأأأأأو  عيوان المخارر فر سأأأأأجل المخا

حاالت تم تصأعيدلاع وااإضأافة دل   لش، لم ترد فر السأجالت فر الحاالت التر تم تصأعيدلا، اإجراءات  5
 المتخمة للتخفيف مر حدتها مر جانب المكتب المي تم تصعيد الحالة دليهع 

ليس لأأأد هأأأا القأأأدرة عل  تتبع اإجراءات، وان نظأأأاي اإدارة  inSightيونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان اداة و كرت ال - 64
ع وفر  2020والمخارر واالمتثال سأأأأأتتاح به الخاصأأأأأية نفسأأأأأها، وسأأأأأُييفم لما اليظاي فر الراع الثالث مر عاي 

بيأانأات  كبيأانأات تأاريخيأة، فقأد  كرت ايضأأأأأأأأأأأأأأا ان inSightحير قبلأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان تتأاح البيأانأات فر اداة 
جلا فر نظاي اإدارة والمخارر واالمتثال مر خالل نما ج عل  برنامج    2019المخارر الخاصأأأة بعاي  قد سأأأُ

Excel ومع  لأأش، ادخلأأا بعض المكأأاتأأب بيأأانأأات فر اداة عinSight  بهأأدأ تسأأأأأأأأأأأأأأجيأأل لأأمو  2019لعأأاي ،
البيأانأات ونقلهأا دل  نظأاي اإدارة والمخأارر واالمتثأال الجأد أد عيأدمأا يكون متأاحأاع ويتول  بأائع التطبيق حأاليأا  

 تحد ث نظاي اإدارة والمخارر واالمتثالع  

__________ 

 ع2018حالة فر عاي  32 و 2019حالة فر عاي  13تشمل  (2) 
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  استمرار  المتاحة للتيقيح اد  دل  inSightوالحظ المجلس ان االحتفا  بالمعلومات فر تقارير اداة  - 65
وااإضأأأأأأأأأأأأافة دل   لش، تم االحتفا  بالدروي المسأأأأأأأأأأأأتفادة عل   ع inSightددخال بيانات شير كاملة فر اداة 

 مستو  المكاتب المحلية ولم  تسر للمكاتب األخر  االرالع عليهاع  

ويوصاااااي المجلس بأن تكفل الذونيسااااال تنفذة اإل ار المقترم لكدارة المركزية للم ا ر في أ رب  - 66
    ممكنيو 

ويوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأأأأأأأأأا بلن تتخأم اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  دجراءات ليقأل البيأانات التأاريخيأة عر المخأارر  - 67
واإجراءات المتخمة دل  اداة نظاي اإدارة والمخارر واالمتثال بحيث ال تضأيع الدروي المسأتفادة المسأتخلصأة 

 مر اإجراءات السابقة، ولضمان توافر جميع البيانات التاريخيةع

مر الخأدمأة كألداة   inSightو كرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  انهأا قأد اخرجأا اداة اإدارة المركزيأة للمخأارر فر  - 68
دل  التيسأأأأأأأأيق الحالرع وقد    inSightتشأأأأأأأأغيليةع ولم  دعم بائع نظاي اإدارة والمخارر واالمتثال نقل بيية اداة 

جلا موجزات المخارر لعاي  فر نظاي اإدارة والمخارر    inSightالتر تحتفظ بها المكاتب فر اداة   2019سأأأُ
واالمتثال المطور حد ثا وفقا للهيكل التصأأأييفر الجد دع وسأأأُيحتفظ بسأأأجل المخارر الخاص بالمكاتب فر اداة  

inSight للسيوات السابقة ألشراض االرالع عل  المراجع التاريخية ويمكر الرجوع دليه حسب الحاجةع 

 
 أداة صياغة المذزانية )د( 

ونيسأأ  تيفيم اداة صأأياشة الميزانية، ولر تطبيق عل  شأأبكة اإنترنا مصأأمم للمسأأاعدة عل   قررت الي  -   69
تحسأأأأأأأأير قدرتها عل  راط اليتائج بالمواردع وكان الغرض مر لمو األداة لو االسأأأأأأأأتعاضأأأأأأأأة عر اليظاي المتكامل  

ات والحدود القصأأأو   لحسأأأاب تكاليف الميزانية، واليظاي الجد د لحسأأأاب تكاليف الميزانية، واداة تعقب المخصأأأصأأأ 
بميصأأأة واحدة عل  شأأأبكة اإنترنا لتحقيق اإدماج المباشأأأر للبيانات )والتزامر اليومر( ضأأأمر نظاي المعلومات  

ع  2016وادا فر عاي   2015- 2014االفتراضأأأأر المتكاملع وقد وضأأأأع مشأأأأروع اداة صأأأأياشة الميزانية فر الفترة 
مال ير دوالر للمشأأأأأروع حت     5,1والر، وتم تكبد نفقات بلغا مال ير د   5,2والغا الميزانية اإجمالية للمشأأأأأروع 

 ع  2020نيسان/ابريل 

، وان اداة 2019والحظ المجلس ان التأدريأب المقأدي لجميع المكأاتأب قأد اكتمأل بيهأايأة حزيران/ ونيأه  - 70
ُنفمت فر  ع واعد  لش، 2019تمو / وليه   1صأأأياشة الميزانية قد اتيحا ليسأأأتخدمها الجميع، و لش اعتبارا مر 

دل  مسأأأأتو  شير    2019ثلثر المكاتبع والحظ المجلس ان اداء اليظاي قد تبارل بحلول ميتصأأأأ  تمو / وليه 
مقبول بسأأأأأأأأأأأأأأبب المعالجة الكثيفة للبيانات، وُحمفا اداة صأأأأأأأأأأأأأأياشة الميزانية مر شأأأأأأأأأأأأأأبكة اإنترنا حت  يمكر  

عد الت وان دثبات جدو  مفهوي الصأأأأأيغة تحسأأأأأييهاع وُابلغ المجلس بلن البائع المي صأأأأأمم اليظاي قاي بإجراء ت
 ع2020المعدلة ُانجز بحلول نهاية ايار/ما و 

( بأألن تقأأدي المكأأاتأأب القطريأأة  A/69/5/Add.3وكأأان المجلس قأأد اوصأأأأأأأأأأأأأأ  فر تقريرو السأأأأأأأأأأأأأأأابق ) - 71
ر درار تقد ر الموارد فيما  تعلق باألنشطة المقررة فر خطط  لليونيسأ  افتراضات ميزانية مبررة تبريرا كامال ف

( بلن تيظر اليونيسأأ   A/71/5/Add.3العمل المتجددة/المتعددة السأأيواتع وكان المجلس قد اوصأأ  ايضأأا )
اما مر جميع الميزانيات المعتمدة مر  فر توحيد ميزانية متكاملة سأأأأأيوية عل  مسأأأأأتو  المؤسأأأأأسأأأأأة تتضأأأأأمر ارق

المجلس التيفيمي وإ راد المبالغ المدرجة فر الميزانية لمختل  األنشأطة فر درار كل نتيجة عل  مسأتو  وحدة 
العمل المياسبةع وُسلط الضوء فر التقرير نفسه ايضا عل  الحاجة دل  وضع نظاي لتتبع األموال بهدأ الراط  

https://undocs.org/ar/A/69/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.3
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فقات الفعلية عل  المسأأتويات المالئمة للتخطيطع والحظ المجلس ان اليونيسأأ  حددت بير اليفقات المقررة والي
اداة صأياشة الميزانية بوصأفها اداة اسأاسأية لتيفيم تلش التوصأياتع ومع عدي تشأغيل األداة بالكامل عل  مسأتو  

 علقةعاداء مقبول عل  نطاق اليونيس ، فإن اإجراءات الال مة لتيفيم تلش التوصيات ال تزال م

ويوصااااي المجلس بأن تعتمد الذونيساااال نهجا يقوم على تحد د أددا  واضااااحة لضاااامان التنفذة  - 72
 ألداة صياغة المذزانيةي الناجح والمعجل

 وقبلا اليونيس  التوصيةع - 73

 
 تقديم التقارير إلى المانحذن )دا( 

البرنامجية لليونيسأ ، ُ توقع مر اليونيسأ ، ولر  مر دليل السأياسأات واإجراءات    310-4فر البيد  - 74
ملزمة قانونا بملش، ان تقدي تقارير دل  الجهات المانحة بشأأأأأألن اسأأأأأأتخداي التبرعاتع وُابلغ المجلس ايضأأأأأأا بلن  
تقديم تقارير جيدة دل  المانحير فر الوقا المياسأأب امر حيوي باليسأأبة لليونيسأأ  للحفا  عل  عالقات ريبة  

 ن التمويل فر المستقبلعمع مانحيها وضما

، تلخر  2020والحظ المجلس مر نظاي رصأأأأد التقارير المقدمة دل  المانحير انه حت  نيسأأأأان/ابريل  - 75
تقريرا ُارسأأأأأأألا دل   4  336تقريرا ولم ُترسأأأأأأأل بعد مر اصأأأأأأأل   335تقريرا ومضأأأأأأأ  موعد تقديم    256درسأأأأأأأال 

 ع 2019الجهات المانحة فر عاي 

تقريرا مر التقارير التر لم ترسأأأأأأأأل    334تقريرا مر التقارير المتلخرة و    194والحظ المجلس ايضأأأأأأأأا ان   -   76
شهرا   11و    6تقارير بتلخير  تراوح بير    9، ارسلا  194بعد كانا تتعلق بمقر اليونيس ع ومر بير التقارير الأأأأأ 

تقريرًا التر   334ريرا بتلخير  تراوح بير شأأأهر وخمسأأأة اشأأأهرع وااإضأأأافة دل   لش، مر بير الأأأأأأأأأأأأأأأأأ  تق   52وُارسأأأل 
شأأأأأأأأأأأأأأهرا وكأان    15و   12تقأارير قأد مضأأأأأأأأأأأأأأ  موعأد تقأديمهأا بفترة تتراوح بير   106مضأأأأأأأأأأأأأأ  موعأد تقأديمهأا، كأان 

 شهراع   11و    7تقريرا قد مض  موعد تقديمها بفترة تتراوح بير   132

ن عأدد التقأارير المقأدمأة دل  المأانحير قأد ا داد وان اليسأأأأأأأأأأأأأأبأة الم ويأة للتقأارير و كرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ا - 77
دل    2018فر المأائة فر عاي  16المقأدمة دل  المأانحير التر ارسأأأأأأأأأأأأأألأا فر وقا متألخر قد انخفضأأأأأأأأأأأأأأا مر 

ع كمأا  كرت ان التألخير يعز  فر معظم الحأاالت دل  عمليأة ضأأأأأأأأأأأأأأمأان الجودة  2019فر المأائأة فر عأاي  12
طلع بها شأأأأأأيبُة الشأأأأأأراكات العامة وإل  ضأأأأأأرورة ضأأأأأأمان تقيد التقارير المقدمة مر المكاتب القطرية  التر تضأأأأأأ 

بالشأأأأأأأأأرو  ومعا ير الجودة التر يطلبها المانحونع وعالوة عل   لش، لم يعكس نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأر 
ها البيانات بشأأأأأكل خار   المتكامل فر عدد مر الحاالت تاريخ التقديم الفعلر، وكانا لياك حاالت ُادخلا في

فر اليظاي، رشم ان التقارير المقدمة دل  المانحير قد ُقدما فر الوقا المحددع وافادت اليونيسأأأأأ  ايضأأأأأا بلن  
لياك حاجة دل  ددخال تعد ل عل  اليظاي لتيقية البيانات القديمة شير الصأأأأأحيحة، ووضأأأأأع ايكل مبسأأأأأط فر  

 بع تقديم التقارير فر الوقا المياسبعنظاي المعلومات االفتراضر المتكامل مر اجل تت

ويوصااي المجلس بأن تعزز الذونيساال الرصااد والضااوابط الدا لية لضاامان تقديم تقارير جذدة إلى  - 78
 المانحذن في الو   المناسبي

عب لتعزيز عملية تقديم  - 79 ووافقا اليونيسأأ  عل  التوصأأية وافادت بلنها تبمل جهودا مشأأتركة بير الشأأُ
  المانحيرع و كرت ايضأأأأأأأأأأا انها تيتقل مر األداة الحالية لتتبع التقارير ونظاي ددارة السأأأأأأأأأأجالت فر  التقارير دل
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نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأر المتكامل دل  اليظاي الجد د لرصأأأأأأأأد التقارير المقدمة دل  الجهات المانحة، ولو  
 ع2020بحلول الراع الثالث مر عاي اداة تعقب التقارير المقدمة دل  المانحير التر كان مر المقرر ان تكتمل 

 
 إدارة البرامج - 4 

 كفالة أن  تعلم كل  فل :2المجال المستهد   )أ( 

خمسأأة مجاالت مسأأتهدفة لر: )ا( وكفالة   2021-2018تبير الخطة االسأأتراتيجية لليونيسأأ  للفترة  - 80
ل رفل مر العي  واالسأأتغالل“؛  بقاء كل رفل ونمائه“؛ )ب( وكفالة ان  تعلم كل رفل“؛ )ج( وكفالة حماية ك

)د( وكفالة ان يييش كل رفل فر بي ة ،مية ونظيفة“؛ )ه( وكفالة تمتع كل رفل بفرصأأأأأأأأأة عادلة فر الحياة“ع  
ع واإجراءات 2030والمجاالت المسأأأأأأأأأأأتهدفة مترابطة وتسأأأأأأأأأأأهم معا فر تحقيق خطة التيمية المسأأأأأأأأأأأتدامة لعاي 

يق األلداأ المحددة فر الخطة االسأأأأأأأأأأأتراتيجية للفترة لر  الملموسأأأأأأأأأأأة التر تقوي بها اليونيسأأأأأأأأأأأ  مر اجل تحق
ي مر خالل برامج التعأأاون القطريأأة ومر خالل البرامج العأأالميأأة  التأأدخالت البرنأأامجيأأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، التر تقأأدم

 المتعددة البلدانع

مر الداأ التيمية المسأأأأأتدامة )ضأأأأأمان التعليم الجيد  4مع الهدأ  2ويتماشأأأأأ  المجال المسأأأأأتهدأ  - 81
الميص  والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مد  الحياة(، ويتلل  مر ثالثة مجاالت لليتائج: تحسير نتائج 
التعلم، وتيمية المهارات، والمسأأأأأأأأأأاواة فر الحصأأأأأأأأأأول عل  التعليم الجيدع ووفقًا إرار اليتائج والموارد المتكامل  

فر لأما المجأال المسأأأأأأأأأأأأأأتهأدأ للفترة المأمكورةع  مليون دوالر  4 055، قُأدِّرت موارد بقيمأة 2021-2018للفترة 
مليأار دوالرع   1,18مأا قأدرو  2019فر عأاي  2والغأا اليفقأات الفعليأة التر تم تكبأدلأا للمجأال المسأأأأأأأأأأأأأأتهأدأ 
  اي 1فر المائة باليسأأأأأأأأأأأبة دل  مجال اليتائج   65وكانا حصأأأأأأأأأأأة اليفقات المتكبدة فر مجاالت اليتائج الثالثة 

اي )نتائج التعلم(،   2فر المائة باليسأأبة دل  مجال اليتائج   28عليم الجيد(، و )المسأأاواة فر الحصأأول عل  الت
 اي )تيمية المهارات(ع 3فر المائة باليسبة دل  مجال اليتائج  7و 

 
 قياي األداء ‘1’ 

، حيث قدي  2019فر عاي    2بلدًا قد نفمت برامج فر درار المجال المسأأتهدأ   157ُابلغ المجلس بلن  -   82
فر    112 و   2بلأدا فر درأار مجأال اليتأائج   139و   1بلأدًا فر درأار مجأال اليتأائج   142تقأارير فر لأما الشأأأأأأأأأأأأأألن 

ع ولقياي األداء فر مجاالت اليتائج الممكورة، تم تحد د خمسأأأأة مؤشأأأأرات لليواتج فر درار  3درار مجال اليتائج 
ع وصأأأأأأأيفا  3ر فر درار ميطقة اليتائج ، ومؤشأأأأأأأري 2، واراعة مؤشأأأأأأأرات فر درار مجال اليتائج 1مجال اليتائج 

مؤشأرات اليواتج دل  خمسأة مؤشأرات لتعزيز اليظم وسأتة مؤشأرات لتقديم الخدماتع وافادت اليونيسأ  بلن البلدان  
التر تعمل بشأأأأأألن مجال معير مر مجاالت اليتائج ال تقدي تقارير ميتظمة عر جميع عياصأأأأأأر مؤشأأأأأأرات تعزيز 

ر العيصر المي تشارك فيهع واياء عل   لش، يختل  عدد المكاتب القطرية التر اليظاي، بل لم تقدي تقارير دال ع 
 تقدي تقارير باختالأ العيصرع 

ويعرب المجلس عر تقأد رو ألن األداء فر مقأابأل لأمو المؤشأأأأأأأأأأأأأأرات  توق  عل  تطور األوضأأأأأأأأأأأأأأاع  - 83
أ، الحظ المجلس ان  اإنسأأأأأأأأأأأأانية فر سأأأأأأأأأأأأية معيية وعل  كفاية التمويلع وفر حير تم تحقيق عدد مر األلدا

مسأأأأتخلص البيانات المصأأأأاِحبة وسأأأأجل األداء السأأأأتعراض ميتصأأأأ  المدة الجاري للخطة االسأأأأتراتيجية للفترة 
قأد ابر ا الحأأاجأة دل  التعجيأأل ببأأمل الجهود لتحقيق الأداأ خأارج المسأأأأأأأأأأأأأأأار فر مجأأال تقأأديم  2018-2021
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(ع وترد تفاصأأأأأأأيل لمو األلداأ  1-ب-2 ، و5-ا-2، و 4-ا-2التعليم فر ثالثة مؤشأأأأأأأرات لتقديم الخدمات )
 مر الفصل الثانرع 3كما لو مبير فر الجدول 

 
 مر الفصل الثانر 3الجدول 

 عدم تحقذق األددا  الواردة في م شرات النواتج

 (2019الهدأ المرحلر ) 2019القيمة لعاي  مؤشرات اليواتج

   
اليونيسأأأأأأ  كحصأأأأأأة مر  البيات واألوالد المسأأأأأأتهدفون ببرامج  4-ا-2

البيات واألوالد المستهدفير ببرامج جميع الشركاء إتاحة فرص التعلم 
 المبكر او الدعم التعليمر فر األ مات اإنسانية

 فر المائة 64 فر المائة 54

اليسأأبة الم وية للبيات واألوالد فر سأأياق األ مات اإنسأأانية،  5-ا-2
التحقوا بالتعلم المبكر او التعليم المسأأأأتهدفير ببرامج اليونيسأأأأ  الم ر 

 االبتدائر او الثانوي مر خالل البرامج التر تدعمها اليونيس 

 فر المائة 76 فر المائة 60

عأأأأدد البيأأأأات واألوالد الأأأأم ر  ود كأأأأل واحأأأأد ميهم بمواد  1-ب-2
 تعليمية/مواد التعلم المبكر مر خالل البرامج التر تدعمها اليونيس 

 ن مليو  62 مليون  51,6

  
وير  المجلس ان اليونيس  بحاجة دل  استعراض اسباب الثغرات فر تحقيق لمو المؤشرات وتحد د  - 84

  5-ا-2التدابير العالجية/اإضأأأأأأافية المياسأأأأأأبةع وافادت اليونيسأأأأأأ  بلن األلداأ لم تتحقق باليسأأأأأأبة للمؤشأأأأأأر 
المداري، وان األداء  توق  ايضأأأأأا بسأأأأأبب نقص التمويل، وتصأأأأأاعد انعداي األمر، والهجمات التر تسأأأأأتهدأ 

عل  تطور األ مات اإنسأأأأأانية روال السأأأأأيةع كما  كرت ان الرقم المطلق لعدد المسأأأأأتفيد ر شير معروأ فر  
 بداية العايع

وُابلغ المجلس ايضأأأأا بلن مؤشأأأأرات تعزيز اليظاي، بوجه عاي، تضأأأأميا ما بير ثالثة وخمسأأأأة ابعاد،   - 85
ع وكان لكل بعد فرعر مسللة استراتيجية تتعلق بالرصد ومؤشر قياسر ليمو ج  مع وجود ابعاد فرعية لكل ميها

تقييم اليتائجع فإ ا قاي احد المكاتب القطرية لليونيسأأ  بدعم احد األبعاد الفرعية، فإنه يقّيم الوضأأع داخل البلد 
بعاد الفرعية  يمثل ودعم“(ع وُيسأأتخدي متوسأأط لمو األ 4 يمثل وضأأييف“ و 1)  4دل   1باسأأتخداي مقياي مر 

لتحد د ما د ا كان البلد يفر بالبعد المحدد، وفر نهاية المطاأ بالمؤشأأأأأأأأر اإجمالرع ويعتبر المتوسأأأأأأأأط األقل 
او اكثر ونعم“ع والحظ المجلس حالة مؤشأأأأأأأأأرات تعزيز اليظاي الخمسأأأأأأأأأة   2,5وال“ والمتوسأأأأأأأأأط البالغ   2,5مر 

 مر الفصل الثانر(ع 4لجدول المستمدة مر البيانات التر تحتفظ بها اليونيس  )انظر ا

 
 مر الفصل الثانر 4الجدول 

 مالة درجات م شرات النواتج

 حالة الدرجات مؤشرات اليواتج

  
اليسأأأأأأأأأأبة الم وية )وعدد( البلدان التر لد ها نظم    2- ا - 2

تعليمية ميصأفة للحصول عل  فرص التعليم، بما يشمل  
اإعأأأأاقأأأأة )بمأأأأا فر  لأأأأش البعأأأأد المتعلق   األرفأأأأال  وي 

 بالتللب لحاالت الطوارئ/القدرة عل  الصمود(  

 2,5فر المائة مر البلدان لد ها متوسأأأأأأأأأأط درجات  37
او اكثر فر جميع األبعأاد الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة بأاليظم التعليميأة 

 الميصفة للحصول عل  فرص التعليم
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 حالة الدرجات مؤشرات اليواتج

  
اليسأأأأأأأأأأأأأأبأة الم ويأة )وعأدد( البلأدان التر لأد هأا  3-ا-2

دمكأأأأانيأأأأة الوصأأأأأأأأأأأأأأول دل  اليظم التعليميأأأأة المراعيأأأأة 
 للميظور الجيسانر 

 2,5فر المائة مر البلدان لد ها متوسأأأأأأأأأأط درجات  38
او اكثر فر جميع األبعاد الفرعية إمكانية الوصأأأأأأأأأأأأول 

 دل  اليظم التعليمية المراعية للميظور الجيسانر

اليسأأأأأأأأأأأبة الم وية )وعدد( البلدان التر لد ها  3-ب-2
نظم تعليميأة فعأالأة لتحقيق نتأائج التعلم، بمأا فر  لأش 

 التعلم المبكر  

 2,5فر المائة مر البلدان لد ها متوسأأأأأأأأأأط درجات  48
او اكثر فر جميع ابعأأاد نظم التعليم الفعأأالأأة مر اجأأل 

 تحقيق نتائج التعلم

التر لد ها  اليسأأأأأأأأأأأبة الم وية )وعدد( البلدان 4-ب-2
 نظم تعليم وتدريس مراعية للميظور الجيسانر 

او    2,5فر المأائأة مر البلأدان لأد هأا متوسأأأأأأأأأأأأأط درجأات    40
 اكثر فر نظم التعليم والتدريس المراعية للميظور الجيسانر 

اليسأأأأأأأأأأأأأأبأة الم ويأة )وعأدد( البلأدان التر لأد هأا   2- ج - 2
نظم تضأفر الطابع المؤسأسأر عل  المهارات المتكاف ة  

الجيسأأأأأأأير فر مجال التعلم والتمكير الشأأأأأأأخصأأأأأأأر   بير 
 والموارية الفعالة و/او القابلية للتو يف 

 2,5فر المائة مر البلدان لد ها متوسأأأأأأأأأأط درجات  23
او اكثر فر جميع األبعأاد المتعلقأة بأإضأأأأأأأأأأأأأأفأاء الطأابع  

 المؤسسر عل  المهارات المتكاف ة بير الجيسير

  
، مما  دل عل  ان دنجا لا فر ضأأوء مختل  ابعاد 2,5حقق عدد مر البلدان متوسأأط درجات اقل مر  -   86

مؤشأأأأأأأأأأأأرات اليواتج الممكورة لم يكر مرضأأأأأأأأأأأأياع والحظ المجلس ان المسأأأأأأأأأأأأتويات المسأأأأأأأأأأأأتهدفة لكامل فترة الخطة  
قا باليسأأأأأأأأأبة لتلش ( قد ُاشأأأأأأأأأير دليها بالفعل عل  انها قد تحق 2021دل  عاي    2018االسأأأأأأأأأتراتيجية )اي مر عاي 

المؤشأأأراتع والحظ المجلس ايضأأأا انه خالل اسأأأتعراض ميتصأأأ  المدة الجاري للخطة االسأأأتراتيجية، تم التشأأأد د  
 عل  الحاجة دل  تحقيق الداأ اكثر رموحا فيما  تعلق بمؤشأأأأأأأأأأأأأرات اليواتج التالية: نظم ميصأأأأأأأأأأأأأفة للوصأأأأأأأأأأأأأول  

(، وإضأأفاء الطابع المؤسأأسأأر عل  المهارات  3- ب - 2(، ونظم تعليم فعالة مر اجل تحقيق نتائج التعلم ) 2- ا - 2) 
 (ع  2- ج - 2المتكاف ة بير الجيسير ألشراض التعلم، والتمكير الشخصر، والموارية الفعالة، وإمكانية التو يف ) 

 
 األداء فر بعض المكاتب  ‘2’ 

جل األداء فر ضأأأأوء المؤشأأأأرات التر اعتمدلا كل بلد فر تقرير نمو ج تقييم  - 87 اليتائج، المي يشأأأأير  سأأأأُ
دل  القيم األسأأأاسأأأية، والم اإنجا ات، والقيم المسأأأتهدفة والفعلية للمؤشأأأراتع ويتعير عل  المكاتب القطرية ان  
تقدي تقارير مر خالل اليمو ج المتعلق بالمجاالت المسأتهدفة، بحيث ُتسأتخدي لتتبع التقدي المحر  فيما  تصأل 

ليتائج العالمية، وتقديم تقارير عر  لش التقديع واسأأأأأأأتعرض المجلس  بمؤشأأأأأأأرات محددة للخطة االسأأأأأأأتراتيجية وا
الهدأ المحدد والحالة السأأأأأأيوية للمؤشأأأأأأرات المتعلقة بلنشأأأأأأطة التعلم والتطوير فر المكاتب القطرية فر دثيوايا 

 مر الفصل الثانر(ع 5وتركيا ولبيان، والحظ  لش الوضع )انظر الجدول 
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 مر الفصل الثانر  5الجدول 

 البرامج :2اء في المجال المستهد  األد

 المشكالت التر لوحظا المكتب القطري 

  )ا(مؤشأأأرا  17مؤشأأأرا لليواتج فر درار التعلم والتيمية، رشم ان  19افادت اليونيسأأأ  بلن لياك  دثيوايا  
المؤشأأأأأأأأأأأرات   )ب(فقط مر مؤشأأأأأأأأأأأرات اليواتج كانا محددة فر نمو ج تقييم اليتائجع ولم  رد احد

اإضأأأافية فر تقرير اليمو ج المعتمد المي قدمه المكتب القطري، وُابلغ عر انخفاض المؤشأأأر  
 ع2017بعد استعراض ميتص  المدة لعاي  )ج(ا خر

مؤشرات تتعلق بلراعة نواتج تحسيا عر   )د(، لم تظهر خمسة17مر بير مؤشرات اليواتج الأأأأأأأأأأأأأأ 
لة اسأأأأأأتخداي األموال لكل مجال مر القيمة األسأأأأأأاسأأأأأأية فر السأأأأأأيتير الماضأأأأأأيتيرع وتراوحا حا

 ع2019فر المائة فر كانون األول/ديسمبر  94و  58مجاالت اليواتج بير 

اي تحسأأأأأأأأأر فر السأأأأأأأأأيتير  )ه(مر بير مؤشأأأأأأأأأرات اليتائج الخمسأأأأأأأأأة، لم تظهر ثالثة مؤشأأأأأأأأأرات
ع وااإضأأافة 2020الماضأأيتير و/او كانا الفجوة كبيرة بير المركز والهدأ فر حزيران/ ونيه 

خالل السأأأأأأيتير الماضأأأأأأيتيرع واياء عل   )و( لش، لم يحدد الهدأ فر ضأأأأأأوء مؤشأأأأأأر واحددل  
 لش، وعل  الرشم مر ان تقد ر اليتائج قد حصأأأأأأل عل  تقييم وعل  المسأأأأأأار الصأأأأأأحيح“، فإن 

 الحالة الرالية لمؤشرات اليتائج لم تقدي ادلة كافية عل  لما التقد رع

مؤشأأأأأأأأأرا لليواتج   57نواتج، كان لياك ناتجان بدون اي مؤشأأأأأأأأأراتع وكان لياك  9مر اصأأأأأأأأأل  لبيان
 مؤشرا ميهاع   42األخر ، ولكر لم  تم تحد د األلداأ واإنجا ات باليسبة لأ 

اما باليسأأأأبة للمؤشأأأأرات المتبقية، فلم تتم اإشأأأأارة دل  اإنجا  المتحقق فر مؤشأأأأر واحد ميها،  
 تحقق باليسبة لأأأخمسة مؤشرات، وتحقق دنجا  جزئر باليسبة لخمسة  لم وقد تلخر اإنجا  او

 مؤشرات، وُانجزت اراعة مؤشراتع  

نواتج، تحقق دنجا  لخمسأأأأأأة مؤشأأأأأأرات وتحقق دنجا    3مؤشأأأأأأرات تتعلق بما عددو  9مر بير  تركيا
 جزئر ألراعة مؤشراتع

 
 اليواتج نتائج األنشطة التر  يطوي عليها البرنامجعقيس مؤشرات اليتائج نتائج البرنامج، وتقّيم مؤشرات  )ا( 

 عدد األرفال المستفيد ر مر التعليم فر مرحلة الطفولة المبكرة مر خالل نهج بد لة بدعم مر اليونيس ع )ب( 
 تيفم نظم التعليم مجموعة دنيا مر التدخالت لتعزيز نتائج التعلمع )ج( 
يكفالن مشأأأأاركة الوالد ر والمجتمع المحلر؛ وسأأأأياسأأأأة التعلم المبكر   ناللماالمبكر   سأأأأياسأأأأة التعلم المبكر وارنامج التعليم )د( 

وارنأامج التعلم المبكر، بمأا فر  لأش ميأالج ومعأا ير التعلم المبكر الجيأدة؛ وتيفيأم تقييم الفصأأأأأأأأأأأأأأول الأدراسأأأأأأأأأأأأأأيأة؛ ونظأاي 
جان ددارة المداري؛ وسأأياسأأة/خطة قطاع معلومات ددارة التعليم المي يغمي اليتائج بشأأفافية دل  المجتمعات المحلية او ل

 التعليم التر تتضمر ،ليات وقاية واستجابة جيدة للتصدي للعي  الجيسانر فر المداري وحولهاع
مؤشأأأأأر التكافؤ بير الجيسأأأأأير فر المرحلتير االبتدائية والثانوية؛ والمعدل اإجمالر لاللتحاق؛ ومعّدل عدي التحاق البيات  )ه( 

 عليم االبتدائر والثانوي بالمدرسةعواألوالد فر سر الت
فر المائة او اعل  مر الدرجة المركبة فر تقييم التعلم عل   50تحسأأأأأأأأأأأأأير نتائج التعلم: نسأأأأأأأأأأأأأبة الطالب الم ر يحر ون  )و( 

 الصعيد الوريرع
  

وفر حالة المكتب القطري إثيوايا، ردت اليونيسأأأأأأأأأ  بلن المؤشأأأأأأأأأرات لم تكر تسأأأأأأأأأير فر المسأأأأأأأأأار   - 88
، تحقق دنجا  كامل لمؤشأرير مر مؤشأرات اليتائج الخمسأة،  2019ع وفر عاي 2018الصأحيح فر معظم عاي 

  مع دحرا  بعض التقدي فر مؤشأأأأأأأأأأأأرير ،خرير، فر حير لم  تحقق اإنجا  باليسأأأأأأأأأأأأبة لمؤشأأأأأأأأأأأأر واحدع و كرت



A/75/5/Add.3 
 

 

35/245 20-08217 

 

 5اليونيسأأأ  ايضأأأا انه عل  الرشم مر عدي حدوط تحسأأأر فر مؤشأأأرات اليواتج المبيية بالتفصأأأيل فر الجدول 
فر المائة مر مؤشأرات اليواتج الواردة فر درار والتعلم والتطوير“   82، فإن 2019مر الفصأل الثانر فر عاي 

س ايضأأأأأأأأأأأأأأا انأه، فر مقأابأل موارد  دمأا صأأأأأأأأأأأأأأيفأا عل  انهأا متحققأة بأالكأامأل او انهأا تحققأا جزئيأاع والحظ المجل
(، كان  2016مليون دوالر لليتائج المتصأأأأألة بالتعلم والتطوير فر بداية الخطة القطرية )  53,02متوقعة قدرلا 

مليون دوالرع وُابلغ    54,67مليون دوالر واسأأأأأأأأأأأأأتخدي مقابله مبلغ قدرو   69,38التمويل المتاح اعل ، حيث بلغ 
قأد تم تجأاو و بسأأأأأأأأأأأأأأبأب التمويأل الطأارئ الأمي تمأا تعب تأه اسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة المجلس بألن الحأد األقصأأأأأأأأأأأأأأ  للبرنأامج 

 لالحتياجات التعليمية الطارئةع

كان    2019وفر حالة لبيان وتركيا،  كرت اليونيسأأأأأأأأ  ان المؤشأأأأأأأأرات التر لم تكر لها الداأ لعاي  - 89
يونيسأأأأأأأأأأأأأأ  للمجلس ان   يبغر دلغأاء تفعيلهأا فر اليظأاي، واأالتأالر  يبغر اال تظهر عل  انهأا مفعلأةع واكأدت ال

المؤشأأأأأأأأأأأأأأرات شير المفعلأأة لر تظهر فر التقأأارير المتعلقأأة بيمو ج تقييم اليتأأائج، و لأأش بأأالتعأأاون مع المكتأأب 
القطري للبيان والمكتب اإقليمر للشأأرق األوسأأط وشأأمال افريقياع كما  كرت ان السأأبب فر تقديم مؤشأأرات فر  

بتأدخالت متعأددة السأأأأأأأأأأأأأأيوات نأاجمأة عر الحأاجأة دل  تعزيز   حأالأة تركيأا عل  انهأا ُميجزة جزئيأًا لو انهأا تتعلق
 اليظم او التدخالت المتلثرة بظروأ شير متوقعةع

والحظ المجلس الحاجة دل  اسأأأأتعراض اسأأأأباب القصأأأأور فر مسأأأأتو  تحقيق لمو المؤشأأأأرات لتحد د  - 90
لبرامج ورصدلا وعل   التدابير العالجية المياسبةع وييطوي الوضع الحالر عل  مخارر مال مة عل  تخطيط ا

 دقة واكتمال التقارير مقابل دنجا  الخطط االستراتيجية والقطريةع

ويوصاي المجلس بأن تساتعرا الذونيسال م شارات النواتج وتطبيقها وتقذيمها في جميع المكاتب  - 91
 القطرية من أجل تحقذق الكفاءة التنظيمية والحفاظ على االتسااي

لذونيساااال باسااااتعراا وتعزيز نظام رصااااد البرامج لضاااامان تحقذق ويوصااااي المجلس بأن تقوم ا - 92
 النتايج المقررة بفعاليةي

وقبلا اليونيسأأأأأأأأأأ  التوصأأأأأأأأأأية و كرت ان دعداد قاموي مركزي للمؤشأأأأأأأأأأرات فر نمو ج تقييم اليتائج  - 93
المستقبلع ومر المتوخ  جارل لتبسيط عملية اختيار المؤشرات وتعزيز المواءمة بير المكاتب القطرية فر  3,0

ط لما البرنامج عملية اختيار المؤشأأأأأأرات وان يعز  المواءمة بير المكاتب القطرية فر مجال التطبيق   ان  بسأأأأأأّ
 والتقييم فر المستقبل، ولو األمر المي سيخضع لإلشراأ عل  الصعيد اإقليمرع

 
 أداء البرنامج وقياس : منطقة شرا أفريقيا والجنوب األفريقي )ب( 

دري المجلس األداء البرنأامجر لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر ميطقأة شأأأأأأأأأأأأأأرق افريقيأا والجيوب األفريقر والمكتأب   - 94
واألولويات اإقليمية   2021-2018القطري إثيواياع والحظ حالة تيفيم الخطة االسأأأأأتراتيجية لليونيسأأأأأ  للفترة 

اليتائج واليواتج المحددة  الخمس لميطقة شأأأأأأأأأأرق افريقيا والجيوب األفريقر للفترة نفسأأأأأأأأأأها مر خالل مؤشأأأأأأأأأأرات
 مر الفصل الثانر(ع 6الجدول  )انظر
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 مر الفصل الثانر 6الجدول   

 منطقة شرا أفريقيا والجنوب األفريقي: إنجاز م شرات النتايج والنواتج

 المجال البرنامجر

مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأو  
 المؤشرات

مجموع عأدد 
 استوفيا المؤشرات

عل  المسأأأار 
 الصحيح

اسأأأتوفيا 
 مقيدة جزئيا

 أأأأأأتأأأأأأم لأأأأأأم 
 الوفاء بها

 1 6 7 32 13 59 اليتيجة البقاء واليماء        

 4 11 8 88 49 160 الياتج 

 0 5 3 11 3 22 اليتيجة  التعلم

 0 2 2 35 17 56 الياتج 

 0 3 1 19 13 36 اليتيجة الحماية مر العي  واالستغالل

 0 9 7 45 28 89 الياتج 

 0 2 2 11 3 18 اليتيجة  بي ة ،مية ونظيفة

 1 5 3 25 13 47 الياتج 

 0 5 2 12 6 25 اليتيجة فرصة عادلة فر الحياة

 0 5 4 31 11 51 الياتج 

  
والحظ المجلس ان اليتائج لر نتيجة للبرامج، فر حير ان اليواتج لر نتائج األنشأأأأأأأأطة التر تيطوي  - 95

، فقد  1نتائج كانا مقيدة فر المجال المسأأأتهدأ  5عليها البرامجع وتجدر اإشأأأارة دل  انه عل  الرشم مر ان 
ل ناتجان فقط عل  انهما مقيدان، مما  دل عل  ان جميع األنشطة األخر  )المتعلقة بأأأأأأأأأأأ  مؤشرا ،خر    54ُسجِّ

مؤشأأرا للبرامج التر  يفملا المكتب اإقليمر لشأأرق    26لليواتج( لم تكر مقيدةع والحظ المجلس ايضأأا ان لياك 
ألفريقر، تتعلق اسأأأأأأاسأأأأأأا بالدعم البرنامجر للمكاتب القطرية ومجاالت الممارسأأأأأأات اإدارية، افريقيا والجيوب ا

وفقأأا للمعلومأات المتأأاحأة فر نمو ج تقييم اليتأأائجع ومر بير لأمو المؤشأأأأأأأأأأأأأأرات، لم تتوفر بيأأانأات عر سأأأأأأأأأأأأأأتأأة 
ة بها، وُميح  مؤشأأأرات، وُميح تصأأأييف وتحقق بالكامل“ لثالثة مؤشأأأرات، حت  وإن لم تتحقق األلداأ المرتبط

 رشم ان حالته الرالية تقل عر الرقم المحدد لخط األسايع ،(3)تصييف وتحقق جزئيا“ لمؤشر واحد

و كرت اليونيسأأأ  ان البيانات شير متوفرة فيما  تعلق بعدة مؤشأأأرات، مما اوجد صأأأعواات فر تقييم  - 96
ومصأأأأأأأأأأأأأأأادر البيأأانأأات والمواءمأأة مع اليتأأائجع التقأأدي المحر ، وتم تحأأد أأد عأأدة تحأأديأأات/ثغرات فر التعأأاريف 

 كرت انأه يجري حأاليأا تيفيأم عمليأة فهم التحأديأات/اوجأه الضأأأأأأأأأأأأأأع  فر تقأديم التقأارير وتحأد أد التغييرات  كمأا
المقترحة لترشأأأأيد درار اليتائج المي  يعكس مر خالل اسأأأأتعراض ميتصأأأأ  المدةع وقد لوحظ خطل بشأأأأري فر  

 تصل بشبكة اإنترنا دل  نمو ج تقييم اليتائج فر اليظاي، وسُيعالجعنقل التقارير  دويا مر نمو ج شير م
 

 حالة اإنجا  فر المكتب القطري إثيوايا ‘1’ 

مؤشأرا دضأافيا(    16مؤشأرا ميياريا و  15مؤشأرا لليتائج )  31فر المكتب القطري إثيوايا، تم وضأع  - 97
تقييم اليتائجع واحا  المجلس علما بحالة لمو   فر سأأتة عياصأأر برنامجية، وفقا للمعلومات المتاحة فر نمو ج

 مر الفصل الثانرع 7المؤشرات عل  اليحو المبير فر الجدول 
__________ 

فر المائة مر األرفال الم ر تقل اعمارلم عر سأأأأأية واحدة، عل  ثالط جرعات مر  90عدد البلدان التر يحصأأأأأل فيها ما ال يقل عر   (3) 
 سر التكافؤ ضد الدفتيريا/الكزا /السعال الديكرعاللقاح الخما



A/75/5/Add.3 
 

 

37/245 20-08217 

 

 مر الفصل الثانر 7الجدول 

 مالة إنجازات البرامج في المكتب القطري إلغذوبيا

 العيصر البرنامجر

تصأأأأأأأأأأييف العيصأأأأأأأأأأر 
البرنأأامجر فر نمو ج 

 تقييم اليتائج

عأأأأأأأدد مأأأؤشأأأأأأأأأأأأأأأأرات 
 اليتائج

المؤشأأأأأأأأأأأأرات دون تحسأأأأأأأأأأأأر 
التر تقترن بقصأأور كبير،   او 

 2020مقارنة بللداأ عاي  

المؤشأأأأأأأأأأأأأأرات التر 
 وجأد لهأا لأدأ  ال

 2019لعاي 

الأأأيسأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأة الأأأمأأأ أأأويأأأأأأأة  
السأأأأأأأأأأتخداي األموال فر 

 درار الخطة القطرية  

 94,19 0 1 6 عل  المسار الصحيح الصحة      

 87,91 0 2 5 عل  المسار الصحيح التغمية

توفير الميأأأاو وخأأأدمأأأات الصأأأأأأأأأأأأأأرأ 
 76,62 0 2 4 عل  المسار الصحيح الصحر واليظافة الصحية

 78,80 1 3 5 عل  المسار الصحيح التعلم والتطور

 85,14 3 2 6 عل  المسار الصحيح حماية األرفال

الحمأايأة االجتمأاعيأة ودليأل اإدمأاج 
 77,94 0 3 5 عل  المسار الصحيح االجتماعر

 - 4 13 31  المجموت 
  

ويسأأأأأأأأأأأاور المجلس القلق ألنه عل  الرشم مر ان التقدي المحر  قد عرض عل  انه وعل  المسأأأأأأأأأأأار   - 98
الصأأأأأأأأأأحيح“ باليسأأأأأأأأأأبة لجميع العياصأأأأأأأأأأر البرنامجية، فإن اشلب المؤشأأأأأأأأأأرات لم تتحسأأأأأأأأأأر ولم تكر لها الداأ  

 البرنامجيةعفيما ال يقل عر ثالثة مر العياصر  2019 لعاي

والحظ المجلس ايضأأأا ان التصأأأييفات الواردة فر نمو ج تقييم اليتائج ال تتسأأأق مع اإنجا ات الفعلية  - 99
او حالة األلداأ باليسأأأأأأأأأبة دل  تسأأأأأأأأأعة مر مؤشأأأأأأأأأرات اليتائجع وعالوة عل   لش، فإن البيانات المتعلقة بحالة 

كاملة فر اليمو جع وير  المجلس ان لما يشأأأأكل  مؤشأأأأرات اراع نتائج فر مجال برنامج حماية الطفل لم تكر 
 نقطة ضع  رئيسية فر الطريقة التر تم بها تخطيط ورصد البرامج المعيية فر المكتب القطري إثيواياع

مليون دوالر،   449,95مأأا قأأدرو  2020-2016والغ مجموع الموارد المقررة للخطأأة القطريأأة للفترة  - 100
مليون دوالر    609,45بلغ التخصأأأأأأأأأأيص الفعلر، والغ االسأأأأأأأأأأتخداي الفعلر مليون دوالر لر م  720,44مقابل 

وفر جميع المجاالت البرنامجية تقريبا، باسأأأتثياء الصأأأحة، كان المخصأأأص اعل  مما كان    ع2019حت  عاي 
فر المائةع شير ان اسأأتخداي األموال مقابل    287و   97مخططا له، حيث تراوحا المخصأأصأأات الفعلية بير 

فر المائة، واملش  تبق  سأأأبعة اشأأأهر قبل دشالق البرنامج القطريع    94و   77 تراوح بير المخصأأأصأأأات كان 
والحظ المجلس ان لمو الحالة ا هرت وجود اوجه قصأأور فر تخطيط الموارد خالل مرحلة الميزانية المتكاملة  

تيأاجأات مر الموارد  فر خطأة ددارة البرامج القطريأةع وعالوة عل   لأش، فأإن الروابط القأائمأة بير توقعأات االح
 والجهود الفعلية لتوليد الموارد لم تكر واضحة لر األخر ع

و كرت اليونيسأأأأأأأ  انه ال يمكر تحقيق تخفيض متوقع فر الموارد العاديةع وكان السأأأأأأأبب فر الفرق   - 101
بير المبالغ المقررة والمبالغ المخصأأأأأأصأأأأأأة وانخفاض اسأأأأأأتخداي األموال لو ان المخصأأأأأأصأأأأأأات الحالية تشأأأأأأمل  

موال التر  تعير نقلهأا دل  البرنامج القطري الجأد دع وافيأد بلن المكتأب القطري إثيوايأا تلق  ايضأأأأأأأأأأأأأأا بعض  األ
الميح األخر  مر الموارد لالسأأأأأأتجابة فر حاالت الطوارئع والحظ المجلس ان االسأأأأأأتخداي الفعلر لمموال فر  

وجود تيقيحأات عل  األلأداأ المتعلقأة   حأد  اتأه اكثر مر المبلغ المقرر لكأامأل فترة الخطأة القطريأة، رشم عأدي
 ع2020-2016بوثيقة الخطة القطرية للفترة 
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ضأأأأأع  الموارد المقررة للعياصأأأأأر البرنامجية   1,6ونظرا دل  ان مجموع مخصأأأأأصأأأأأات األموال  بلغ  - 102
فر المائة مر تلش المخصأأأصأأأات، فإن مسأأأتو  تحقيق األلداأ الحالر فر    84وان االسأأأتخداي الفعلر تجاو  

ر مختل  مؤشأأأأأأأأأأأأأأرات اليتأائج يعكس مخأارر كبيرة عل  تحقيق الأداأ الخطأة القطريأة والحأاجأة دل  دعأادة  درأا
 اليظر فر تخطيط وتيفيم البرامج الجارية فر المكتب القطري إثيواياع

 
 اوجه القصور فر درار المؤشرات ‘2’ 

طرية للمكتب القطري  اسأأأأأتعرض المجلس نتائج كل عيصأأأأأر مر العياصأأأأأر البرنامجية فر الخطة الق - 103
إثيواياع وقد ادرجا وثيقة الخطة القطرية مؤشأأرات اليتائج الرئيسأأية لتقييم اليتائج التر حققتها البرامجع والحظ  
المجلس ان بعض مؤشأأأأأأأأأأأأرات اليتائج المسأأأأأأأأأأأأتخدمة فر نمو ج تقييم اليتائج لم تكر تسأأأأأأأأأأأأتوفر/تغطر بالكامل  

القصأور فر مؤشأرات اليتائج فر نمو ج تقييم اليتائج تيطوي   احتياجات الخطة القطريةع والحظ ايضأا ان اوجه
عل  احتمأأال وقوع الخطر المتمثأأل فر التأألثير عل  تخطيط البرامج وتيفيأأملأأا واإبالغ عيهأأا مر اجأأل تحقيق  
األلداأ الواردة فر الخطة القطرية إثيواياع و كرت اليونيسأ  ان بعض المالحظات المتعلقة بلوجه القصأور  

ل  مسأأأأتو  اليتائج تغطيها مؤشأأأأرات اليواتجع وااإضأأأأافة دل   لش، قالا دن السأأأأبب الرئيسأأأأر لعدي  المحددة ع
 ددراج بعض المؤشرات المحددة لو توجيهات المكتب اإقليمر بتحد د عدد المؤشرات دل  اراعة مؤشراتع

اليواتج تقّيم نتيجة نشأا  ماع  والحظ المجلس ان مؤشأرات اليتائج تقيس نتيجة البرنامج وان مؤشأرات  - 104
واالتالر، فهر شير قابلة للتبادلع وااإضأافة دل   لش، وااسأتثياء المياو والصأرأ الصأحر واليظافة الصأحية،  
كان لجميع العياصأأر البرنامجية األخر  اكثر مر اراعة مؤشأأرات لليتائج، واالتالر، فإن المؤشأأرات ال تقتصأأر  

س القلق مر انه فر  ل غياب قياي اليتائج مر خالل مؤشأأأأرات محددة عل  اراعة مؤشأأأأراتع ويسأأأأاور المجل
لليتائج فيما  تعلق باحتياجات الخطة القطرية، سأأأأأأأأيكون مر الصأأأأأأأأعب تقييم مد  فعالية تيفيم لمو العياصأأأأأأأأر  
البرنامجيةع كما ابر  استعراض اليظراء المي قاي به المكتب اإقليمر لشرق افريقيا والجيوب األفريقر للمكتب  

 االتساق بير اليتائج والمؤشرات التر ال تزال تحتاج دل  تحسيرع 2018القطري فر دثيوايا فر عاي 
 

 المشكالت فر ارقاي خط األساي ‘3’ 

الحظ المجلس وجود ثغرات فر ارقاي خط األسأأاي المسأأجلة فر نمو ج تقييم اليتائجع واالمقارنة مع   - 105
(، كانا القيمة األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية 2016-2012قطري السأأأأأأأأابق إثيوايا )اإنجا  المي تحقق فر نهاية البرنامج ال

للبرنامج القطري الحالر اقل بكثير باليسأأبة لمؤشأأري اليتائج )الصأأحة، والتعلم والتيمية(ع والحظ المجلس ايضأأا 
لواردة ان القيم األساسية المبيية فر نمو ج تقييم اليتائج فيما  تعلق بستة مؤشرات لليتائج ال تتطابق مع القيم ا

فر مختل  التقارير/الوثائق التر تيشأأأأأأأرلا وكاالت مختلفة، بما فر  لش الو ارات الحكومية فر دثيوايا وميظمة  
 الصحة العالميةع

واوضأحا اليونيسأ  ان التبا ر فر احد المؤشأرات  رجع دل  تغير فر مصأدر البياناتع كما  كرت ان   -   106
ل نظم البيانات اإدارية القطاعية وان احدط مصأأأأأأأأأأأأادر البيانات الجهود تبمل لتحسأأأأأأأأأأأأير نوعية البيانات مر خال 

تسأأأتخدي عل  اسأأأاي التغير فر الحالة والسأأأياقع وكانا األفضأأألية ايضأأأا للتقارير الوريية المعترأ بها رسأأأمياع  
 المؤشراتع  وعالوة عل   لش، اوضحا اليونيس  ان األ مات اإنسانية وحاالت الطوارئ كان لها تلثير عل  

ويأدرك المجلس التحأديأات والقيود التر تواجأه نوعيأة البيأانأاتع شير ان المجلس يشأأأأأأأأأأأأأأعر بأالقلق ألن  - 107
الحالة الرالية تشأأير دل  مخارر فر الطريقة التر  تم بها تخطيط البرامج الحالية وتيفيملا ورصأأدلا باسأأتخداي 
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يانات واتخا  التدابير الال مة مجموعات البيانات األسأأأأأأاسأأأأأأية الممكورةع ولياك حاجة دل  اسأأأأأأتعراض نوعية الب
 لتحد ث البيانات األساسيةع 

والحظ المجلس ان درأار المؤشأأأأأأأأأأأأأأرات وجودة البيأانأات فر نمو ج تقييم اليتأائج، دل  جأانأب الثغرات  - 108
الموجودة فر دنجا  مؤشأأأأأأأأأأأأرات اليتائج واليواتج، تعتريهما ايضأأأأأأأأأأأأا اوجه قصأأأأأأأأأأأأور مختلفة فر المكتب القطري  

المجلس القلق ألن الوضأأأأأأأأأأأأأأع الحأالر عل   يطوي مخأارر مال مأة عل  تخطيط البرامج   إثيوايأاع ويسأأأأأأأأأأأأأأأاور
 ورصدلا وعل  دقة واكتمال التقارير مقابل دنجا  الخطط االستراتيجية والقطريةع

ويوصاااااي المجلس بأن تجري الذونيسااااال تحلذ  ألساااااباب وجود غررات في تحقذق أددا  ال طة  - 109
غذوبيا وتحد د التدابذر التصاااااحيحية ال زمة لتحساااااذن تحقذق أددا  وغايات القطرية في المكتب القطري إل

   ال طة القطرية في المكتب القطريي

ولم توافق اليونيسأ  عل  توصأية مراجعر الحسأابات ألنها تسأتيد دل  مؤشأرات اليتائج، التر  توق    - 110
وسأأيطرة المكتب القطري إثيواياع تحقيقها ايضأأا عل  شأأركاء ،خرير وعل  عوامل تسأأهم فر  لش خارج نطاق 

وعل  الرشم مر ان المكتب القطري ليس مسأأأأأأأؤوال عر اليتائج، فإنه يسأأأأأأأهم فيها مر خالل اليواتجع وااليسأأأأأأأبة 
لأدورة الخطأة القطريأة الحأاليأة، فأإن اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مطأالبأة بألن تلتزي بأاأللأداأ الورييأة التر حأددتهأا الحكومأة  

بل، سأأأأأأأأأأأتكون األلداأ باليسأأأأأأأأأأأبة للدورة الجد دة اكثر واقيية ألنها المضأأأأأأأأأأأيفة فر خطة التيميةع وفر المسأأأأأأأأأأأتق
 تعكس األلداأ الورييةع ال

والحظ المجلس ان اليتائج لر نتيجة للبرامج، فر حير ان اليواتج لر نتيجة األنشأأأأأأطة التر تيطوي  - 111
القطرية، التر مر المفترض  عليها البرامجع وقد ُحددت مؤشأأأأأأرات اليتائج فر األلداأ الواردة فر وثيقة الخطة 

ان يقود دنجا لا عمُل المكتب القطري المعيرع ويسأأأاور المجلس القلق د اء رد اليونيسأأأ  بلن المكتب القطري  
ليس مسأأأؤوال عر األلداأ المقررة فر الخطة القطرية، وير  ان اليونيسأأأ  بحاجة دل  اسأأأتعراض موقفها مر  

 اجل تحد د تدابير التخفيف الال مةع

ويوصااااي المجلس بأن تقوم الذونيساااال باسااااتعراا وتعزيز عملية ضاااامان الجودة لنمو ج تقذيم  - 112
 النتايج وأن تكفل تحد ث النس ة اإللكترونية من النمو ج في المكتب القطري إلغذوبيا في الو   المناسبي

الدا لية ويوصاي المجلس بأن تقوم الذونيسل باستكشا  سبل تعزيز عمليات التقذيم والضمانات  - 113
 إلد ال تحسذن على الد ة في عملية اإلب غ عن  طوط األساس واإلنجازات في المكتب القطري إلغذوبياي

، كأان  2019واقرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بأالتوصأأأأأأأأأأأأأأيتير و كرت انأه ابتأداء مر تقأديم التقأارير فر نهأايأة عأاي  - 114
لتقديم التقارير عر نمو ج تقييم  المكتب اإقليمر لشأأأأأأأأأأرق افريقيا والجيوب األفريقر يضأأأأأأأأأأطلع بإدارة محسأأأأأأأأأأية

اليتائج بحيث  ركز عل  تعزيز الدقة فر ددخال البيانات وتعزيز مسأأأأأاءلة ر سأأأأأاء األقسأأأأأاي فر تقديم التقاريرع  
وسأأأأأأيقوي المكتب القطري إثيوايا باسأأأأأأتحداط ،لية لضأأأأأأمان الجودة فر تحد د األلداأ وخطو  األسأأأأأأاي مع  

ج، واسأأأأأأأأأتعراض دقيق للتصأأأأأأأأأييفاتع وعالوة عل   لش، سأأأأأأأأأيجري المكتب  الحكومة ولتقارير نمو ج تقييم اليتائ
القطري اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأا لعملية ضأأأأأأأمان الجودة الحالية للبيانات األسأأأأأأأاسأأأأأأأية وايانات اإنجا  للتلكد مر الثغرات 

 عالقائمة، وسيضع ،لية جد دة ومحسية لضمان الجودة
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 برامج الطوارئ  )ج( 

دوالر  مليار  2,04الطوارئ“   - مر بيد والموارد األخر    2019لعاي بلغا األموال المتاحة لليونيسأأأأأأ   -   115
 بال ير دوالرع    4,13مقدمة استجابة لليداءات الميقحة للعمل اإنسانر مر اجل األرفال التر بلغا قيمتها 

فر المائة مر مسأأتويات التمويل المطلواةع   50وشأأكلا التزامات المانحير تجاو لمو اليداءات نسأأبة   - 116
 فر درار مجاالت مختلفةع  2019مر الفصل الثانر حالة تحقيق اليتائج الرئيسية فر عاي    8عرض الجدول  وي

 
 مر الفصل الثانر 8الجدول 

 األ فال   لنداءات العمل اإلنساني من أجل   2019تحقذق النتايج الرييسية للبلدان في التمويل الم صص في عام  

 اإنجا  )باليسبة الم وية( المستفيد ر(الهدأ )عدد  المجال

 79 4 559 854 التغمية   

 95 31 837 381 الصحة

 95 41 102 171 توفير المياو وخدمات الصرأ الصحر واليظافة الصحية

 84 4 567 772 حماية األرفال

 60 11 657 301 التعليم

 55 1 958 982 التحويالت اليقدية

 
، وتسأأأأتيد نتائج كانون 2019البلدان التر تشأأأأكل جزءًا مر نداء العمل اإنسأأأأانر مر اجل األرفال لعاي األلداأ تخص   مالحظة: 

 وتقارير الحالة فر نهاية العايع 2019)اإنجا ( دل  تقارير الطوارئ الموحدة لعاي  2019األول/ديسمبر 

  
الدافها التعليمية بسأأأأأأأبب نقص فر المائة مر  60و كرت اليونيسأأأأأأأ  انها ال تسأأأأأأأتطيع بلوغ سأأأأأأأو   - 117

التمويل، وتصأأأأأأأأأاعد انعداي األمر، والهجمات المسأأأأأأأأأتهدفة عل  المداريع وكان اإنجا  ميخفضأأأأأأأأأا فر مجال  
التحويالت اليقدية بسأأأأأأبب الخبرة التقيية المحدودة فر تيفيم البرامج، والقيود المفروضأأأأأأة عل  توسأأأأأأيع اليطاق،  

 ويلعوعدي وجود التزاي بالتمويل عل  المد  الط

و كرت اليونيسأأأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأأأا انها تعتزي، مر اجل التصأأأأأأأأأأأدي للقيود التر تواجهها فر مجال التعليم،  - 118
مواصأأأأأأأأأأأألة تعزيز تقديم خدماتها مر خالل الشأأأأأأأأأأأأراكات، والتيفيم المبتكر والتيفيم مر خالل األجهزة المحمولة،  

مثل التعليم المعجل لدعم األرفال الم ر  وتعزيز اليظم، ودعم التعلم لمرفال المتيقلير، وتوفير مسأأأأارات بد لة  
 2020فاتهم التعليمع و كرت ايضأأأأأا انها سأأأأأتيفم اسأأأأأتراتيجية لبياء القدرات فر جميع الميارق السأأأأأبع فر عاي 

 وستيفم نهجًا تدريبيًا سريعًا فر البلدان المستهدفة لمعالجة المشكالت المتعلقة بالتحويالت اليقديةع

 
 لالستجابة لحاالت الطوارئ التللب  ‘1’ 

الحظ المجلس ان اليونيسأأأأأأأأ  اصأأأأأأأأدرت دجراء بشأأأأأأأألن التللب لالسأأأأأأأأتجابة لحاالت الطوارئ إتاحة  - 119
االسأأأأتجابة الفعالة فر حاالت الطوارئ فر الوقا المياسأأأأب لمواجهة األ مات اإنسأأأأانيةع وييص اإجراء عل   

األدن  مر دجراءات التأللأب للمكأاتأب القطريأة والمكأاتأب  ان يحأدد المقر الحأد األدن  مر معأا ير التأللأب والحأد 
اإقليميأة وللمقر نفسأأأأأأأأأأأأأأهع وتمثأل لأمو المعأا ير حأدا ادن  مر التأللأب، ولأملأش فأإن المقيأاي الرئيسأأأأأأأأأأأأأأر للتأللأب  

الوفاء بالحد األدن  مر معا ير التللب اسأأأأأأأأأأتيادا دل  تقييم  اتر لجميع المكاتبع ومر ثم، ُتحمل ميتجات  لو
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يصأة التللب لحاالت الطوارئ، ولر األداة اإلكترونية المسأتخدمة لتيفيم دجراء اليونيسأ  بشألن  التللب عل  م
 التللب لالستجابة لحاالت الطوارئع

والحظ المجلس وجود ثغرات مختلفة فر الطريقة التر تستخدي بها المكاتب اإقليمية والقطرية ميصة  - 120
راء التقييم الماتر والرصأأد لتللبها التشأأغيلر عل  اليحو المتوخ  التللب لحاالت الطوارئ لتحليل المخارر وإج

  :فر اإجراءع ولوحظا المسائل التالية

 يص اإجراء عل  ان المكأاتأب القطريأة  تعير عليهأا ان تكمأل كأل سأأأأأأأأأأأأأأيأة عمليأة تخطيط   )ا( 
والموافقة  للتللب تتكون مر اراع خطواتع ويشأأأأأمل  لش اسأأأأأتعراض موجز المخارر القطرية كل سأأأأأتة اشأأأأأهر 

مكتبا    42شهرًاع والحظ المجلس ان تاريخ الموافقة عل  خطة التللب لأأأأأأأأأأ  12عل  خطط التللب السيوية كل 
يفا عل  انها عالية المخارر، و  21قطريا قد تجاو  سأية واحدة وان  مكتبا ميها متوسأطة   11مكتبا ميها صأُ

مكتبا مر لمو    23التللب، حصأأأأأأل  مكاتب ميخفضأأأأأأة المخاررع شير انه خالل اسأأأأأأتعراض  10المخارر، و 
فر المائةع ويشأأأير لما الوضأأأع ايضأأأا دل  ان التلخير ال  ؤخم  100المكاتب القطرية عل  درجة كاملة قدرلا 

 فر الحسبان عيد حساب درجات المكاتب؛ 

مر معا ير الحد األدن  للتللب بالتللب فيما  تعلق بالتدخالت اليقدية  9 تصأأأأأأأأل المييار  )ب( 
بلدا قد ُقيِّم بلنه دون المسأأأتويات    53يالت اليقدية دل  المسأأأتفيد ر(ع والحظ المجلس ان التللب فر )اي التحو 

بلدا مصأأأأأأأأيفة عل  انها مرتفعة المخاررع وااإضأأأأأأأأافة دل   لش، تم تقييم  32المرضأأأأأأأأية، ويشأأأأأأأأمل لما العدد 
بقع والحظ المجلس ان برامج  بلأدًا عل  انأه شير قأابأل ميط 25مر معأا ير الحأد األدن  للتأللأب فر  9المييأار 

التحويل اليقدي المقدمة فر درار االسأأأأأأأأأأأتجابة لم مات اإنسأأأأأأأأأأأانية ،خمة فر اال دياد، وانه مر األلم فر لما  
السأأأأأأأأأأأأأأييأاريو ان تفر المكأاتأب بمعأا ير الحأد األدن  للتأللأب، مع سأأأأأأأأأأأأأأعر البلأدان المرتفعأة المخأارر دل  اتخأا  

 ادلا لالستجابة لحاالت الطوارئ؛خطوات تتجاو  الحد األدن  لتحسير استعد

 يص اإجراء المتعلق بأالتأللأب لحأاالت الطوارئ عل  ان تكمأل جميع المكأاتأب اإقليميأة  )ج( 
ع وااإضأأأأأأأافة دل   لش،  2018تمو / وليه  31تخطيطها للتللب فر ميصأأأأأأأة التللب لحاالت الطوارئ بحلول 

ييم التقأأدي الأأمي احر تأأه فر الوفأأاء بأأالحأأد األدن  ، كأأان عل  جميع المكأأاتأأب دعأأادة تق2019واعتبأأارًا مر عأأاي 
لمعا ير التللب فر شضأأأأأأأون ثالثة اشأأأأأأأهر مر الموافقة عل  خطة التللب الخاصأأأأأأأة بهاع والحظ المجلس ان  
البيانات المسأتخلصأة مر ميصأة التللب لحاالت الطوارئ لثالثة مكاتب دقليمية )شرب ووسأط افريقيا، والشأرق  

رواا ووسأأأأط ،سأأأأيا(، تشأأأأير دل  درجة التللب ُقيِّما عل  انها صأأأأفر فر المائةع  األوسأأأأط وشأأأأمال افريقيا، واو 
و كرت اليونيسأأأأأأأأأ  ان  لش  رجع دل  ان تلش المكاتب اإقليمية قد وضأأأأأأأأأعا خططها عل  الورق، نظرا ألن  

 مسار المكاتب اإقليمية فر الميصة لم يكر متاحا وقا دعداد خططها؛

بلورواا ووسأأط ،سأأيا، ان لوحة القياي الخاصأأة بيمو ج  الحظ المجلس ايضأأا، فيما  تعلق )د( 
مر معا ير الحد   9ميصأأأأة التللب لحاالت الطوارئ تفيد بلن معظم البلدان لد ها درجة ميخفضأأأأة فر المييار 

مر معأا ير   9األدن  للتأللأب وان بلأد ر فقط ا هرا االمتثأال الكأامأل لأملأش المييأارع وُابلغ المجلس بألن المييأار 
، يشأأأأأأأأأأأأأأير دل  التأللأب لحأاالت الطوارئ فيمأا  تعلق  2018  للتأللأب، الأمي بأدا العمأل بأه فر عأاي الحأد األدن

بالتحويالت اليقدية لمشراض اإنسانية، وان الدرجات تعكس التقييم الماتر للمكاتب استيادا دل  االمتثال لملش  
متثال للحد األدن  مر  مكتبا نتيجة لال 21مكتبا مر اصأأأأأأأأأأأأل  19المييارع وجاءت الدرجات الميخفضأأأأأأأأأأأأة فر 

معا ير التللب، مما يمثل سأأياقا محددا للمخاررع وتقدي البلدان المتوسأأطة الدخل والبلدان  ات الدخل األعل   
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 ات المسأتويات الميخفضأة مر المخارر، كما لو الحال فر اورواا ووسأط ،سأيا، اسأتجابة دنسأانية قائمة عل   
 ريية، واالتالر فإن التللب  ركز عل  القدرات المحليةعاليقد مر خالل نظم الحماية االجتماعية الو 

و كرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان المكأأاتأأب اعأأدت خططهأأا األوليأأة للتأأللأأب لحأأاالت الطوارئ وفقأأا لإلجراء  - 121
الصأأأأأأأأألةع ومع  لش، كان اسأأأأأأأأأتخداي ميصأأأأأأأأأة التللب لحاالت الطوارئ لو السأأأأأأأأأبب المي جعل العد د مر    ي

ع ويجري اسأأأأأأتخداي الميصأأأأأأة بشأأأأأأكل كامل، ومر  SharePoint  موقع المكاتب تختار االحتفا  بخططها عل
المقرر ان تقوي جميع المكاتب اإقليمية بيقل خططها دل  ميصأأة التللب لحاالت الطوارئ فر اليصأأ  األول 

( وما  تصأأل بملش مر  19-ع ولم  يفم لما اإجراء بسأأبب جائحة مرض فيروي كورونا )كوفيد2020 مر عاي
ليونيسأأأأأ  ايضأأأأأا ان معاقبة المكاتب القطرية التر ال تمتثل لمتطلبات العملية سأأأأأتدرج فر  اسأأأأأتجابةع و كرت ا

الميصأأة الجد دة للتللب لحاالت الطوارئ، بما فر  لش ددخال تغييرات عل  نظاي تسأأجيل الدرجات، المي مر  
جراءات التللب  ع كما  كرت ان اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأًا عالميًا إ2020المقرر ان  بدا تيفيمو فر تشأأأأأأأرير األول/اكتوار 

، مع مشأأأأأأأأأأأأأأاركة المكتب  2018لحاالت الطوارئ، بما فر  لش الحد األدن  مر معا ير التللب قد بدا فر عاي 
اإقليمر ألورواا و،سأأيا الوسأأط  بيشأأا  فر ضأأمان انطباق المتطلبات فر مختل  سأأياقات البلدان/المخاررع  

دتاحة المبادئ التوجيهية الميقحة للحد  ، صأأأأأأأأأأدرت اإجراءات الجد دة لليونيسأأأأأأأأأأ  مع 2020وفر ، ار/ماري 
األدن  مر معا ير التللب عل  ميصأأأأأأأة التللب لحاالت الطوارئع وسأأأأأأأيقوي المكتب اإقليمر ألورواا ووسأأأأأأأط  

 ،سيا بتيفيم التوجيهات الجد دة حت  تقوي البلدان بتسجيل درجة االمتثال المحسية المتوقعة فر الميصةع

ونيسااااال االسااااات دام الفعال لمنصاااااة التأدب لحاالت الطوارئ في ويوصاااااي المجلس بأن تكفل الذ - 122
تحلذل الم ا ر والت طيط للتأدب ل ساااااااتجابة لحاالت الطوارئ في جميع المكاتب اإل ليمية والقطريةس على  

 النحو المتو ى في اإلجراءي

 وقبلا اليونيس  التوصيةع - 123

 
 إدارة التحوي ت النقدية  - 5 

 ية الرصد للشركاء المنفة ننشاط الضمان وآل )أ( 

تشأأأأأأأأكل التحويالت اليقدية جزءا كبيرا مر دنفاق اليونيسأأأأأأأأ  وإحد  الطرائق الرئيسأأأأأأأأية لتيفيم البرامج  - 124
 2019برية تحقيق الدافها االسأأأتراتيجيةع والغا مصأأأروفات اليونيسأأأ  عل  بيد المسأأأاعدات اليقدية فر عاي 

ئة مر دجمالر المصأأأروفاتع ومر بير الميارق، سأأأجلا ميطقة  فر الما 38بليون دوالر، اي   2,35يعادل  ما
مليون دوالر،    852,11الشأأأأرق األوسأأأأط وشأأأأمال افريقيا اعل  مصأأأأروفات للتحويل اليقدي المباشأأأأر، د  بلغا 

مليون دوالر، وميطقة شأأأأرق افريقيا والجيوب األفريقر بمبلغ    452,70تليها ميطقة شرب ووسأأأأط افريقيا بمبلغ 
مليون دوالر، وميطقة اورواا ووسأأأط ،سأأأيا بمبلغ    216,94الر، وميطقة جيوب ،سأأأيا بمبلغ مليون دو   450,98
مليون دوالر، وامريكا الالتييية   91,76مليون دوالر، وميطقة شأأأأأأأأأأأرق ،سأأأأأأأأأأأيا والمحيط الهادئ بمبلغ   181,48

 مليون دوالرع 83,94وميطقة البحر الكاريبر بمبلغ 

اليقدية لتحويل اليقد دل  الشأأركاء الميفم رع واعتمدت اليونيسأأ    وُيسأأتخدي اليهج الميسأأق للتحويالت - 125
ع ويهدأ اإرار دل   يادة كفاءة التحويالت 2014درار اليهج الميسأأأأأأق للتحويالت اليقدية فر شأأأأأأبا /فبرا ر 

اليقدية عر رريق تطبيق نهج قائم عل  تقييم المخارر تعتمدو جميع وكاالت األمم المتحدة التر تشأأأأأأأأأارك فر  
رارع وتشأأمل األنشأأطة المضأأطلع بها فر درار اليهج الميسأأق للتحويالت اليقدية دجراء تقييمات كلية لبي ة اإ
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اإدارة المالية العامة فر البلدان المسأأأأأأأأأأتفيدة مر البرنامج؛ وإجراء تقييمات جزئية للشأأأأأأأأأأركاء الميفم ر مر اجل  
حيث الدرجة العامة للمخارر، ووتيرة انشأأطة  تقييم قدرات اإدارة المالية للشأأركاء لتحد د تصأأييف الشأأريش مر 

الضأأأأمان؛ ووضأأأأع خطط ضأأأأمان اسأأأأتيادا دل  تصأأأأييف الشأأأأريش الميفم مر حيث درجة المخارر، المحدد فر  
 مرحلة التقييم الجزئرع

مر المكاتب القطرية او تجاو ت الحد األدن  مر المتطلبات المتعلقة   102وقد استوف  ما مجموعه  - 126
مكاتب   8جر والمالرع والحظ المجلس وجود اوجه قصأأأور فر دنجا  الزيارات البرنامجية فر بالضأأأمان البرنام

مر   9مكتبا ،خر، عل  اليحو المبير بالتفصأأأأأأأيل فر الجدول   17قطرية وفر عمليات المعا ية العشأأأأأأأوائية فر 
 الفصل الثانرع

 
 مر الفصل الثانر 9الجدول 

 أوج  القصور في أنشطة الضمان

 عدد البلدان نطاق القصور )باليسبة الم وية( اليشا  الميطقة

 1 34 الزيارات البرنامجية  شرق ،سيا والمحيط الهادئ    

 2 40-20 عمليات المعا ية العشوائية  

 1 20 الزيارات البرنامجية  امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 5 50-15 عمليات المعا ية العشوائية  

 3 94-29 عمليات المعا ية العشوائية  ميطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

 6 28-14 الزيارات البرنامجية  وسط وشرب افريقيا

 7 80-14 عمليات المعا ية العشوائية  

  
البلدان دل   روأ لم تكر  وعزت اليونيسأأأأأأأأأ  اليقص المي شأأأأأأأأأهدته انشأأأأأأأأأطة الضأأأأأأأأأمان فر بعض  - 127

متوقعة، ميها الكوارط الطبييية، واليزاعات المسأأأأأألحة، والقيود المفروضأأأأأأة عل  دمكانية الوصأأأأأأول دل  المواقع  
لالضأأأأأأطالع فيها بلنشأأأأأأطة الضأأأأأأمان، ولو ما حال دون تمكر المكتب القطري مر اسأأأأأأتيفاء متطلبات السأأأأأأية 

 كاملع بشكل

ر تبملها اليونيسأ  ومكاتبها القطرية إنجا  انشأطة الضأمان، عل  واحا  المجلس علما بالجهود الت - 128
الرشم مر البي ة الصأأيبة والمتغيرةع وير  المجلس ان لياك حاجة دل  اسأأتكشأأاأ السأأبل الكفيلة بمواصأألة بمل 

 وتحسير الجهود الد واة برية  يادة تعزيز انشطة الضمانع

ة ضأأأأأأرورية إدارة المخارر بفعالية وللحصأأأأأأول عل  ووافقا اليونيسأأأأأأ  عل  ان بمل الجهود الد وا - 129
ضأأأأمانات بشأأأألن التحويالت اليقدية دل  الشأأأأركاء الميفم رع وقد نفمت درارا صأأأأارما وشأأأأامال  هدأ دل  تيفيم 
انشأأأطة التقييم والضأأأمان والرصأأأد والدعم التقير عل  جميع مسأأأتويات الميظمة بفعالية وكفاءةع وتعالج اإدارة 

كاتبها اإقليمية ومكاتبها القطرية اي نقص مر خالل ،ليات الرصأأأد القائمة والتوجيهات  فر مقر اليونيسأأأ  وم
 الواجبة التطبيقع

وفيمأا  تعلق بأالمكتأب اإقليمر لشأأأأأأأأأأأأأأرق افريقيأا والجيوب األفريقر، رشم تحقق األلأداأ العأامأة فر  - 130
المعا ية العشأوائية، لوحظا المسأائل  مجالر الزيارات البرنامجية المطلواة والحد األدن  المطلوب مر عمليات 

 التالية:
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شأأأأأأأأأريكا ميفما بلغا التحويالت اليقدية المباشأأأأأأأأأرة  39لم ُتجَر اي  يارة برنامجية فر حالة  )ا( 
مال ير دوالر مسأتحقة السأداد ميم اكثر مر    3,58مال ير دوالر، ميها   107,26شير المسأددة المسأتحقة ميهم 

شأأأأأريكا ميفما كانا فر    63م ُتيفمم عمليات المعا ية العشأأأأأوائية فر حالة سأأأأأتة اشأأأأأهرع وااإضأأأأأافة دل   لش، ل
  متهم مبالغ شير مسددة؛

شأأأأأأأأأأأأأريكا ميفما، لم ُتجَر اي  يارة برنامجية وال اي معا ية عشأأأأأأأأأأأأأوائيةع وكان   21فر حالة  )ب( 
، ميها  مليون دوالر  49,35مسأأأأأأأأأتحقا عل  لؤالء الشأأأأأأأأأركاء الميفم ر تحويل نقدي مباشأأأأأأأأأر شير مسأأأأأأأأأدد قدرو  

 مال ير دوالر مستحقة السداد ميم اكثر مر ستة اشهرع 3

ومع ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  قد اقرت بضأأأأأأأأأأأأأرورة د الء األولوية إنجا  المتطلبات الدنيا فيما  تعلق بجميع   - 131
الشأأأأأأأأأأأأأأركأاء، فقأد  كرت انأه ُيطلأب مر األفرقأة ان تولر األولويأة لتصأأأأأأأأأأأأأأفيأة تلأش المبأالغ مر جأانأب الشأأأأأأأأأأأأأأركأاء 

 ييرعالمعي الميفم ر

ويوصاااااي المجلس بأن تحدد الذونيسااااال أساااااباب الثررات التي مال  دون إنجاز الحد األدنى من  - 132
أنشااااااااطة الضاااااااامان وبأن تت ة إجراءات عاجلة لضاااااااامان القيامس على أ ل تقد رس بإنجاز الحد األدنى من  

في منطقة شاااارا  عمليات المعا نة العشااااوايية في الو   المناسااااب ليما  تعلق بجميع الشااااركاء المنفة ن 
( بأن  79س الفقرة A/74/5/Add.3أفريقيا والجنوب األفريقيس وفي دةا الصااااددس يكرر المجلس توصااااذت  )

تساااااااتعرا الذونيسااااااال مالة الضااااااامان في المكاتب القطرية واإل ليمية األ رى وأن تت ة التدابذر ال زمة  
 الثرراتي لسد

و كرت اليونيسأأ  انها تتفق مع الضأأمانات المالية )عمليات المعا ية العشأأوائية( الدنيا المطلواة فر  - 133
حالة الشأأركاء الميفم ر للمكتب اإقليمر لشأأرق افريقيا والجيوب األفريقر فيما  تعلق بالتحويالت اليقدية المبلغ  

بالرصأأأأد البرنامجر )الزيارات البرنامجية(، حقق المكتب   ع و كرت ايضأأأأا انه، فيما  تعلق2020عيها فر عاي 
اإقليمر بالفعل الهدأ المحدد للفترة قيد االسأأأأأأأأتعراضع شير ان المكتب اإقليمر اشفل عر شير قصأأأأأأأأد ملء 

إ هأار  لأشع   2019لعأاي  inSightالتقرير المرحلر عر حأالأة اليهج الميسأأأأأأأأأأأأأأق للتحويالت اليقأديأة فر نظأاي 
 ع2020  لمو العملية فر الراع األول مر عاي انجزت اليونيس وقد

 
 التحويل النقدي المباشر إلى المستفذد ن )ب( 

ُتصأأأأأأأأأرأ التحويالت اليقدية المباشأأأأأأأأأرة دل  األفراد او األسأأأأأأأأأر المييشأأأأأأأأأية لحما تهم مر ،ثار األ مة  - 134
شأأأأأأت ع والحظ المجلس ان  اإنسأأأأأأانيةع وتجري اليونيسأأأأأأ  تحويالت نقدية مباشأأأأأأرة دل  المسأأأأأأتفيد ر فر بلدان 

مليون دوالر، اسأتحو  اليمر    191,72بلغ   2019دجمالر التحويالت اليقدية المباشأرة دل  المسأتفيد ر فر عاي 
 مليون دوالر( ميهاع 173,84فر المائة ) 91عل  نسبة 

عر اليزاع فر  وُنفِّم مشأأروع االسأأتجابة لم مات الطارئة فر اليمر اسأأتجابًة لم مة اإنسأأانية الياجمة - 135
البلأدع ويهأدأ احأد عيأاصأأأأأأأأأأأأأأرو، ولو مشأأأأأأأأأأأأأأروع التحويالت اليقأديأة الطأارئأة، دل  دجراء تحويالت رأارئأة بهأدأ  
دتاحتها للفقراء والف ات الضأأييفة فر درار التصأأدي أل مة الغماءع وُابلغ المجلس بلن اليونيسأأ  تيفم المشأأروع  

 بياء عل  رلب البيش الدولرع

وحدة ددارة المشأأاريع التابعة لليونيسأأ ، التر  وجد فريقها فر َعّمان واليمرع   وتشأأرأ عل  المشأأروع - 136
رة للتفاوض عل  توفير دمكانية الوصأول للمشأروع   وفيما  تعلق بتيفيم المشأروع، اسأتعانا اليونيسأ  بوكالة ميسأِّ

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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بعة لطرأ ثالث ودعمه، واسأأأأأتعانا بوكاالت دفع لتو يع المبالغ اليقدية عل  المسأأأأأتفيد ر، واميظمة رصأأأأأد تا
 إجراء رصد مستقل للمشروع، واآلية تدار  اتيا لمعالجة المظالمع

 
 تحد د المستفيد ر ‘1’ 

مليون مسأتفيد مسأجلير لد  صأيدوق    1,5اعتمدت اليونيسأ ، عيدما تولا المشأروع، قائمًة تتضأمر  - 137
يمر كانا تتلق  مسأأأاعدة تقيية مر  الرعاية االجتماعية، ولو برنامج لشأأأبكة األمان االجتماعر تابع لحكومة ال

مختل  الوكاالت الدوليةع وقد اُعدت قائمة المسأأأأأأأأتفيد ر لمو قبل اندالع اليزاع ولم تراجعها اليونيسأأأأأأأأ  عيدما  
 تولا المشروعع  

و كرت اليونيسأ  انها اعتمدت قائمة المسأتفيد ر الخاصأة بصأيدوق الرعاية االجتماعية وفقا التفاق   - 138
مع البيش الدولرع واليونيسأ  لر الجهة األميية عل  القائمة وليس لها سألطة شأطب مسأتفيد ر  التمويل المبري 

او دضأأأأأأأافتهمع وكان اسأأأأأأأتخداي قائمة معدة قبل اندالع اليزاع دون ددخال تغييرات عليها شأأأأأأأررا فرضأأأأأأأه البيش 
 الدولر وكان له ما  بررو مر العوامل السياسية واالقتصادية والتقييةع

، سأألما اليونيسأأ  ايضأأا بلن اسأأرا مييشأأية اخر  عد دة قد وقعا فر براثر الفقر فر  ل  ومع  لش - 139
البي أة الحأاليأة نتيجأة لعوامأل خأارجيأة مثأل التبأارؤ/االنكمأاش االقتصأأأأأأأأأأأأأأادي وعأدي دفع المرتبأاتع فقأد تأدلورت 

ش، فإن صأأأأأأأيغة الحالة االجتماعية واالقتصأأأأأأأادية للشأأأأأأأعب اليمير ميم نشأأأأأأأوب األعمال العدائية فر البلدع ولمل
االسأأأأأأتهداأ التر اُعدت قبل اندالع اليزاع لتحد د المسأأأأأأتفيد ر لر تكون  ات جدو  او لر تصأأأأأألح للسأأأأأأيياريو 
الحالرع شير انه ال يمكر وضأأأأأأأأأأع صأأأأأأأأأأيغة جد دة لتحد د المسأأأأأأأأأأتفيد ر مر دون جمع بيانات احدطع و كرت  

تماعية  ركز عل  تيشأأأأأيط سأأأأأوق  اليونيسأأأأأ  ايضأأأأأا ان لياك حاجة دل  تدخل مختل  فر مجال الحماية االج
 العمل واالنتعاش االقتصاديع

والحظ المجلس انه باليظر دل  الحالة السأأأأائدة، قاما اليونيسأأأأ  بتقييم وتقبل المخارر التر  يطوي  - 140
 ع2014عليها تيفيم برنامج عل  اساي قائمة مستفيد ر اُعدت فر عاي 

 
 التقدي المحر  فر تيفيم المشروع ‘2’ 

دي ميظمة الرصأأأأأأأأأأد التابعة لطرأ ثالث، فر نهاية كل دورة دفع، تقارير تقّيم فيها اداء المشأأأأأأأأأأروع  تق - 141
 :باستخداي ثمانية مؤشرات رئيسيةع والحظ المجلس فر تلش التقارير بضعة مسائل مهمة تتمثل فيما  لر

باإمكان تحويل (، لم يكر 2019كانون األول/ديسأمبر   31فر دورات الدفع السأا )حت   )ا( 
فر المائة مر المسأأأأأأأأأأأتفيد رع و كرت اليونيسأأأأأأأأأأأ  انها تجري    14 و  9المبالغ اليقدية دل  ما  تراوح تقريبا بير 

تحليالت ميتظمة بشأأأأأأأألن المسأأأأأأأأتفيد ر الم ر لم تدفع لهم مسأأأأأأأأتحقاتهم لتعزيز جهودلا فر مجال التوعية، وان  
 ان وثائق الهوية واليزوح، وترصدلا اليونيس ؛لياك عوامل مختلفة تفسر لما اليقص، مثل الوفاة وفقد

فر المأأأائأأأة فر الأأأدورات الخمس  32 و 23 أأأل معأأأدل اإنجأأأا  المبلغ عيأأأه  تراوح بير  )ب( 
فر المائة مر المسأأأأتفيد ر لمعلومات مياسأأأأبة مر الميسأأأأرير عر    90األول ، مقارنًة بالهدأ المتمثل فر تلقر 

س بلن لما المؤشأأأأأأأأأر ال يعكس بدقة نمو ج التحويالت اليقدية الطارئة  مكان الدفع ووقته وتاريخهع وُابلغ المجل
المي ُيسأأأأأأأتخدي لتسأأأأأأأليم المبالغ اليقدية، وانه ُنقِّح خالل الدورة السأأأأأأأادسأأأأأأأة، بالتركيز بدال مر  لش عل  شأأأأأأأبكة  

 التيسير، ولو ما اد  دل  تحسير معدل اإنجا ؛
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ول دل  موقع الدفعع وافادت اضأأأأأأطر بعض المسأأأأأأتفيد ر دل  قطع مسأأأأأأافات بعيدة للوصأأأأأأ  )ج( 
اليونيسأ  بلن ميظمة الرصأد التابعة لطرأ ثالث تسأتعرض  لش الجانب وتعمل عل  ضأمان مواءمة المؤشأر  
المي يقيس المسأافة التر يقطعها المسأتفيدون مع بارامترات المشأروع مر اجل قياي اليسأبة الم وية للمسأتفيد ر  

كيلومترا   20كيلومترات للوصأأأأول دل  موقع الدفع ) 10ر مر الم ر يمشأأأأون اكثر مر سأأأأاعتير او يقطعون اكث
فر حالة المقارعات المتضأأأأأررة مر الحرب( ومر اجل توفير تحليالت اكثر تفصأأأأأيال لفهم المؤشأأأأأر عل  نحو  

موقعأا فر الأدورة  1 117افضأأأأأأأأأأأأأأل وتوجيأه التأدابير التصأأأأأأأأأأأأأأحيحيأةع وقأد  اد العأدد اإجمأالر لمواقع الأدفع مر 
وقعا فر الدورة السأأادسأأة، وتتواصأأل الجهود المبمولة لتوسأأيع نطاق تغطية مواقع الدفع  م 1  276الخامسأأة دل  

 بالهات  المحمول مر اجل تقليل وقا السفر؛

فر المأائأة مر المسأأأأأأأأأأأأأأتفيأد ر عر   60مقأارنأًة بأالهأدأ المتمثأل فر دعراب مأا ال يقأل عر  )د( 
كأأان معأأدل اإنجأأا  ادن  مر   فر المأأائأأة ميهم عر راي محأأا أأد، 35مسأأأأأأأأأأأأأأتو  اعل  مر الرضأأأأأأأأأأأأأأأا وإعراب 

فر المائة باليسأأأأأأأبة للمؤشأأأأأأأر األخير فر   55المائة باليسأأأأأأأبة للمؤشأأأأأأأر األول فر جميع الدورات، والغ  فر 40
خمس مر الدوراتع وافادت اليونيسأأأأأ  بلن المصأأأأأارأ ُتواف  بالتعليقات بهدأ التحسأأأأأير، ولو امر  توقع ان  

 وتحديات سياقية اخر ؛ “19-كوفيدوة يستمر، رشم التحديات المستجدة التر تشمل جائح

تحقق فر الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدورتير الخامسأأأأأة والسأأأأأادسأأأأأة الهدأ المتمثل فر ان  تمكر ما ال يقل عر   )ه( 
فر المأأائأأة مر المسأأأأأأأأأأأأأأتفيأأد ر مر تلقر مأأدفوعأأاتهم فر المحأأاولأأة األول ع والحظ المجلس انأأه عل  الرشم   85
مواقع الدفع الثابتة فر الميارق الحضأأأأأأأأأرية سأأأأأأأأأو   تحقيق الهدأ، لم  تلق بطاقاِت جدولة المدفوعات فر  مر
فر المائة مر مواقع الدفع فر الميارق الريفية تفتقر دل  الفتات   43فر المائة مر المسأأأأأأأأتفيد ر، كما ان  24

جأدولأة المأدفوعأات التر تظهر عليهأا تواريخ الأدفع المقررةع و كرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان بطأاقأات الجأدولأة لم ُتو مع 
حضأأأرية تم اختيارلا عل  اسأأأاي الدروي المسأأأتفادة مر المشأأأروع بشأأألن دورات الدفع   ميطقة 49سأأأو  عل  

التر ُابلغ فيها عر االكتظا ع وتشأأمل األسأأباب الرئيسأأية التر تسأأتدعر القياي بزيارات متكررة االضأأطرار دل  
ر مواقع  تجيب الحشأأأأأأود، واألعطال التر يعانر ميها نظاي الدفع، وضأأأأأأع  اتصأأأأأأال الُيظم بشأأأأأأبكة اإنترنا ف

الدفعع وقد ُقدما توصأيات دل  المصأارأ لتحسأير نظم الدفع والحد مر اال دحاي فر مواقع الدفعع وااإضأافة  
دل   لش، اسأأأأأأُتعرضأأأأأأا خطة الدفع عل  نحو شأأأأأأامل إجراء تعد ل فر جدولة  يارات المسأأأأأأتفيد ر دل  مواقع  

 الدفع بهدأ تحسير اليتائج فر دورة الدفع السابعةع

المجلس بأن تواصال الذونيسال تعزيز تنفذة ورصاد مشاروت التحوي ت النقدية الطارية في ويوصاي  - 142
 اليمنس مع مراعاة تطور الحالة والدروس المستفادة من تنفذة المشروت على أرا الوا عي

 
 إدارة المشتريات والم زون والدارة سلسلة اإلمداد - 6 

 إدارة المشتريات )أ( 

 ات رويلة األجلالشراء مر خالل اتفاق ‘1’ 

 يص دليل اليونيسأأأأأأأ  للتوريد عل  انه  يبغر عموما اسأأأأأأأتخداي االتفاقات الطويلة األجل، ريلة فترة  - 143
اسأأأتمرارلا وسأأأريانها، لتلبية جميع االحتياجات التر تيشأأأل بعد دبرامها، بدال مر دجراء عمليات عطاءات جد دة 

ررح عطأاء جأد أد فر حأال وجود  او الشأأأأأأأأأأأأأأراء خأارج درأار االتفأاق )او االتفأاقأات(ع شير انأه  يبغر اليظر فر 
رلبأأات كبيرة لم تكر متوقعأأة فر وقأأا التخطيط إبراي االتفأأاق )او االتفأأاقأأات( او فر الحأأاالت األخر  التر 
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تتوافر فيها اسأأأأباب تدعو دل  االعتقاد بإمكانية الحصأأأأول عل  اسأأأأعار او شأأأأرو  افضأأأأل مر خالل ممارسأأأأة  
 تيافسية جد دةع

لما عددو   2019امر شأأأأأأأراء فر عاي   7 745بة اإمدادات اصأأأأأأأدرت  واشأأأأأأأار المجلس دل  ان شأأأأأأأي - 144
بليون دوالر   2,26مأأأأأادة قيأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة بقيمأأأأأة  10 289بليون دوالر، ميهأأأأأا  2,4مأأأأأادة بقيمأأأأأة  14 751

مادة قيمتها   818المائة(ع ومر بير لمو المواد القياسأية، لم ُتشأتر فر درار االتفاقات الطويلة األجل   فر 93)
فر المائة مر المواد القياسأأأية المشأأأتراة(ع والحظ المجلس ان اسأأأعار المواد القياسأأأية  8ر )مال ير دوال  105,5

مليون دوالر(    18,8حالة )بقيمة شأأأأراء دجمالية بلغا  34المشأأأأتراة خارج درار لمو االتفاقات كانا اعل  فر 
مادة    182ايضأأأأا ان مر اسأأأأعار نفس المواد المشأأأأتراة مر خالل لمو االتفاقات خالل السأأأأيةع والحظ المجلس 

مليون دوالر، دون ان  تم  لش فر درار    29,75اوامر شأأراء، بقيمة دجمالية قدرلا   705رلبها فر  قياسأأية تم
مليون دوالر وتزيد قيمتها الشرائية الفردية عل     22اتفاق رويل األجل، بما فر  لش سبع مواد تبلغ قيمتها  اي

 مليون دوالرع

يمكر اسأأأأأتخالص اسأأأأأتيتاج عاي بشأأأأألن الوفورات اليقدية المحتملة وان مر   و كرت اليونيسأأأأأ  انه ال - 145
الضأأأأروري اليظر فر فراد  حاالت الشأأأأراء المحددةع فعل  سأأأأبيل المثال، قد ال  يطبق سأأأأعر االتفاق الطويل  
األجل دال عل  مجموعات محددة مر البلدان مسأأأأأأتوفية للشأأأأأأرو ع واالمثل، فيما  تعلق بالمواد القياسأأأأأأية التر 

طلب خارج درار االتفاقات الطويلة األجل،  تعير دراسأأأأأأأة الحاالت المحددة وال يمكر اسأأأأأأأتخالص اسأأأأأأأتيتاج تُ 
بلن اسأأأأتخداي لمو االتفاقات سأأأأيؤدي دل  الحصأأأأول عل  شأأأأرو  افضأأأألع واسأأأأتيادا دل  اليهج القائم عل    عاي

  دبراي اتفاقات رويلة األجل الميتجات المحددة المتبع فر معظم المواد القياسأأأأية، تسأأأأع  شأأأأيبة اإمدادات دل
كلما اعُتبر انها توفر اعل  جودة بلفضأأأأل سأأأأعر و/او مكاسأأأأب ناتجة عر  يادة الكفاءةع واضأأأأافا اليونيسأأأأ   
انها شير ملزمة بتيفيم انشأأأطتها فر مجال المشأأأتريات مر خالل دبراي اتفاقات رويلة األجل، وان الحكم الوارد 

تع اليونيسأأأأأأأ  بالمرونة الال مة اللتماي خيارات اخر  عيد الحاجة  فر اإجراءات اإدارية ضأأأأأأأروري لكر تتم
)مثال فيما  تعلق توفير الجودة بلفضأأأأأأأل سأأأأأأأعر، او قيود االتفاق الطويل األجل المبري، او القيود التكيولوجية، 

 حاالت الطوارئ(ع او

ي اي تبر  - 146 ير محدد لعمليات الشأأأأأأراء واحا  المجلس علما بالرد المي قدمته اليونيسأأأأأأ ع بيد انه لم ُيقدم
ي اي   34التر جرت بلسأأأأأعار اعل  خارج درار االتفاقات الطويلة األجل فر الحاالت البالغة   حالة، كما لم ُيقدم

صيفاع وير  المجلس ان األسباب   182تبرير محدد لعدي دبراي اتفاقات بشلن األصياأ القياسية البالغ عددلا 
ية االتفاقات الطويلة األجل فر شأأأأأأأأأأراء األصأأأأأأأأأأياأ القياسأأأأأأأأأأية  يبغر ان  المحددة التر ادت دل  عدي األخم بآل

 ُتسجمل بوضوح، ولو ما لم ُ الَحظ مر البيانات المقدمةع

م فذها أوامر  - 147 ويوصااي المجلس بأن تكفل الذونيساال تسااجذل أساابابت ومبرراتت محددة لكل مالة ُتقدَّ
 يشراء  ارج إ ار االتفا ات الطويلة األجل  ات الصلة

و كرت اليونيسأأأأ  انه، وفقا لإلجراءات القائمة، د ا اُعلر عر امر شأأأأراء او عقد خدمات مؤسأأأأسأأأأية   - 148
لسأأألع او خدمات متاحة فر درار اتفاق سأأأارل رويل األجل، وُاصأأأدر امر الشأأأراء او ُابري عقد الخدمات خارج  

اخلية لوثيقة التعاقد فر  درار لما االتفاق، ُيطلب مر مو فر المشأأأأأأأأأأأأتريات عيدئم ان يقدموا، فر الممكرات الد
نظاي المعلومات االفتراضأأأأأر المتكامل، مبررا سأأأأأليما لعدي اسأأأأأتخداي االتفاق القائمع وااإضأأأأأافة دل   لش، فإن  

للحأأاالت التر  ادت فيهأأا اسأأأأأأأأأأأأأأعأأار المواد القيأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأة المشأأأأأأأأأأأأأأتراة خأارج   2019القيمأأة اإجمأأاليأأة خالل عأاي 
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المواد المشأأأأأأأأأأأأأأتراة مر خالل لأمو االتفأاقأات مثلأا نسأأأأأأأأأأأأأأبأة االتفأاقأات الطويلأة األجأل عل  اسأأأأأأأأأأأأأأعأار نفس  درأار
فر المائة مر قيمة المواد القياسأية التر تم شأرا لا فر العاي، ولر نسأبة ُتعتبر شير  ات شألنع و كرت   0,83

اليونيسأأأأأأ  ايضأأأأأأا ان العملية تيطوي بالفعل، فر حالة معظم المواد القياسأأأأأأية، عل  تقييم جدو  دمكانية دبراي 
لأة األجأل لكأل سأأأأأأأأأأأأأألعأة/خأدمأة وعل  تحليأل لتكأاليف وعوائأد  لأش اإبراي، وان ليأاك عوامأل مختلفأة اتفأاقأات روي

 تقلل مر فوائد دبراي اتفاقع

ورشم ان المجلس يعرب عر تقد رو للرد المي قدمته اليونيسأأ ، لم ُتمَكر األسأأباب المفصأألة لعمليات  - 149
عل  ولعأدي دبراي لأمو االتفأاقأات فيمأا  تعلق بأالمواد الشأأأأأأأأأأأأأأراء خأارج درأار االتفأاقأات الطويلأة األجأل بألسأأأأأأأأأأأأأأعأار ا 

القياسأأأأأية، وفر  ل غياب تلش األسأأأأأباب لم  تمكر المجلس مر التحقق مر مبررات القرارات المتخمة فر تلش  
 الحاالت المحددةع

 
 اإ ن بالشراء المحلر ‘2’ 

لو   ن بالشأأأراء المحلر يص احد دجراءات شأأأيبة اإمدادات فر اليونيسأأأ  عل  ان الغرض مر اإ  - 150
تمكير المكاتب القطرية واإقليمية مر االسأأأأأأأتفادة مر خبرة الشأأأأأأأيبة لضأأأأأأأمان ان تتم عمليات الشأأأأأأأراء المحلية 

اإقليمية وفقا للقواعد واألنظمة، وان تفر بمعا ير الجودة المطلواة، وتخدَي مصأأأأأأأالح اليونيسأأأأأأأ  الفضأأأأأأأل ،   او
نشأأأأأأأأطةع وييص دليل اليونيسأأأأأأأأ  للتوريد عل  وجوب  ولضأأأأأأأأمان ان تتمكر الشأأأأأأأأيبة مر رصأأأأأأأأد جميع لمو األ

 الحصول عل  د ن قبل بدء عملية تقديم العطاءات وإصدار وثائق رلبات تقديم العروضع

فر   2019د نا بالشأأأأأأأأأراء المحلر خالل عاي   159والحظ المجلس ان شأأأأأأأأأيبة اإمدادات اصأأأأأأأأأدرت  - 151
األ ون شأأأأأأأكل ا ون شأأأأأأأراء محلر مخصأأأأأأأصأأأأأأأة،   مكتبا قطريا، واتخمت لمو  68بها  قايعمليات شأأأأأأأراء محلية 

ا ون شأأراء محلر مطلقة )فر مجاالت شير التشأأييد(، او ا ون شأأراء محلر )فر مجال التشأأييد(، او ا ون   او
 شراء محلر )فر مجال خدمات الشراء(ع واستيادا دل  تحليل لتلش الحاالت، الحظ المجلس ما  لر:

حالًة   20ر، اشأأأأأتر  مكتب قطري واحد فر د نًا مخصأأأأأصأأأأأًا للشأأأأأراءل المحل 39مر اصأأأأأل  )ا( 
دوالرا، وادات عمليأة تقأديم العطأاءات/عمليأة رلأب تقأديم العروض فر   37  985,52ادوية ومواد تغأموية بقيمأة  

 ، قبل دصدار ا ون الشراء المحلر المخصصة بوقا رويل؛2017ا لول/سبتمبر 

حأالأة اشأميأة عالجيأة  20د نأًا مطلقأًا للشأأأأأأأأأأأأأأراء المحلر، اشأأأأأأأأأأأأأأُتريأا فر  22مر اصأأأأأأأأأأأأأأأل  )ب( 
د نأًا مطلقأًا للشأأأأأأأأأأأأأأراء المحلر(   19دوالرًا ) 50 866 754,91بلأدًا بقيمأة  11لالسأأأأأأأأأأأأأأتعمأال وادويأة فر  جأالزة

فرنأأش مر فرنكأأات الجمأأاعأأة المأأاليأأة األفريقيأأة لأأدول شرب افريقيأأا )د ن شأأأأأأأأأأأأأأراء محلر   3 117 372 600 و
عمليأأة رلأأب تقأأديم العروض فر تشأأأأأأأأأأأأأأرير /واحأأد(ع وفر جميع لأأمو الحأأاالت، بأأدات عمليأأة تقأأديم العطأأاءات

 ، قبل دصدار ا ون الشراء المحلر والموافقة عليهاع2018األول/اكتوار وتشرير الثانر/نوفمبر 

و كرت اليونيسأأأأأأأأ  ان معظم الميتجات التغموية، وال سأأأأأأأأيما األشمية العالجية الجالزة لالسأأأأأأأأتعمال   - 152
موافقَة عليها قبل دجراء اي عملية شأأأراءع وقد وضأأأعا شأأأيبة  واألدوية، تتطلب دجراَء تقييم لضأأأمان الجودة وال

اإمدادات المعا ير والمواصأأأأأأأأأفات التقيية لهمو الميتجات عل  الصأأأأأأأأأعيد العالمر، وصأأأأأأأأأدقا عليهاع واالتالر،  
يكر بإمكان الشأأأأأأأيبة ان تصأأأأأأأدر ا ون شأأأأأأأراء محلر لتلش الميتجات قبل الموافقة عل  الميتجات والمورد ر   لم

ع ولم ُيجَر تقييم ضأأأأأمان الجودة دال عل  العروض الواردة مر خالل العطاءات التر ررحتها  ومواقع التصأأأأأييع
اليونيسأ ، سأواء بواسأطة الشأيبة او بواسأطة المكتب القطري بالتيسأيق مع الشأيبةع ومر ثم، تسأبق العطاءات  
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ا األشمية العالجية  دائما دصأأأأأأدار ا ون الشأأأأأأراء المحلر فر حالة األدوية ومعظم الميتجات التغموية، وال سأأأأأأيم
الجالزة لالسأأأأأتعمالع وفر تلش الحاالت المحددة، اُعيد دصأأأأأدار األ ون المخصأأأأأصأأأأأة المتعلقة بالمواد الغمائية 

( عل  اسأأأأاي نتائج عملية تقديم 2018 و  2017العالجية الجالزة لالسأأأأتعمال )سأأأأبق ان صأأأأدرت فر عامر 
 ع2017العطاءات لعاي 

المي قدمته اليونيسأأأأأأأأ ع شير ان المجلس الحظ ايضأأأأأأأأا ان الحكم  واحا  المجلس علما بالتوضأأأأأأأأيح - 153
الوارد فر دليأأل التوريأأد  يطبق فقط عل  ضأأأأأأأأأأأأأأرورة دجراء تقييم ضأأأأأأأأأأأأأأمأأان الجودة لمشأأميأأة العالجيأأة الجأأالزة  
لالسأتعمال وعل  ضأرورة الموافقة عليها، وال  يص تحد دًا عل  ضأرورة دجراء تقييم ضأمان الجودة بعد عملية  

اتع وعالوة عل   لش، فر حالتير مر حاالت ا ون الشأأأأأأراء المحلر المخصأأأأأأصأأأأأأة، سأأأأأأبق تاريخ تقديم العطاء
عمليات الشأأأأراء المحلية نفسأأأأه تاريَخ دصأأأأدار اإ نع ولم  تمكر المجلس مر التحقق مر حالة تواريخ عمليات  

حالة اخر  مر   الشأأأأراء المحلية فر حاالت ا ون الشأأأأراء المحلر المطلقة نتيجة لعدي وجود بيانات عيهاع وفر
حاالت عمليات الشأأأراء المحلية للقاحات فر احد المكاتب القطرية، صأأأدر امر الشأأأراء قبل شأأأهر مر دصأأأدار  

 شيبة اإمدادات أل ون الشراء المحلرع

ويوصااي المجلس بأن تحلل الذونيساال األسااباب التي أدت إلى إجراء عمليات الشااراء  بل إصاادار  - 154
 ء المحليس وبأن تت ة اإلجراءات التصحيحية ال زمةيشعبة اإلمدادات أل ون الشرا

ووافقا اليونيسأأأأأأأأأأ  عل  لمو التوصأأأأأأأأأأية و كرت انها سأأأأأأأأأأتحلل األسأأأأأأأأأأباب التر ادت دل  تضأأأأأأأأأأم ر  - 155
الشأأأأأأأأأراء الثالثة لتواريخ دصأأأأأأأأأدار سأأأأأأأأأابقة لتاريخ دصأأأأأأأأأدار د ن الشأأأأأأأأأراء المحلر، وسأأأأأأأأأتتخم اإجراءات  رلبات

 التصحيحية الال مةع

ويوصاي المجلس أيضاا بأن توضاح الذونيسال األمكام الواردة في دلذل التوريد والوغايق اإلجرايية  - 156
 ات الصاالة بشااأن العمليات وال طوات ال زمة إلصاادار أ ون الشااراء المحلي لم تلل المنتجاتس وال ساايما  

 في مالة األغةية الع جية الجادزة ل ستعمال واألدويةي

ل  لمو التوصأأأأأأأأأأية و كرت انها سأأأأأأأأأأتيجز عملية تيقيحها الجاري لدليل التوريد ووافقا اليونيسأأأأأأأأأأ  ع - 157
وإجراءات شيبة اإمدادات  ات الصلة لزيادة توضيح اإجراءات/الخطوات المطلواة لد  دصدار ا ون الشراء 

 المحلر، وال سيما فيما  تعلق باأل ون المتصلة باألشمية العالجية الجالزة لالستعمال واألدويةع
 

 مراقبة الموجودات ب() 

تقوي اليونيسأأأأأأأأأ  بشأأأأأأأأأراء المواد وتوريدلا دل  الشأأأأأأأأأركاء الميفم ر والحكومات الوريية دعمًا لمختل    - 158
البرامج التر  يفمونهاع ويشأأأأأأأأأأأمل  لش المواد التغموية واللقاحات واألدوية والمخا ن الطبية، فضأأأأأأأأأأأال عر المواد  

بر الجهة التر تماري السأأأيطرة عل  اإمدادات عيدما  يقل الموّرد  التعليميةع وُابلغ المجلس بلن اليونيسأأأ  ُتعت
ملكية اإمدادات دليها او عيد تسأأليمها دل  مسأأتودعات اليونيسأأ ، وعيدما تيتفع اليونيسأأ  باإمدادات ويكون  

ونيسأأ   بمقدورلا التحكم فر انتفاع ا خرير ميهاع وعيدما يشأأحر البائعون المواد، تيتقل السأأيطرة عليها دل  الي
ع وال تعتبر السلع جزءا مر مخزون اليونيس ، عيدما ُتشحر مباشرة دل  الشركاء (4)وفقا لشرو  التجارة الدولية

__________ 

شأأأرو  التجارة الدولية لر مجموعة فراد  قواعد صأأأادرة عر شرفة التجارة الدولية تحدد مسأأأؤوليات البائع والمشأأأتري عيدما تباع سأأألع  (4) 
لتر  تحملها المشأأتري والبائع فر فر درار معامالت دوليةع وتوضأأح كل شأأر  مر شأأرو  التجارة الدولية المهاي والتكاليف والمخارر ا

 لمو المعامالتع
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الميفم ر ويقومون باسأأأأأأأأأأأأتالمهاع وعيدما تقع المواد تحا سأأأأأأأأأأأأيطرة اليونيسأأأأأأأأأأأأ  ُتسأأأأأأأأأأأأجل فر دفاترلا كمخزون  
 كسلع عابرة او كسلع محتفظ بها فر مستودعات المخزون(ع )دما

مليون دوالر مر اإمأدادات دل  الشأأأأأأأأأأأأأأركأاء الميفأم ر   981,63، ُحّول مأا قيمتأه 2019وخالل عأاي  - 159
والحكومات الوريية التر تيفم برامج مختلفة تدعمها اليونيسأأأأأأأأأ ع وتحتفظ اليونيسأأأأأأأأأ  فر مخزونها بمواد تبلغ  

 مليون دوالرع 380,39قيمتها 
 

 دوران المخزون  ‘1’ 

المالية المتعلقة بإدارة المخزون باسأأأأأأأتخداي دوران المخزون واياي االحتفا  فر حلل المجلس اليسأأأأأأأب  - 160
المخزون، التر تشأأأأأير دل  عدد األياي التر يسأأأأأتغرقها تخزير المواد فر المخزون قبل صأأأأأرفها للبرامجع والحظ  

ر   ومًا ف  134 ومًا، مقارنة بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   140بلغ   2019المجلس ان متوسأأأأأأأأأأأأط وقا االحتفا  فر المخزون لعاي 
ع وكش   2018فر عاي   2,72، مقارنة بأ  2019فر عاي    2,62، وان نسبة دوران المخزون بلغا  2018 عاي

تحليل ،خر ان اسأأأأأأأأأتهالك المخزون خالل العاي تبارل فر األرااع الثالثة األول  مر العاي وتسأأأأأأأأأارع فر الراع  
سأأأأأتخدامها كلسأأأأأاي لمقارنة لمو  األخير ميهع ولم  الحظ المجلس اي معا ير مماثلة سأأأأأائدة فر لما المجال ال

فر ميظمة الصأأأأأأأأأأأأأأحة العالمية    2018اليسأأأأأأأأأأأأأأب، لكيه الحظ ان عدد اياي االحتفا  فر المخزون بلغ فر عاي 
  ومًاع 98 ومًا والغ فر برنامج األشمية العالمر  84

  و كرت اليونيس  ان نسب دوران المخزون المحسواة مر البيانات المستخلصة مر نظاي المعلومات - 161
لليونيسأأأ  ككل، وان   5,87 للمكاتب القطرية و 6,22 لشأأأيبة اإمدادات و  3,29االفتراضأأأر المتكامل بلغا 

 وما   32  وما للشأأأأيبة و 97,9عدد األياي التر اسأأأأتغرقتها عملية نقل/صأأأأرأ المخزون دل  المسأأأأتعملير بلغ 
الواردة فر البيانات الماليةع   للمكاتب القطريةع والحظ المجلس ان لمو اليسأأأأأأأأب لم ُتحسأأأأأأأأب باسأأأأأأأأتخداي األرقاي

وحت  فر تلأش الحأالأة، اكأد الحسأأأأأأأأأأأأأأأاب االرتفأاع الكبير أليأاي االحتفأا  فر المخزونع وعالوة عل   لأش، فأإن  
السأأألع العابرة تشأأأكل جزءا مر المخزون ومر سأأألسأأألة اإمداد، ومر ثم  لزي ددراجها فر حسأأأاب اياي االحتفا   

 فر المخزونع

 وما، بييما بلغ   134ان عدد اياي االحتفا  فر المخزون لبرامج الطوارئ بلغ والحظ المجلس ايضأأأأا  - 162
( والغ معأأدل دوران المخزون  “الطوارئ  –الموارد األخر  و ومأأا )كاللمأأا مر  137فر حأأالأأة البرامج العأأاديأأة 

ع عل   عل  التوالرع والغرض مر دمأأدادات برامج الطوارئ لو ان ُتو م  2,66 و 2,73فر حأأالأأة لأأمو البرامج 
وجه السأأأأأرعة فر الحاالت اإنسأأأأأانية، لكر معدل دورانها كان مماثال لمعدل دوران اإمدادات العاديةع و كرت  
اليونيسأأأأأأأ  انها مكلفة، فر درار التزامها األسأأأأأأأاسأأأأأأأر مر اجل األرفال، بلن تجّهز دمدادات الطوارئ مسأأأأأأأبقا  

بعاد دمدادات الطوارئ المحتملة مر لما  بهدأ اسأأأأأأتخدامها فر االسأأأأأأتجابة لحاالت الطوارئ، وانه  يبغر اسأأأأأأت
فر المأائأة، مر مجموع   51مليون دوالر، او مأا نسأأأأأأأأأأأأأأبتأه   192التحليألع وُابلغ المجلس ايضأأأأأأأأأأأأأأا بألن مأا قيمتأه 

مليون دوالر مر المخزون المجهمز مسأأأأأأأأأأبقا   50المخزون ُمخزمن فر مسأأأأأأأأأأتودعات فر الميدان، ويشأأأأأأأأأأمل  لش 
تفا  به لفترة  ميية ارول بهدأ اسأأأأأأتخدامها فر االسأأأأأأتجابة عيد بداية )المخزون االحتيارر( المي ُ يو  االح

 حاالت روارئع

فر المائة   31 فر المائة مر مجموع المخزون و  13والحظ المجلس ان المخزون االحتيارر يشكل  - 163
رأ  الوارد اواًل ُيصأأأأأأأ ومر دمدادات الطوارئع ويتعير اسأأأأأأأتهالك لما المخزون االحتيارر عل  اسأأأأأأأاي قاعدتر 

فر المائة(   30مليون دوالر )  15ع شير انه لوحظ ان نحو “ما  يتهر صأأأأأأأأأأالحيته اواًل ُيصأأأأأأأأأأرأ اوالً واو  “اوالً 
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لما المخزون االحتيارر  ل فر المخزون ألكثر مر سأأأأأأأأأأأيةع وحت  بعد اسأأأأأأأأأأأتبعاد لما المخزون المجّهز   مر
 وما، ولو مرتفع جدا    94رئ قرابة مسأأأأأأأأأأأأأأبقا مر التحليل، بلغ عدد اياي االحتفا  فر المخزون إمدادات الطوا

ايضأأأأأأأأأأأأأأأاع وييطوي لأأما األمر ايضأأأأأأأأأأأأأأأا عل  خطر تقأأادي المخزون، بمأأا فر  لأأش تجأأاُو  األصأأأأأأأأأأأأأأيأأاأ لمأأدة 
 اليافعع صالحيتها/عمرلا

 
 تقادي المخزون  ‘2’ 

انأه جر  االحتفأا  فر مسأأأأأأأأأأأأأأتودعأات  inSightالحظ المجلس مر تقرير تقأادي المخزون فر نظأاي  - 164
فر المائة مر مجموع المخزونات( ألكثر مر سأأأأأأأأتة اشأأأأأأأأهرع   28مليون دوالر )  54,40قطرية بمخزون قيمته 

شأأأأأأأأأأهرا، وشأأأأأأأأأأمل  لش مخزونا بقيمة   12مليون دوالر ألكثر مر   28,99واحُتفظ مر  لش بمخزون تبلغ قيمته 
والحظ المجلس ايضأأأأأأأأأأأأأأا ان المخزون المتعلق ببرامج   شأأأأأأأأأأأأأأهراع 18مليون دوالر احُتفظ بأه ألكثر مر   21,21

شأأأأأأأأأأأأأأهرا، بمأا فر  لأش مخزون بقيمأة  12مليون دوالر قأد احُتفظ بأه ألكثر مر  14,91الطوارئ والبأالغ قيمتأه 
شأأأأهرا لوا ي    18شأأأأهراع وشأأأأمل المخزون المحتَفظ به ألكثر مر  18مليون دوالر احُتفظ به ألكثر مر   12,13

 ا محدودةعربية وادوية مدة صالحيته

تتعلق بالمخزون المجهمز    inSightالمشأأأأأأأأار دليها فر تقرير نظاي  “الطوارئ ووردت اليونيسأأأأأأأأ  بلن  - 165
مسأأأأبقا، المي ُيحتفظ به تلابا لحالة روارئ للتمكير مر تقديم اسأأأأتجابة سأأأأريعة عيد بداية حالة روارئع ونظرا  

و كرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأأأأأأا ان دمأدادات البرامج  لطبيعأة لأما المخزون، فأإنأه ُيحتفظ بأه لفترات ارول بكثيرع 
العادية التر  زيد عمرلا عل  سأأأأأأيتير تخضأأأأأأع لرصأأأأأأد ميتظمع وفر نهاية العاي، بلغا قيمة المخزون المجهمز  

مال ير دوالر   7,14مسأأأأأأأأأأأأأأبقأأأأا )دمأأأأدادات الطوارئ( والمخزون العأأأأادي، اللأأأأم ر تجأأأأاو  عمرلمأأأأا سأأأأأأأأأأأأأأيتير 
 مليون دوالر، عل  التوالرع 2,39 و

والحظ المجلس ان عمر بعض اللقاحات المحتفظ بها فر المخزون تجاو  سأأأأتة اشأأأأهرع وتكون مدة  - 166
صأأأالحية اللقاحات/تواريخ انتهاء صأأأالحيتها قصأأأيرة جدا، ويعّرضأأأها االحتفا  بها فر المخزون لخطر انتهاء 

فم ر، واالتالر فهر  صأأأأالحيتها او تقادمهاع و كرت اليونيسأأأأ  ان اللقاحات ُتشأأأأحر مباشأأأأرة دل  الشأأأأركاء المي
لقاحًا قيمتها    301  747ليسأأأأأا جزءا مر مخزون اليونيسأأأأأ ع ويمكر اليظر دل  رد اليونيسأأأأأ  فر ضأأأأأوء ان 

دوالرًا ويزيأد عمرلأا عر سأأأأأأأأأأأأأأتأة اشأأأأأأأأأأأأأأهر( كأانأا متأاحأة فر   92 457دوالرًا )ميهأا لقأاحأات قيمتهأا  790 368
مكتبير قطريير )فر الصأأأأأأأأأأأومال   ع واكدت اليونيسأأأأأأأأأأأ  ان لد 2020ايار/ما و  11مخزون اليونيسأأأأأأأأأأأ  فر 

 وفيجر( لقاحات محتفظ بها فر المخزون ألكثر مر ستة اشهرع
 

ل استخداي الميتج قبل حلوله/تاريخ انتهاء مدة الصالحية ‘3’   التاريخ المي يُفضم

حلل المجلس تفاصأأأأيل عر المخزون مسأأأأتخلصأأأأة مر نظاي المعلومات االفتراضأأأأر المتكامل والحظ   - 167
مليون دوالر   94,11قأد ُوضأأأأأأأأأأأأأأع بأاعتبأارو تأاريخ انتهأاء مأدة الصأأأأأأأأأأأأأأالحيأة لمخزون تبلغ قيمتأه  9999ان عأاي 

فر المأأائأأة مر مجموع المخزون المحتفظ بأأه فر المسأأأأأأأأأأأأأأتودعأأات القطريأأة(ع شير ان المجلس الحظ ان   48)
يا يشأأأمل ميتجات صأأأيدالنية وتغموية ومعدات تكيولوج  9999المخزون المي  يتهر تاريخ صأأأالحيته فر عاي 

المعلومات وشيرلا مر المعدات التر تكون مدة صأأأالحيتها محدودةع والحظ المجلس ايضأأأا انه لم ُ مَكر تاريخ 
ل اسأأأأأأأأأأأأأأتخأداي الميتج قبأل حلولأه فيمأا  تعلق بمخزون تبلغ قيمتأه   انتهأاء الصأأأأأأأأأأأأأأالحيأة او التأاريخ الأمي ُيفضأأأأأأأأأأأأأأم

 مليون دوالرع 14,84
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المي لم ُتمكر تواريخ انتهاء صأأأأأأأأأأأأأأالحيته ُتقدمر بمبلغ وردت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بلن قيمة مجموع المخزون  - 168
مليون دوالرع ويشأأأمل لما المخزون معدات حاسأأأواية، مثل الحواسأأأيب المحمولة، ومواد ربية اخر ،    14,56

مثل المعدات الجراحية، واألسأاور المعصأمية التر ُتسأجمل عليها بيانات الهوية، والصأابوناتع واضأافا ان لمو  
ر صأأأأأأأأأأأأأأالحيتهأأأا بيفس الطريقأأأة التر تيتهر بهأأأا صأأأأأأأأأأأأأأالحيأأأة األدويأأأة او األشأأأميأأأة العالجيأأأة  المواد ال تيته

التطييماتع وعالوة عل   لش، فإن لمو األصأأياأ ليسأأا قديمة فر معظمها، ألن األصأأياأ الوحيدة التر  او
الر،  دو   982  000احُتفظا بها لمدة تزيد عر سأأأأأأأأأأأيتير فر المجموع لر األصأأأأأأأأأأأياأ التر ُتقدمر قيمتها بمبلغ 

ويصأأأأأأأأأأأأأأدق  لأش عل  كأل مر المخزون العأادي والمخزون االحتيأاررع وافأادت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بألنأه ال  تصأأأأأأأأأأأأأأل 
سأو  رصأيد شير  ي شألن    9999بالميتجات الغمائية والصأيدالنية التر تيتهر تواريخ مدة صأالحيتها فر عاي 

تهاء صأأأأأأأأأالحيتهاع  دوالر، ويجري اسأأأأأأأأأتعراض تلش األصأأأأأأأأأياأ لتحد د تواريخ ان  32  000مر المخزون قيمته 
وعالوة عل   لش، فر درار عملية دقفال الحسأأأأأأابات فر نهاية السأأأأأأية، يجري اسأأأأأأتعراض حالة المخزون، دل  
جانب جردو، وقد لوحظ ان خسأأأأأأائر المخزون كانا ميخفضأأأأأأة جداع و كرت اليونيسأأأأأأ  ايضأأأأأأا انه تم بالفعل  

 اأ المدارة ضمر دفعاتعدجراء استعراض لتواريخ انتهاء مدة الصالحية باليسبة لجميع األصي

تشأأأأأأأمل ميتجات   9999والحظ المجلس ان األصأأأأأأأياأ التر تيتهر تواريخ مدة صأأأأأأأالحيتها فر عاي  - 169
انتهاء مدة صأأأأأأأأأأأأأأالحية،   تواريخمال ير دوالر وتتكون مر مجموعات مواد كان  يبغر ان تكون لها   7,7بقيمة 

، ومجموعات مواد ربية، ومجموعات  ميها مضادات فطريات، ومضادات سل، ومضادات اختالج، ومطهرات
مواد تغموية، ولوا ي اليظافة الصأأأأأأأحيةع وااإضأأأأأأأافة دل   لش، فإن معظم مجموعات المواد تلش كانا تشأأأأأأأمل  
ايضأأأأا عددا كبيرا مر األصأأأأياأ التر  توافر لها فر اليظاي تاريخ محدد النتهاء مدة الصأأأأالحيةع وعالوة عل   

ريخ انتهأاء مأدة صأأأأأأأأأأأأأأالحيأة او كأان تأاريخ انتهأاء مأدة الصأأأأأأأأأأأأأأالحيأة لو   لأش، لم تكر لعأدد كبير مر المواد توا
، و لأش عل  الرشم مر توافر معلومأات البأائعير عر الأدفعأات فر اليظأايع وير  المجلس ان ليأاك  9999 عأاي

حاجة دل  دجراء اسأأأتعراض للضأأأوابط المدمجة فر اليظاي، خاصأأأة وانه ال توجد بيانات فر حقل تاريخ انتهاء 
، ولو  9999ر حالة الميتجات الصأأأأأأأأأأأيدالنية والتغموية او ان البيانات الموجودة فيه لر تاريخ الصأأأأأأأأأأأالحية ف

  دل عل  وجود مشاكل تتعلق بلداء الضوابط القائمةع ما

ويوصي المجلس بأن تستكشل الذونيسل سبل زيادة تعزيز نظام إدارة الم زون من أجل معالجة  - 170
 تقادم يالمسايل المتعلقة بدوران الم زون و 

انتهاء مدة  تواريخويوصاي المجلس بأن تساتعرا الذونيسال الضاوابط القايمة المتعلقة بتساجذل  - 171
الص مية ألصنا  الم زونس وال سيما األصنا  التي تكون لها مدة ص مية محددة مسبقا/تواريخ محددة 

ل است دام األصنا   بل ملولهاي  ُيفضَّ
 

 اإلمدادإدارة سلسلة  )ج( 

وفقا لدليل اليونيسأ  للتوريد، تشأكل سألسألة اإمداد مجموعة مر العمليات المترابطة التر تهدأ دل   - 172
ضأأأمان ديصأأأال الكميات المياسأأأبة مر اللوا ي المياسأأأبة دل  المواقع المياسأأأبة بلكثر الطرائق كفاءة وفر الوقا  

انشأأطة سأألسأألة اإمداد المتعلقة بمياولة البضأأائع بعد  المياسأأبع ووفقا لدليل التوريد، اللوجسأأتيات القطرية لر 
وصأأأأأأأولها دل  نقطة الدخول دل  البلد، وتشأأأأأأأمل تخليص السأأأأأأألع، والتخزير وإدارة المخزون، وتو يع اإمدادات 

 داخل البلد/اليقل الداخلر وتتبع اإمدادع
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 التلخيرات فر عمليات التسليم مر المورد ر ‘1’ 

دجراءات شأأأأأأأيبة اإمدادات فر اليونيسأأأأأأأ  معا ير عامة لتقييم ورصأأأأأأأد اداء المتعاقد ر يضأأأأأأأع احد  - 173
)باسأأأتثياء مقدمر الخدمات( عل  اسأأأاي التزاماتهم التعاقديةع ويتمثل ناتج لما اإجراء فر سأأأجل اداء محدمط  

الخاص   ، ولو احد مؤشأأأأأرات األداء فر سأأأأأجل األداء المتوا ن 12-للبائعير يسأأأأأم  مؤشأأأأأر األداء األسأأأأأاسأأأأأر
بشأأأأأيبة اإمدادات واحد مؤشأأأأأرات سأأأأأجل اداء البائعير يعدو مد رو العقود ويوقعه ر سأأأأأاء المراكز، وُيسأأأأأتخدي  

 كلحد المدخالت لهما اإجراءع

فر المائة مر عمليات التسأليم  18ان قرابة   12-والحظ المجلس مر بيانات مؤشأر األداء األسأاسأر - 174
ايضأأأا دل  اداء المورد ر فر درار   12-ويشأأأير مؤشأأأر األداء األسأأأاسأأأر التر قاي بها الموردون كانا متلخرةع

مجموعأات المشأأأأأأأأأأأأأأتريأات، حيأث الحظ المجلس حأدوط تألخيرات كبيرة فر بعض مجموعأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء )انظر  
 مر الفصل الثانر(ع 10الجدول 

 
 مر الفصل الثانر 10الجدول 

 تسليم مجموعات المشتريات من الموّرد ن

 مجموعة المشتريات

ات التسأأأأأأأأأأأأأأليم فر الوقأأأا عمليأأأ 
 عمليات التسليم المتلخرة المحدد

مجموع عمليات التسأأأأأليم المتلخرة  
 )باليسبة الم وية(

 30,34 189 2 027 5 دعم المشاريع، نيويورك    

 29,11 434 057 1 التعليم والتعل م

 20,56 347 341 1 دعم المشاريع، كوايهاشر

 17,25 437 097 2 اللوا ي الطبية

 
 معلومات مقدمة مر شيبة اإمدادات التابعة لليونيس ع :المصدر 

والحظ المجلس ان التأألخيرات فر مجموعأأات محأأددة مر المشأأأأأأأأأأأأأأتريأأات تعكس الحأأاجأأة دل  تعزيز  - 175
التدابير الخاصأأأأة بالمركز الرامية دل  تحسأأأأير توقيا تسأأأأليم اإمداداتع و كرت شأأأأيبة اإمدادات انها ترصأأأأد 

ط اداء البائعير، بما فر  لش حسأأأأأر توقيا عمليات التسأأأأأليم، مر خالل مؤشأأأأأر األداء بالفعل وعل  نحو نشأأأأأ 
 المي ُيستخَرج شهرياع 12-األساسر

والحظ المجلس ايضأأأأأا انه مر بير مختل  انواع اوامر الشأأأأأراء المسأأأأأتخدمة، سأأأأأجلا اوامُر الشأأأأأراء  - 176
فر المأأائأأة  38,32يأأث تأألخر المتصأأأأأأأأأأأأأألأأة بطلبأأات شأأأأأأأأأأأأأأراء واوامُر الشأأأأأأأأأأأأأأراء المبأأاشأأأأأأأأأأأأأأرة تأألخيرات كبيرة، ح

رلبات  و المائة مر عمليات التسليم المتعلقة بهاع و كرت اليونيس  ان اوامر الشراء المتصلة بأأأ  فر 30,45 و
تتصأأأل بشأأأراء اصأأأول او مسأأأتهلكات لشأأأيبة اإمدادات، لكيها لم تقدي سأأأو  مجموعة صأأأغيرة جدا مر    “شأأأراء

اء فيها او اسأأأأأأأبابهاع وعالوة عل   لش، اصأأأأأأأدرت المكاتب  البيانات ال تسأأأأأأأمح بتقييم اتجالات مسأأأأأأأتويات األد
القطرية اوامر الشأراء المباشأرة لمو عل  اسأاي اتفاقات رويلة األجل ابرمتها الشأيبةع ولم يكر للشأيبة سأيطرة  

 مباشرة عل  اوامر الشراء وعل  عمليات التسليم لمو، ويمثل  لش السبب الرئيسر النخفاض األداء نسبياع

تحليل ،خر ألداء المورد ر ان سأأأتة مورد ر رئيسأأأيير كانوا مسأأأؤولير عر اكثر مر نصأأأ  وكشأأأ   - 177
 مر الفصل الثانر(ع 11عمليات التسليم المتلخرة )انظر الجدول 
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 مر الفصل الثانر 11الجدول 
 ماالت التأ ذر الكبذرة في عمليات التسليم من ستة مورد ن

مجموع عأدد عمليأات 
 البائع واو البائع لاء البائع دال البائع جيم البائع باء البائع ال  التسليم المتلخرة

       4 052 647  480 392 204 192 168 

 
والحظ المجلس ان لؤالء المورد ر السأتة لم المسأؤولون ايضأًا عر معظم حاالت التلخير الكبيرة فر  - 178

مر الفصأأل الثانرع ولم ُتفرض اضأأرار مقطوعة   11الجدول عمليات تسأأليم مجموعات المشأأتريات التر ابر لا 
دال عل  احد لؤالء المورد ر السأأأأأأأأأأتة فر حالة امر شأأأأأأأأأأراء واحدع ولم تتضأأأأأأأأأأمر الوثائق المقدمة دل  المجلس  
اإجراءات المتخمة بشألن اوامر الشأراء األخر  المتعلقة بالمورد نفسأه، واإجراءات المتخمة، دن وجدت، بشألن  

 سة ا خرير، باإضافة دل  األسبابعالمورد ر الخم

و كرت اليونيسأأأأأأ  انه اعُتبر، فيما  تعلق بلوامر الشأأأأأأراء األخر ، ان البائع لم  رتكب اي خطل وان   - 179
المكاتب القطرية التر اصأأأأأأدرت اوامر الشأأأأأأراء لم تقم بتحد ث نقا  البيانات فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأر 

فر مجال التسأليم، رشم دصأدار تعليمات لها بالقياي بملشع واشأارت ايضأا دل  المتكامل إ هار اداء المورد ر 
ان األضأأأأرار المقطوعة ليسأأأأا سأأأأو  واحدة مر سأأأأبل االنتصأأأأاأ التعاقدية الخمسأأأأة التر يمكر فرضأأأأها عل   

اة  الموّرد عيدما  تلخر التسليم؛ وفر حال دنفا  األضرار المقطوعة،  يبغر ان  تم  لش بطريقة متسقة، مع مراع
مبدا المسأأأأأأأأاواة فر المعاملة، وييبغر ان ُ َبّا، عل  اسأأأأأأأأاي كل حالة عل  حدة، فر ما د ا كان  يبغر تطبيق  
األضرار المقطوعةع وتبّير السجالت ان األضرار المقطوعة ُتيظر فيها بانتظاي عيد وجود سوابق مر التلخير،  

 ن لياك شرض مر وراء تطبيقهاعوانها ال ُتطبمق دال عل  اساي كل حالة عل  حدة، وعيدما يكو 

وفر حير احأا  المجلس علمأا برد اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، فأإنأه لم يعثر عل  اي مبررات فرديأة خطيأة لعأدي  - 180
اتخا  اإجراءات او عل  تفاصأأيل عر اي دجراء ،خر محتمل متخم بشأألن اوامر الشأأراء لمو باسأأتثياء اإجراء 

 المي ُفرضا فيه اضرار مقطوعةع

جلس بأن تيسار الذونيسالس باالشاتراا مع المكاتب القطريةس إجراء رصاد وفهم أفضال ويوصاي الم - 181
ر على أسااااااس االتفا ات الطويلة األجلس و لة بهد  تحد د أساااااباب   ألوامر الشاااااراء المباشااااارة التي ُتصااااادف
التاأ ذرات في أوامر الشاااااااااراء المبااشااااااااارةس وباأن تت اة الذونيسااااااااال التادابذر الع جياة ال زماة لتحساااااااااذن 

 التسليمي  تو ذ

ر  - 182 و كرت اليونيسأ ، عيد دقرارلا بالتوصأية، ان شأيبة اإمدادات سأتتخم ترتيبات لتوفير خيارات تيسأّ
للمكاتب القطرية دجراء رصأد افضأل ألوامر الشأراء المباشأرة ولحسأر توقيا تسأليمها، كما سأترتب لعقد جلسأات  

لمتعلقأة بطلبأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء المبأاشأأأأأأأأأأأأأأرة فر نظأاي  توجيأه وتأدريأب و/او توعيأة بأللميأة ددخأال احأدط المعلومأات ا
 المعلومات االفتراضر المتكامل، و لش ضمر تدابير عالجية ضرورية اخر  تهدأ دل  التحسيرع

ويوصااي المجلس بأن تكفل الذونيساال التطبذق المتسااق لساابل االنتصااا  التعا دية المنطبقة في  - 183
في كل مالة تأ ذر من جانب الموّرد ن كلهمس  ماالت تأ ر التسااااليمس وبأن تسااااجل على وج  ال صااااو س 

 األساسف الةي اسُتند إلي  في ات ا   رار بشأن تطبذق سبل االنتصا  التعا ديةي
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، 2021واحارا اليونيسأأأأأأأأأأأ  علما بالتوصأأأأأأأأأأأية و كرت انها سأأأأأأأأأأأتقوي، بحلول الراع الثانر مر عاي  - 184
ل ايضأأأأأأا تطبيق سأأأأأأبل االنت صأأأأأأاأ التعاقدية األخر  الممكية فر حال  بتحد ث دجراءات شأأأأأأعبتها بحيث ُيسأأأأأأجم

التلخير الميصوص عليها فر األحكاي والشرو  العامة لعقود اليونيس ع ولر يكون لياك دلزاي بتبرير الحاالت 
التر ال ُتطبمق فيهأا سأأأأأأأأأأأأأأبأل االنتصأأأأأأأأأأأأأأاأ التعأاقأديأة فر حأاالت التألخير، نظرا ألنأه يمكر افتراض ان تطبيقهأا  

 ضل عتخدي مصلحة اليونيس  الف ال

واحا  المجلس علما بالتحسأير المقترح فر دجراءات الشأيبةع وير  المجلس ان تسأجيَل اسأباب عدي  - 185
تطبيق اي سأأأبيل مر سأأأبل االنتصأأأاأ التعاقدية واالحتفاَ  بسأأأجل المراجعة  ي الصأأألة امران مهمان جدًا مر  

ومحدد اسأأباُب عدي تطبيق اي سأأبيل  اجل الشأأفافية والمسأأاءلة، ولو  ر  انه  يبغر ان ُتسأأجمل عل  نحو سأأليم
 مر سبل االنتصاأ التعاقدية فر حاالت التلخيرع

 
 االستجابة لإلمدادات الطارئة ‘2’ 

 يص احد دجراءات شأأأأأيبة اإمدادات فر اليونيسأأأأأ  عل  ان مسأأأأأؤولية مراقبة وإدارة جميع عمليات  - 186
الطوارئع ويقوي الميسأق فر حاالت الطوارئ بتقييم امر  الطوارئ وانشأطتها تقع عل  عاتق الميسأق فر حاالت 

البيع الوارد مشأأأأأفوعا بسأأأأأبب دصأأأأأدار امر الشأأأأأراء الطارئ، ويقرر ما د ا كان  يبغر التعامل معه باعتبارو احد  
 األمور التالية:

سأأأاعة  48حالة رارئة تسأأأتدعر اسأأأتجابة سأأأريعة:  يبغر تجهيزلا لالسأأأتالي فر شضأأأون  )ا( 
 ساعة عر رريق الجو؛ 72ة الدخول فر البلد المتلقر خالل وان تصل دل  نقط

اياي وان تصأأأأل دل  نقطة الدخول   10حالة رارئة:  يبغر تجهيزلا لالسأأأأتالي فر شضأأأأون  )ب( 
  وما عر رريق الجو؛ 14فر البلد المتلقر خالل 

اياي وان تصأأأأأأل دل  نقطة   10حالة رارئة اخر :  يبغر تجهيزلا لالسأأأأأأتالي فر شضأأأأأأون  )ج( 
  وما عر رريق البحر؛ 60لدخول فر البلد المتلقر خالل ا

حالة اسأأأأتجابة رارئة ُحّدد فيها تاريخ مسأأأأتهدأ متفق عليه لوصأأأأول الشأأأأحية دل  الميياء:  )د( 
دل   14اياي و/او اكثر مر   10ُتسأأأأأتخدي لإلشأأأأأارة دل  اوامر الشأأأأأراء الطارئة الجالزة للشأأأأأحر خالل اكثر مر 

ر تصأأأأأأأأأأأأأأأدرلأا ف أات محأددة مر البلأدان للحصأأأأأأأأأأأأأأول عل  دمأدادات شير متوافرة فر   ومأًا داخأل البلأد، والت 60
المخزون بسأأأأأأأأأأأأأأبأأب رول المهأأل الزمييأأة، وارتفأأاع الطلأأب، وكونهأأا مر اللقأأاحأأات، وارتفأأاع الكميأأات، وإنتأأاج 
مجموعات اللوا ي بياء عل  الطلب، مر بير امور اخر ع وتسأأأأتيد االسأأأأتجابة ألمر الشأأأأراء الطارئ دل  تاريخ 

 مستهدأ ُ تمفق عليه بير المكتب القطري وشيبة اإمداداتع وصول

)اليسأأأبة الم وية ألوامر   3-ويجري رصأأأد تيفيم اوامر الشأأأراء الطارئة بموجب مؤشأأأر األداء الرئيسأأأر - 187
الشأأأأأأأأأأأراء الدولية التر  تم تسأأأأأأأأأأأليمها فر ميياء الدخول فر تاريخ الوصأأأأأأأأأأأول المحدد المسأأأأأأأأأأأتهدأ المتفق عليه  

امرا   693التأاريخ(ع والحظ المجلس مر البيأانأات التر قأدمتهأا شأأأأأأأأأأأأأأيبأة اإمأدادات ان  شضأأأأأأأأأأأأأأون  لأش فر او
لم  تم تسأأأليمها فر الوقا المحددع   2  718المائة( مر مجموع اوامر الشأأأراء الطارئة البالغ عددلا  فر 25,5)

رارئة   حالة  160 حالة رارئة، و  178 وشأأأأأملا التلخيرات حالة رارئة واحدة تسأأأأأتدعر اسأأأأأتجابة سأأأأأريعة، و
 حالة استجابة رارئة ُحدد فيها تاريخ وصول مستهدأ متفق عليهع 354 اخر ، و
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وُابلغ المجلس ايضأأأا بلن المهل الزميية ُتسأأأتخدي لتحد د نقا  االختياقات فر سأأألسأأألة اإمدادع وارية  - 188
مر المهل الزميية  اختبار ما د ا كان لياك اتجاو، فر بعض انواع اوامر الشأأأأأأأأأأراء، دل  معالجة واحدة او اكثر

بشأأأكل ابطل نسأأأبيا، تم تقد ر متوسأأأط الوقا الال ي للتجهيز لثالطل مر مهل التسأأأليم فر سأأألسأأألة التوريدع وترد 
 تعريفات المهل الزميية فيما  لر:

لر الوقا المي تسأأأأأأأأأتغرقه الفترة الزميية الممتدة مر اول دصأأأأأأأأأدار ألمر   1المهلة الزميية  )ا( 
 بة اإمدادات ألمر التسليم او ألمر الشراء؛البيع دل  تهي ة مخزن شي

لر الوقا المي تسأأأأأأأتغرقه الفترة الزميية الممتدة مر تهي ة مخزن شأأأأأأأيبة   2المهلة الزميية  )ب( 
 اإمدادات ألمر التسليم او ألمر الشراء دل  تاريخ دبحار الشحية الفعلر؛

الممتدة مر تاريخ دبحار الشأأأأحية لر الوقا المي تسأأأأتغرقه الفترة الزميية    3المهلة الزميية  )ج( 
 الفعلر دل  تاريخ انتهاء الشحر الفعلرع

مر  12واحأأا  المجلس علمأأا بحأأالأأة المهأأل الزمييأأة المسأأأأأأأأأأأأأأتغرقأأة، عل  اليحو المبير فر الجأأدول  - 189
 الثانرع الفصل

 
 مر الفصل الثانر 12الجدول 

 تفاصذل متوسط المهل الزمنية المسترر ة  

 )عدد األياي(

 الطوارئ نوع 

متوسأأأأأأط المهلة 
 1الزميية 

المأأأأأأد  الزمير 
الأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأر 

 المستغرق 

متوسأأأأأأط المهلة 
 2الزميية 

المأأأأأأد  الزمير 
الأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأر 

 المستغرق 

متوسأأأأأأط المهلة 
 3الزميية 

المأأأأأأد  الزمير 
الأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأر 

 المستغرق 

مأجأمأوع مأتأوسأأأأأأأأأأأأأأط 
الأأمأأهأأأأأأأل الأأزمأأيأأيأأأأأأأة 

 لشيبة اإمدادات

 2,5 3-0  0,5 2-1 1,8 1-0  0,17 االستجابة السريعة        

 34,2 39-0 8,2 192-0 17,9 100-0 8,1 الحالة الطارئة

 97,3 79-0 39,9 498-1  36 192-0 21,4 الحالة الطارئة األخر  

حأالأة االسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة الطأارئأة  
التر ُحّدد فيها تاريخ وصول 

 82,4 165-0 25,2 307-1 30,7 320-10- 26,5 مستهدأ متفق عليه

 
المجلس ان المهل الزميية المقررة ألوامر الشأأراء الصأأادرة فر درار االسأأتجابة السأأريعة قد تم والحظ  - 190

التقيد بها فر المتوسأأأأأأأأطع شير انه لم يجر التقيد بالمهل الزميية فيما  تعلق بلوامر الشأأأأأأأأراء فر درار الحاالت 
التر كان فيها الوقا المسأتغرق  الطارئة الثالثة األخر ع وعالوة عل   لش، كان لياك عدد كبير مر الحاالت 

الممتدة مر تهي ة مخزن شأأأأأأأأيبة اإمدادات   2رويال جدًاع والحظ المجلس ايضأأأأأأأأا ان متوسأأأأأأأأط المهلة الزميية 
ألمر التسأأأأأأأليم او ألمر الشأأأأأأأراء دل  تاريخ دبحار الشأأأأأأأحية الفعلر رويل ويحتاج دل  مزيد مر التحليل لتحد د 

 تو  ولتحد د دجراءات تصحيحيةعاسباب رول الوقا المستغرق عل  لما المس

و كرت اليونيسأأأ  انها اسأأأتعرضأأأا واوفا بالتزاماتها المتعلقة بمواعيد التسأأأليم والواردة فر دجراءات  - 191
شأأيبة اإمدادات  ات الصأألة، ووضأأعا حال لرصأأد عمليات التسأأليم  تماشأأ  مع االلتزامات الزميية، وادمجا  

، َرصأأأدت حسأأأر  2019قيا اوامر الشأأأراءع وميم ميتصأأأ  عاي  لش الحل فر اليظاي العادي لرصأأأد حسأأأر تو 
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توقيأأا عمليأأات تسأأأأأأأأأأأأأأليم اوامر الشأأأأأأأأأأأأأأراء الطأأارئأأة وفقأأًا ليوع الطوارئ، ولر تركز حأأاليأأا عل  اتخأأا  دجراءات 
 ع2020تصحيحية، وتتوقع حدوط تحسر فر األداء بحلول الراع األول مر عاي 

اب ماالت التأ ذر في تجهذز أوامر الشااااراء ويوصااااي المجلس بأن تقوم الذونيساااال بتحلذل أسااااب - 192
س  A/74/5/Add.3الطارية من غذر أوامر الشااراء الصااادرة في إ ار االسااتجابة السااريعةس ويكرر توصااذت  )

 ي2نية ( ببةل الجهود ال زمة للحد من المهل الزمنيةس وال سيما المهلة الزم169الفقرة 

ووافقا اليونيسأأأ  عل  التوصأأأية و كرت انها تعتزي تحليل اسأأأباب التلخير فر تجهيز اوامر الشأأأراء  - 193
الطارئة مر شير اوامر الشأأأأراء فر درار حالة رارئة تسأأأأتدعر اسأأأأتجابة سأأأأريعة، وانها سأأأأتبمل جهودا لخفض  

الراليأة ومأا  يجم عيهأا مر   19-وفيأدع ونظرًا النتشأأأأأأأأأأأأأأار جأائحأة ك2المهأل الزمييأة، وال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا المهلأة الزمييأة 
تحديات محددة فر سأأأأأأألسأأأأأأألة اإمداد، سأأأأأأأتيظر اليونيسأأأأأأأ  فر وضأأأأأأأع ترتيب محدد يمّكر مر الرصأأأأأأأد خالل  

فر درار عملية محددة  19-الجائحة، وسأأأأأأأأأأأأأتدرج حسأأأأأأأأأأأأأر توقيا اوامر الشأأأأأأأأأأأأأراء الطارئة المتصأأأأأأأأأأأأألة بكوفيد
 الستخالص الدروي المستفادةع

 
 inSight( ونظام VISIONالمعلومات االفتراضي المتكامل )نظام  - 7 

( لكر يحل VISIONشأأأأرعا اليونيسأأأأ  فر تيفيم مشأأأأروع نظاي المعلومات االفتراضأأأأر المتكامل ) - 194
محل اليظم القديمة العاملةع وتشأأأأأأأأأأأمل اليظم القديمة نظاي اإدارة المالية وإدارة اللوجسأأأأأأأأأأأتيات، المي اعُتمد فر  

 1997ددارة البرامج، ولو نمو ج ميأأأأدانر للتخطيط المركزي للموارد اعُتمأأأأد فر عأأأأاي ، ونظأأأأاي 1999 عأأأأاي
وُيسأأأأأأأأأأأأأأتخأدي لتخطيط البرامج وإدارة الموارد البشأأأأأأأأأأأأأأرية وكشأأأأأأأأأأأأأأوأ المرتبأات واإمدادات فر المكأاتب اإقليمية 

للتخطيط  الر يأة الواحأدة ووالقطريأةع وكأان مر المقرر دمج لأم ر اليظأامير القأديمير فر نظأاي واحأد يسأأأأأأأأأأأأأأم  
(ع وكان مر المتوخ  ان  VISION، وُيعرأ ايضأأأا بيظاي المعلومات االفتراضأأأر المتكامل )“المركزي للموارد

يكون لأما اليظأاي نظأامأا متكأامال تمأامأا للتخطيط المركزي للموارد ونظأامأا ممتثال للمعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة  
)تطبيق التخطيط المركزي   SAPل مر نظأأاي للقطأأاع العأأايع ويتأألل  نظأأاي المعلومأأات االفتراضأأأأأأأأأأأأأأر المتكأأامأأ 

المي    inSightللموارد( المي ُيسأأتخدي لتجهيز المعامالت وإعداد التقارير المالية، ومر نظاي ددارة األداء/نظاي 
ُيسأأأأأتخدي لدمج البيانات مر مصأأأأأادر بيانات متعددة وإتاحة ادوات ديصأأأأأال المعلومات مثل سأأأأأجالت األداء، 

ليالت، واإبالغ الموحدع ويغطر اليظاي ددارة الشأأأأأأأأؤون المالية واللوجسأأأأأأأأتيات واألموال  ولوحات المتابعة، والتح
والميح، وإدارة الموارد البشأأأأرية وكشأأأأوأ المرتبات واألداءع وجر  نشأأأأر نظاي المعلومات االفتراضأأأأر المتكامل  

ر كانون  فر جميع مكاتب اليونيسأأأأأأأأأأأأ  عل  الصأأأأأأأأأأأأعيد العالمر دفعة واحدة، ودخل اليظاي رور التشأأأأأأأأأأأأغيل ف
 ع2012الثانر/ يا ر 

 
 SAP HANAتحد ث منصة نظام المعلومات االفتراضي المتكامل: مشروت  )أ( 

، كان مر  2012بعد درالق نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأر المتكامل عل  الصأأأأأأعيد العالمر فر عاي  - 195
ع والحظ  2021 دل  عأاي 2017المقرر ان يجري تحأد أث لأمو الميصأأأأأأأأأأأأأأأة عل  مراحأل متعأددة تمتأد مر عأاي 

لجميع مو فر اليونيسأأأأأأأأ ، ووضأأأأأأأأع   SAPالمجلس ان كال مر تحد ث الميصأأأأأأأأة، وميح تراخيص برامجيات 
ع 2018-2017اسأأأأتراتيجية سأأأأليمة لتخزير البيانات، قد ُحدد عل  انه بالغ األلمية و و اولوية باليسأأأأبة للفترة  

حسأأأييات كبيرة فر مجال األداء مر  ددخاَل ت SAPوشأأأملا األلداأ الواردة فر وثيقة مشأأأروع تحد ث ميصأأأة 
، والتوصأأأأأيَة بإنشأأأأأاء ميصأأأأأة SAP HANAخالل تيفيم األداة التحليلية العالية األداء القائمة المعروفة بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

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


 A/75/5/Add.3 

 

20-08217 58/245 

 

اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية لتخزير بيانات اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  برية رصأأأأأأأأأأأأأأد اليتائج واإبالغ عيها بشأأأأأأأأأأأأأأكل ،نرع وادا مشأأأأأأأأأأأأأأروع  
SAP HANA  ع2018ر األول/اكتوار وُانجز فر تشري 2017فر ا لول/سبتمبر 

 :وخالل استعراضل اجري لتيفيم المشروع، الحظ المجلس ما  لر - 196

دراسأأأأة للتوصأأأأية بإنشأأأأاء   2018كان مر المفترض ان ُتجر  بحلول الراع الثالث مر عاي  )ا( 
ير ان  (ع شinSightميصأة اسأتراتيجية لتخزير بيانات اليونيسأ  ولتحليل المعلومات المتعلقة باألعمال )نظاي 

الميصأأأأأأأأأة االسأأأأأأأأأتراتيجية لتخزير بيانات اليونيسأأأأأأأأأ  ال تزال فر مرحلة مبكرة، وال تزال عملية اختيار ميصأأأأأأأأأة  
 جارية؛ لها

وفقا لسأأأياسأأأة اليونيسأأأ  بشأأألن ددارة وحوكمة مشأأأاريع تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأاالت،  )ب( 
كيولوجيا المعلومات واالتصأأأاالت عل    يبغر دشالق كل مشأأأروع رسأأأميا عيد انتهائه وييبغر ان ُيطَلع شأأأيبة ت

الدروي المسأتفادة التر يمكر ان تسأتفيد ميها المشأاريع الحالية والمقبلةع ومع  لش، لم  تم دعداد اي وثيقة مر  
  SAP HANA، عل  الرشم مر انه كان مر المقرر دنجا  نظاي SAPلما القبيل لمشأأأأأأروع تحد ث ميصأأأأأأة 

 ؛2018فر تشرير األول/اكتوار 

رية توفير دمكانية الوصأأأأأأأأأأأول دل  بيانات نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأر المتكامل وتوفير  ب )ج( 
تحد ثاتها بشأأأأأأكل ،نر لليونيسأأأأأأ  وللشأأأأأأركاء، تيص التراخيص التر تم شأأأأأأرا لا عل  توفير دمكانية الوصأأأأأأول  

َتح للشأأأأركاء  للشأأأأركاء الميفم ر ايضأأأأا؛ شير انه لم  تم توفير دمكانية الوصأأأأول لهمع وااإضأأأأافة دل   لش، لم تُ 
 الميفم ر ايضًا التراخيص التر تم شرا لا لتمكييهم مر تسجيل دقراراتع

و كرت اليونيسأأأ  ان المشأأأاورات جارية بشأأألن افضأأأل السأأأبل لمواءمة  لش اليشأأأا  فر درار دعادة   - 197
ريا فر  تيظيم شأأأأأيبة تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأاالت ضأأأأأمر مجموع اليتائج الميدانية واالبتكارات التر اج

، بأأالتزامر مع انضأأأأأأأأأأأأأأمأأاي نأأائأأب جأأد أأد للمأأد ر التيفيأأمي فر الراع األخير مر  2019الراع الثأأالأأث مر عأأاي 
ع و كرت اليونيسأ  كملش ان  2019ع و كرت ايضأا ان دشالق المشأروع ُنفم بصأيغة ابسأط فر عاي 2019 عاي

ء الميفم ر ال تزال فر مراحلها  المبادرات الرامية دل  دتاحة دمكانية الوصأأأأأأأول والتحد ثات بشأأأأأأأكل ،نر للشأأأأأأأركا
 األول ، ومر المتوقع ان ُتيفمم عل  مراحل متعددة خالل العامير القادميرع

والحظ المجلس انه  تعير دعداد تقرير رسأأمر عر دشالق المشأأاريع وفقا لسأأياسأأة اليونيسأأ  المتعلقة  - 198
ولو ما يمكر ان يحقق قيمة مضأأأأأأأأأافة  بإدارة وحوكمة مشأأأأأأأأأاريع تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأأأاالت وإدارتها،

للمشأاريع المقبلة مر خالل توفير الدروي المسأتفادةع والحظ المجلس ايضأا تلخر التوصأية بوضأع اسأتراتيجية 
 لتخزير بيانات اليونيس ع

ويوصاااااي المجلس بأن تت ة الذونيسااااال تدابذر على سااااابذل األولوية لتنفذة اساااااتراتيجية لت زين  - 199
 البياناتس ال سيما وأن دةه االستراتيجية  د اعُتبرت ضرورة ماسمة لبناء  اعدة مستدامة  ويلة األجلي

ووافقا اليونيسأأأأ  عل  لمو التوصأأأأية و كرت ان شأأأأيبة تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأاالت بصأأأأدد  - 200
تمكر مر تعزيز القدرات وضأأأأأع اسأأأأأتراتيجية لتخزير البيانات سأأأأأُيسأأأأأتعان بها فر الخيارات المسأأأأأتقبلية التر سأأأأأ 

 القائمة فر مجال تخزير البيانات وراما ستمكر مر تحد ثها ايضاع
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 بيانات نظام المعلومات االفتراضي المتكامل وأمن النظام )ب( 

 اختبار االختراق ‘1’ 

اختبار االختراق لو رريقة لتقييم امر نظاي المعلومات عر رريق محاكاة لجوي مر مصأأأدر سأأأرء  - 201
ياع والهدأ ميه لو تحد د نقا  الضأأأأأأأأأأع  فر الحالة األميية للميظمة وقياي مد  االمتثال لسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأتها  اليوا

األمييأةع والحظ المجلس ان مر المهم دجراء لأما االختبأار، نظرا لملميأة الحرجأة التر تتسأأأأأأأأأأأأأأم بهأا التطبيقأات  
الوصأأأأأأول دل  تلش التطبيقات لتمكير ُعَقد الشأأأأأأبكة التر تسأأأأأأتخدمها اليونيسأأأأأأ ، ونظرا لالعتماد عل  مختل  

 عل  الصعيد العالمرع

والحظ المجلس انأأأه لم  تم دجراء اختبأأأار اختراق عل  التطبيقأأأات الهأأأامأأأة مثأأأل نظأأأاي المعلومأأأات   - 202
 ُعَقد الشبكةوالتطبيقات المساعدة األخر ، ولم ُتجَر كملش عل  مختل    inSightاالفتراضر المتكامل ونظاي 

نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل   صأأأأأأأأأأأول دل  تلش التطبيقاتع وقد ُاجري اختبار لموارر الضأأأأأأأأأأأع  فرالتر  تم مر خاللها الو 
، اقتصأأأأأأأر  2019 ، لكر نطاقه كان محدودا، وُاجريا مراجعة لممر المعلوماتر فر كانون الثانر/ يا ر2019

 فيها اختبار موارر الضع  الداخلية عل  انواع محددة مر مضيفر الشبكة ومر اليطاقات وفرتها اليونيس ع

ووافقا اليونيسأأأأأأأأأ  عل  ان اختبار االختراق لو اسأأأأأأأأأتراتيجية دفاعية متعمقة للكشأأأأأأأأأ  عر موارر   - 203
الضأأأأأأأأأأع  فر بي ة تكيولوجيا المعلومات، وافادت بلن قرارا بإجراء اختبار االختراق عل  بي ة نظاي المعلومات  

درار برنامج امر المعلوماتع  االفتراضأأأأأأأأر المتكامل سأأأأأأأأُيتخم بعد دجراء اختبار داخلر لموارر الضأأأأأأأأع  فر 
واضأافا ان نتائج لمو العملية سأتمّكيها مر قياي درجة الخطر المي سأتتعرض له بي ة اليظاي فر حال دجراء 

، وسأأأأتمّكيها ايضأأأأا مر اتخا  قرار مسأأأأتيير بشأأأأكل افضأأأأل بشأأأألن ما د ا كانا  2اختبار اختراق مر المسأأأأتو  
 ع2ستجري اختبارا مر المستو  

مجلس بأن تت ة الذونيساااال  طوات إلجراء المسااااتوى المناسااااب من ا تبار اال تراا ويوصااااي ال - 204
على التطبيقات والشابكات الحرجة التي يمكن الد ول من   لها إلى التطبيقاتس ومن شاأن  لة أن يسااعد  

 على تحد د الثررات األمنية وأن يفضي إلى ات ا  إجراءات عاجلة لمعالجتهاي

 لمعلوماتتقييم مخارر امر ا ‘2’ 

التر وضأأأأأأأأأأأأأأعتهأأا شأأأأأأأأأأأأأأيبأأة تكيولوجيأأا المعلومأأات   2021-2018وفقأأا لخطأأة ددارة المكأأاتأأب للفترة  - 205
واالتصاالت، ُصّيفا مخارر امر المعلومات المتبقية باعتبارلا مخارر مر المستو  العالر، واعُتبر ان تقييم 

 مخارر امر المعلومات يشكل احد التدابير المهمة للتخفيف مر  لشع

وُابلغ المجلس بلن شأأأأأأأيبة تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأاالت ومكتب المراجعة الداخلية للحسأأأأأأأابات  - 206
، فر درأأار عمليأأة تقييم مخأأارر امر المعلومأأات، مراجعأأًة لتكيولوجيأأا 2019والتحقيقأأات قأأد اجريأأا فر عأأاي 

وال مر القطاع الخاص  المعلومات واالتصأأأأأأاالت واألمر المعلوماتر، فر المقر وفر جييف )شأأأأأأيبة جمع األم
وإقأامأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأات معأه( وفر المركز العأالمر للخأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأةع شير ان المجلس الحظ مر التقرير ان  
المركز قد اسأأأأأأأأُتبعد مر نطاق المراجعةع وُابلغ المجلس ايضأأأأأأأأًا بلنه قد اجري تقييم شير رسأأأأأأأأمر لمخارر امر  

ف مر حأأدة المخأأاررع شير ان المجلس الحظ انأأه المعلومأأات، وُ كر ان بعض اإجراءات قأأد ُاجريأأا للتخفي
 سيكون مر الضروري دجراء تقييم شامل ورسمر لمخارر امر المعلوماتع
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ويوصاااااااااي المجلس بااأن تنفااة الذونيسااااااااال تاادابذر ت فين م ااا ر أمن المعلومااات المتبقيااةس  - 207
إدارة المكاااتااب    لااة إجراء تقذيم رسااااااااامي لم ااا ر أمن المعلوماااتس على النحو المبذن في  طااة في بمااا
 ( التي وضعتها شعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتي2018-2021)

و كرت اليونيسأ  ان اإدارة تجري بالفعل تقييمات سأيوية لمخارر امر المعلوماتع وسأتواصأل، فر  - 208
مات  درار األنشأأأأأأأأأأأطة التشأأأأأأأأأأأغيلية الجارية، دجراء تقييمات سأأأأأأأأأأأيوية لمخارر امر المعلومات عل  نظاي المعلو 

، و لش بصأأورة سأأيوية او بالتزامر مع ددخال تغييرات رئيسأأية عل   inSightاالفتراضأأر المتكامل وعل  نظاي 
 بي ة لم ر اليظاميرع

 
د مسابات المست دمذن في نظام المعلومات االفتراضي المتكامل )ج(   تعهُّ

 الراط مع البيانات الرئيسية للموارد البشرية ‘1’ 

البيانات الرئيسأأأأأأأأأأأية الواردة فر وحدة الموارد البشأأأأأأأأأأأرية مر معلومات لامة جدا تتعلق باألفراد تتلل   - 209
المرتبطير باليونيسأأأأأأأ  مر العاملير حاليا وشير العامليرع وقد اجر  المجلس تحلياًل للبيانات الواردة فر نظاي  

انات الرئيسأأأية للموارد البشأأأرية، المعلومات االفتراضأأأر المتكامل بشأأألن لويات المسأأأتخدمير، مع مقارنتها بالبي
 والحظ ما  لر:

لم ُتحدمط البيانات الرئيسأأية للموارد البشأأرية عل  ضأأوء لويات المسأأتخدمير اليشأأطير فر  )ا( 
اليونيسأأ ، ويدل  لش عل  ان المزامية بير بيانات تسأأجيل الدخول دل  نظاي المعلومات االفتراضأأر المتكامل  

 لبشرية ليسا تلقائية؛والبيانات الرئيسية للموارد ا

لوية مسأأتخدي )بعد   259لم يكر متاحا فر البيانات الرئيسأأية للموارد البشأأرية ما مجموعه  )ب( 
مر مسأأتخدمر اليظاي( مر الهويات التر  تضأأميها التقرير الوارد فر نظاي المعلومات االفتراضأأر  22اسأأتبعاد 

لة دل  ان لويات المسأأأأأأأأتخدمير لم ُتيَقل مر  المتكامل عر لويات المسأأأأأأأأتخدميرع وعزت اليونيسأأأأأأأأ  لمو الحا
بيانات الموارد البشأأأأرية، وقد نجم  لش عر ترك رقم حسأأأأاب المسأأأأتخدي فارشا عيدما ُانشأأأأ ا لوية المسأأأأتخديع  

، عيد  2019وُابلغ المجلس بلن ددخال رقم المو  /رقم الحسأأأأأأأأأاب دلزامر، اعتبارًا مر تشأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر 
  /استشاري؛دنشاء لوية مستخدي ألي مو 

لم  تسأأأأأأأر العثور فر التقرير الوارد فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأر المتكامل عر لويات  )ج( 
مسأأأأأأتخدما تتضأأأأأأميهم قاعدة البيانات الرئيسأأأأأأية للموارد البشأأأأأأرية وتتراوح   276المسأأأأأأتخدمير عل  ما مجموعه 

 ؛2042و،ب/اشسطس  2020صالحية حساباتهم بير ، ار/ماري 

مستخدما تواريخ انتهاء عقودلم  ات الصلة، وتجاو تها   858خ الصالحية لأ  تجاو ت تواري )د( 
ع 9999 مستخدما ،خرير صالحية شير محدودة حت  عاي  45 وماع وااإضافة دل   لش، ُميحا لأ    6  464بأ  

وُابلغ المجلس بلن صأأأأأأأأأالحية لوية المسأأأأأأأأأتخدمير، التر ترتبط بسأأأأأأأأأريان عقودلم،  تول  ددارتها  دويا المركز  
لعالمر للخدمات المشأأأأأأأتركة فيما  تعلق بالمو فير الجددع وافادت اليونيسأأأأأأأ  ايضأأأأأأأا بلنه عل  الرشم مر ان  ا

خطر اسأأأتخداي حسأأأابات المسأأأتخدمير الصأأأالحة بعد تواريخ انتهاء العقود متدنّل جدا، فإنها سأأأتتحر  فر خطة  
ت المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمير مع تواريخ  اإمكأانأات المتأاحأة لمتمتأة مر اجأل مزاميأة صأأأأأأأأأأأأأأالحيأة لويأا  2020العمأل لعأاي 

 عقودلم؛ سريان
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لم تتطابق اسأأأأأماء المسأأأأأتخدمير الواردة فر قاعدة بيانات الموارد البشأأأأأرية وايانات لويات  )ه( 
مسأأأتخدماع وُابلغ المجلس بلن تقرير   1  730المسأأأتخدمير فر نظاي المعلومات االفتراضأأأر المتكامل فر حالة 

، المي  وضأع فر حقل مسأتقل فر قاعدة بيانات الموارد البشأرية، لويات المسأتخدمير ال يقارن االسأم األوسأط
و كرت اليونيسأأأأ  ان بعض حسأأأأابات المسأأأأتخدمير قد انشأأأأ ا قبل اتمتة نظاي ددارة الموالبع وُابلغ المجلس  
ايضأأأأأأا بلن حسأأأأأأابات المسأأأأأأتخدمير قد ُانشأأأأأأ ا  دويا فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأر المتكامل نظرا لثغرات 

ون رول األحرأ فر حقل اسأم الحسأاب اقصأر مر رول األحرأ فر حقل االسأم فر البيانات اليظاي، مثل ك
الرئيسأأأأأأأأية للموارد البشأأأأأأأأرية، ولو ما تسأأأأأأأأبب فر وجود اختالفات بير البيانات ألن البيانات الرئيسأأأأأأأأية للموارد  

سأأأية للموارد البشأأأرية،  البشأأأرية لم ُتسأأأتخدي تلقائيا إنشأأأاء بيانات المسأأأتخدميرع وير  المجلس ان البيانات الرئي
ع بعد التحقق ميها عل  اليحو الواجب اثياء عملية االلتحاق الفعلر بالعمل،  يبغر ان ُتسأأأتخدي فر   التر ُتوضأأأَ
وضع بيانات المستخدميرع و كرت اليونيس  انه سيتم التحقيق فر لما األمر، لكيها وافقا عل  تعد ل تقرير  

 لويات المستخدمير وفقا لملش؛

ا فر بيانات الموارد البشأأأأأأرية سأأأأأأتة وعشأأأأأأرون مسأأأأأأتخدما عل  انهم ميسأأأأأأحبون لكر ُوصأأأأأأف  )و( 
ل تواريخ انتهاء خدمتهمع وُابلغ المجلس بلن البيانات المسأأأأتخلصأأأأة راما لم تحتفظ ببيانات انتهاء الخدمة   لم  ُتسأأأأجم

تخأدي يكون، فر اي  القأديمأة، نظرا ألن دجراء دعأادة تعيير قأد ات خأم فيمأا بعأدع شير ان المجلس الحظ ان المسأأأأأأأأأأأأأأ 
 المستخرجع  وقا مر األوقات، دما نشطا او ميفصال عر الميظمة، وان  لش  يبغر ان يظهر فر التقرير 

ويوصااااي المجلس بأن تت ة الذونيساااال  طوات لضاااامان المزامنة التلقايية للبيانات بذن البيانات  - 210
لمعلومات االفتراضااي المتكامل عن  ريق  الرييسااية للموارد البشاارية وبيانات دويات المساات دمذن في نظام ا

ويوصااي المجلس أيضااا  فرا إد ال ر م الحساااب/ر م المو فذن اإللزامي في عند إنشاااء دوية المساات دمي
 بتحد ث أر ام الحسابات/المو فذن في جميع دةه الحاالت في  اعدة البياناتي

ابط القايمة ليما  تعلق بإنشاء ويوصي المجلس بأن تستكشل الذونيسل سب  لزيادة تعزيز الضو  - 211
وصاايانة  اعدة بيانات دويات المساات دمذن في نظام المعلومات االفتراضااي المتكامل لتجنب تكرار المسااايل  

 التي  تّم إبرازدا في دةا التقريري
 

 وصول المستخدمير شير اليشطير/الميتهية خدمتهم ‘2’ 

واالمتثال لر اداة لتيظيم األدوار ورصأأأأأأأدلا يسأأأأأأأتخدمها فريق المركز  ( للمخارر Inforاداة د يفور ) - 212
العالمر للخدمات المشأأأأتركة التابع لليونيسأأأأ  مر اجل دسأأأأياد األدوار دل  المسأأأأتخدمير بياء عل  رلبات مر  

 المكاتب الميدانية/المقر، ولرصد انتهاكات الفصل بير الواجبات واإبالغ عيهاع

 والحظ المجلس ما  لر: - 213

لم ُتجَحب لويات المسأأتخدمير األقدي ولم ُتلَغ صأأالحيتها فر نظاي المعلومات االفتراضأأر  )ا( 
المتكاملع ووافقا اليونيسأأ  عل  كفالة ان تكون حسأأابات المسأأتخدمير اليشأأطير فريدة مر خالل قياي شأأيبة  

  ي صلة؛تكيولوجيا المعلومات واالتصاالت والمركز العالمر للخدمات المشتركة بوضع دجراء 

 ومأا ميأم تسأأأأأأأأأأأأأأجيأل الأدخول األخير لمأا عأددو  2 950كأان ليأاك فأارق  مير يصأأأأأأأأأأأأأأل دل   )ب(  
مر المسأأأأأأأأأتخدمير )باسأأأأأأأأأتثياء مسأأأأأأأأأتخدمر اليظاي( الم ر لهم مركز شير محجوب ولكر كانا بيانات   14 230
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باليونيس ،   مر لؤالء المستخدمير مرتبطير   14  132تسجيل الدخول الخاصة بهم متاحةع وما  ال ما مجموعه 
 ولكر بقيا لويات المستخدمير شير محجواة حت  بعد مرور فترة رويلة مر عدي االستخداي؛ 

َعا عالمة عل  ما مجموعه  )ج(  حسأأأأابا للمسأأأأتخدمير تدل عل  انها ليسأأأأا قيد  4  420ُوضأأأأِ
نون  كا 31، امتدت لفترات متفاوتة حت  2020حسأأأابا صأأأالحا بعد شأأأبا /فبرا ر  2  325االسأأأتخداي، شأأأملا 

ع وُابلغ المجلس بلن  لش المركز يعير ان كلمة السأأأأأأأأأر بقيا كلمة السأأأأأأأأأر األولية وان  2043 األول/ديسأأأأأأأأأمبر
المسأأأأتخدي لم يسأأأأجل دخوال دل  اليظاي، ولكر  لش ال يعير ان الهوية لم تعد ضأأأأرورية او انتها صأأأأالحيتهاع  

يكون قليال، وانه عل  الرشم مر ان  وُ ِكر ايضأأأا ان عدد المسأأأتخدمير الم ر انتها خدمتهم فر اليونيسأأأ  قد 
لوية المسأأأأأتخدمير قد تكون ال تزال صأأأأأالحة فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأر المتكامل، لم ُيعَتَبر  لش خطرا  

 ألن صالحية الهوية عل  الشبكة المحلية لهؤالء المستخدمير كانا ستيتهر وان األدوار كانا ستحمأ؛

لوصأأأأأأأول دل  نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأر المتكامل تمكر واحد وثالثون مسأأأأأأأتخدما مر ا )د( 
اياي، وكانا جميع حسأأأأأأأأأأأأأابات    2 604 حت  بعد انتهاء خدمتهم، مع وجود ثغرة  ميية تتراوح بير  وي واحد و

المسأأأأأأتخدمير لمو صأأأأأأالحة وشير محجواةع وُابلغ المجلس بلن وق  تشأأأأأأغيل حسأأأأأأابات المسأأأأأأتخدمير  تم عيد  
 مستخدمير قد انضموا مجددا دل  الميظمة بعد انتهاء خدمتهمعالطلب وليس تلقائيا، وان بعض ال

والحظ المجلس ان المسأأأأأأأأتخدمير الم ر انضأأأأأأأأموا دل  الميظمة مجددا بوصأأأأأأأأفهم مر شير المو فير   - 214
حصأأأأأأأألوا عل  ارقاي مو فير مختلفة ولكر جر  الحفا  عل  لوية المسأأأأأأأأتخدمير نفسأأأأأأأأها، مما يجعل راط   قد

ئيسأية للموارد البشأرية امرا صأيباع وااإضافة دل   لش، كانا لد  بعض المستخدمير البيانات فر البيانات الر 
دمكانية الوصأأأأأأول دل  حسأأأأأأاباتهم فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأر المتكامل حت  بعد انتهاء خدمتهمع والحظ  

دل   المجلس ايضأأأأأأأأا ان عدي حمأ األدوار مر لويات المسأأأأأأأأتخدمير بعد انتهاء خدمتهم فر الميظمة قد اد 
اوجه ضأأأأأع  فر اليظاي، وان دمكانية قياي المسأأأأأتخدمير بإعادة تعيير كلمة السأأأأأّر بقيا قائمة عيد تسأأأأأجيلهم  

( للمخارر واالمتثال فر حال بقاء حسأأأأأأأاباتهم صأأأأأأأالحة فر الشأأأأأأأبكة المحليةع  Inforالدخول دل  اداة د يفور )
يب اي اسأتغالل لها، ال سأيما بسأبب وير  المجلس ان لياك قيمة فر معالجة اوجه الضأع  المحددة لمو لتج

وجود حاالت تمّكر فيها المسأأأأأأأأأأتخدمون مر الوصأأأأأأأأأأول دل  نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأر المتكامل حت  بعد  
 خدمتهمع انتهاء

ويوصااااااي المجلس بأن تنظر الذونيساااااال في إبطال جميع دويات المساااااات دمذن األ دم والغ  ها  - 215
 نفس المست دميعوضا عن إصدار دويات مست دمذن جد دة ل

وقبلا اليونيسأ  لمو التوصأية و كرت ان شأيبة تكيولوجيا المعلومات واالتصأاالت والمركز العالمر  - 216
للخدمات المشأأأأأأتركة سأأأأأأيقومان بإبطال جميع لويات المسأأأأأأتخدمير القديمة وحجبها لكفالة ان تكون حسأأأأأأابات  

 المستخدمير اليشطير فريدةع

تساااتكشااال الذونيسااال ساااب  لتحساااذن الواجهة البذنية التي تربط الشااابكة ويوصاااي المجلس بأن  - 217
 المحلية والشبكة العالمية لنظام المعلومات االفتراضي المتكامل لمزامنة ص مية مسابات المست دمذني

 و كرت اليونيس  ان اإجراءات الموص  بها قد ُوِضَعا بالفعل ويجري اتباعهاع - 218

سأأأأتخدمير لد هم مركز صأأأأالح فر الشأأأأبكة المحلية تمكيوا مر تسأأأأجيل الدخول والحظ المجلس ان م - 219
دل  اداة د يفور للمخارر واالمتثال وإعادة تعيير كلمة السأأر، عل  الرشم مر ان حسأأابات المسأأتخدمير لم تعد  
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صأأأأأالحة فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأر المتكاملع ويدل  لش عل  ضأأأأأرورة تحسأأأأأير ا لية القائمة لضأأأأأمان  
 امية صالحية حسابات المستخدمير بير الشبكة المحلية ونظاي المعلومات االفتراضر المتكاملعمز 

 
 كلمة السّر وسياسة الوصول ‘3’ 

 يص مييار اليونيسأأأأ  بشأأأألن امر المعلومات: مراقبة الدخول، عل  انه  يبغر للمسأأأأتخدمير تغيير  - 220
كلمات سأأأأأأأأأأر المسأأأأأأأأأأتخدمير يجب اال تتجاو  فترة كلمة السأأأأأأأأأأر األولية فوراع وييص المييار ايضأأأأأأأأأأا عل  ان 

  وماع وفر لما الصدد، الحظ المجلس المسائل التالية فر حسابات مستخدمير مختلفة: 180صالحيتها 

مسأأأأأأتخدما كلمة السأأأأأأر األوليةع وااإضأأأأأأافة دل   لش، كانا  5 075لم يغير ما مجموعه  (ا) 
ن تغيير كلمة السأأأر األولية، بفارق  مير يصأأأل دل  لوية للمسأأأتخدمير اليشأأأطير قيد االسأأأتخداي مر دو   870
  وما؛ 3 016

  ،ب/ 1حسأأأابا للمسأأأتخدمير تم دنشأأأا لا قبل  888لم يجِر تغيير كلمة السأأأر لما مجموعه  (ب) 
 وماع وااإضأافة    180عل  مد  اكثر مر   2020شأبا /فبرا ر   1تتجاو  صأالحيتها تاريخ   2019اشسأطس 

الء المسأأأأأأأأأأأأتخدمير عل  انهم دخلوا دل  نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأأر مر لؤ   205دل   لش، جر  تسأأأأأأأأأأأأجيل 
  وما الميصوص عليها مر تاريخ ،خر تغيير لكلمة السر؛ 180المتكامل بعد انقضاء فترة 

حالة، تم تغيير كلمات السأأأأر بعد انتهاء صأأأأالحية حسأأأأابات المسأأأأتخدمير، بفارق  23فر  (ج) 
وُابلغ المجلس بلن المستخدمير الم ر كانا حساباتهم صالحة فر    وماع 1  383  مير  تراوح بير  وي واحد و

( للمخارر واالمتثال وإعادة تعيير كلمة السأأأأأأأأأأأأر،  Inforالشأأأأأأأأأأأأبكة المحلية تمكيوا مر الدخول دل  اداة د يفور )
حت  د ا كانا حسأأأأأاباتهم شير صأأأأأالحة فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأر المتكاملع شير ان  لش لم يغير مر  

 ا فر نظاي المعلومات االفتراضر المتكاملعصالحيته

و كرت اليونيسأأأأأأ  انه فر حال عدي قياي المسأأأأأأتخدي بتسأأأأأأجيل الدخول لفترة رويلة وحجب حسأأأأأأابه   - 221
بسأبب عدي اسأتخدامه، بياء عل  رلب بهما الشألن، يصأبح الحسأاب شير محجوب ومتاحا لالسأتخدايع وعيدما  

، Fiori(5)نظاي المعلومات االفتراضأأر المتكامل باسأأتخداي اداة   تمكر المسأأتخدمون مر الدخول دل  تطبيقات
كان لما الدخول  تّم مر خالل حسأأأأاب عل  الشأأأأبكة المحلية وُتفَرض فر لمو العملية بالفعل سأأأأياسأأأأات دعادة  
تعيير كلمة السأأأرع شير ان اليونيسأأأ  سأأأتواصأأأل تحسأأأير وتحد ث سأأأمة انتهاء صأأأالحية كلمة السأأأر لتشأأأمل  

 Fiori ر لد هم دمكانية الوصأأأأأأول دل  نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأر المتكامل مر خالل اداة المسأأأأأأتخدمير الم
فقطع وعالوة عل   لش، يمكر ان تستعرض األتمتة القائمة وإصالح اي ثغرات تم تحد دلا كجزء مر الصيانة 

اليونيسأأأأأ    الميتظمة لهويات المسأأأأأتخدمير التر  لا شير محجواة عل  الرشم مر عدي اسأأأأأتخدامهاع و كرت
، 2020ايضأأأأا ان اليصأأأأوص المكتواة قد وضأأأأعا لمعالجة تواريخ انتهاء الصأأأأالحية وان جهدا ُ بَمل فر عاي 

 لزيادة تحسير اليصوص واألتمتةع

ويوصااي المجلس بأن تنفة الذونيساال سااياسااة ترذذر كلمة الساارس على النحو المفصاال في معيار   - 222
 ة الد وليالذونيسل المتعلق بأمن المعلومات: مراقب

 

__________ 

تهدأ دل  توفير مجموعة مر التطبيقات التر ُتسأأأَتخَدي فر و ائ    SAPلر تجراة مسأأأتخدي جد دة لبرامجيات وتطبيقات  Fioriاداة  (5) 
 عادية مثل الموافقة عل  العمل، والتطبيقات المالية وتطبيقات عملية الحساب، وتطبيقات الخدمة الماتية المختلفةع
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 (VISIONالمسايل المتعلقة بو ايل محددة لنظام المعلومات االفتراضي المتكامل ) )د( 

 )نظاي المعلومات االفتراضر المتكامل( eZHACTاداة  ‘1’ 

تماشأأيا مع درار اليهج الميسأأق للتحويالت اليقدية، يعد الشأأركاء الميفمون اسأأتمارات اإ ن بالتمويل  - 223
وشأأأأأأهادة اإنفاق عل  اسأأأأأأاي رريقة التحويالت اليقدية: التحويالت اليقدية المباشأأأأأأرة، والمدفوعات المباشأأأأأأرة،  

وحدا الستمارة اإ ن بالصرأ وشهادة  والمبالغ المستردةع وييبغر ان يستخدي جميع الشركاء الميفم ر نمو جا م
اإنفاق مر اجل رلب التحويالت اليقدية واإبالغ عر اسأأتخدامها، دل  جانب تقد ر التكاليف الُمصأأيفةع وفر  
الوقا الحاضأأر، يقدي الشأأريش الميفم الطلب دل  اليونيسأأ  مر خالل اسأأتمارة ورقية لإل ن بالصأأرأ وشأأهادة  

فر نظأأأاي   eZHACTبتجهيزلأأأا مر اجأأأل تيفيأأأم عمليأأأة الأأأدفع فر تطبيق اإنفأأأاق، تقوي المكأأأاتأأأب القطريأأأة 
 المعلومات االفتراضر المتكامل مر خالل دنشاء استمارة دلكترونيةع

وعدي وجود  eZHACTوالحظ المجلس عدي وجود واجهة بييية مباشأأرة بير الشأأركاء الميفم ر واداة  - 224
رأ وشأهادة اإنفاق دلكترونيا مر قبل الشأركاء الميفم رع  اي حكم يقضأر بإنشأاء وتقديم اسأتمارات اإ ن بالصأ 

دلكترونيا تقد رات التكاليف والمصأأأروفات الُمصأأأيفة التر  تكبدلا الشأأأركاء  eZHACTولملش، ال تسأأأّجل اداة 
الميفمون فر مجال اليشأأأا ع والحظ المجلس ايضأأأا ان اسأأأتمارات اإ ن بالصأأأرأ وشأأأهادة اإنفاق التر قدمها  

فر عدد كبير مر الحاالت التر  eZHACTمون لم تكر مرفقة عيد تجهيز المعامالت فر اداة الشأأأركاء الميف
 تّم فيها صرأ المدفوعات او التر كانا فر مراحل مختلفة مر تجهيز عملية الدفع اليهائرع

ويوصاااي المجلس بأن تساااتكشااال الذونيسااال إمكانية توفذر واجهة بذنية إلكترونية مباشااارة بذن  - 225
( لكي يقوم الشاركاء   VISION)نظام المعلومات االفتراضاي المتكامل eZHACTالمنفة ن وأداة  الشاركاء 

 المنفةون بإنشاء والرسال استمارات إلكترونية لك ن بالصر  وشهادة اإلنفااي

و كرت اليونيسأأأأأأأأ  ان الجهات صأأأأأأأأاحبة المصأأأأأأأألحة المعيية بالعمل وشأأأأأأأأيبة تكيولوجيا المعلومات   - 226
لعياية الواجبة لتقييم الخيارات المتاحة مر اجل دعداد اسأأتمارات دلكترونية لإل ن بالصأأرأ  واالتصأأاالت تبمل ا

وشهادة اإنفاق، وستستحدط بيان جدو  فر الوقا المياسبع وااإضافة دل   لش، مر المقرر القياي بعمليات 
 لتيفيم التوصياتع 2020تطوير ليظاي المعلومات االفتراضر المتكامل فر عاي 

 
 رلبات الدفع التر لم  تم التحقق ميها ‘2’ 

عمال بدليل نظاي المعلومات االفتراضأأأأر المتكامل لليونيسأأأأ  المتعلق بإدارة الشأأأأركاء الميفم ر، فإن   - 227
برنامج ددارة اليهج الميسأأأأأأأأأق للتحويالت اليقدية لو تطبيق شأأأأأأأأأبكر يشأأأأأأأأأكل جزءا مر مجموعة تطبيقات نظاي  

( ويمكر الوصأأأأأأأأأأأأأول دليه مر خالل نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأأأر SAPالمعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأأأر المتكامل )
المتكاملع ويتم دنشأاء رلبات الدفع فر نظاي المعلومات االفتراضأر المتكامل لتمثيل البيد الفعلر المي  تم مر  
اجله رلب التمويل او اإبالغ عر نفقات مر خالل اسأأأأأأأأأتمارة اإ ن بالصأأأأأأأأأرأ وشأأأأأأأأأهادة اإنفاقع ويمكر ان  

تمارة واحدة مر اسأأأأتمارات اإ ن بالصأأأأرأ وشأأأأهادة اإنفاق رلبات دفع متعددة، وال سأأأأيما عيدما  تتضأأأأمر اسأأأأ 
 تكون األنشطة ممّولة مر ميح مختلفة او ترتبط بلنشطة مختلفة فر مخطط البرنامج القطريع

يقأأدي ووفق مأأا ورد فر التقرير المتعلق بطلبأأات الأأدفع التر لم  تم التحقق ميهأأا بشأأأأأأأأأأأأأأألن التحويأأل ال - 228
المباشأأأر والمدفوعات المباشأأأرة والتكاليف المسأأأتردة فر نظاي المعلومات االفتراضأأأر المتكامل، الحظ المجلس  
ان عأأددا مر رلبأأات الأأدفع كأأانأأا معّلقأأة بعأأد مرحلأأة التصأأأأأأأأأأأأأأأد ق/الموافقأأة او كأأانأأا ال تزال قيأأد اإعأأداد مر  
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ع وعزت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لأمو الحأالأة دل  الترحيأل فر السأأأأأأأأأأأأأأيأة األول  او تثبيأا اداة  2019 دل  عأاي 2017 عأاي
eZHACT  و كرت ان رلبأات الأدفع المعلقأة لر المعأامالت شير المكتملأة التر الملتهأا المكأاتأب القطريأة ،

لمعأامالت  ألنهأا اكملأا عمليأة الأدفع بطريقأة جأد أدةع وُابلغ المجلس ايضأأأأأأأأأأأأأأا بألنأه عيأد تيفيأم المأدفوعأات، ُتتَرك ا
القديمة شير المكتملة، وان اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  بصأأأأأأأأأأأأأدد تحسأأأأأأأأأأأأأير القدرة الو يفية عل  دشالق المعامالت المتروكة  

 تلقائرع بشكل

والحظ المجلس ان رلبات الدفع التر لم  تم التحقق ميها قد  ادت عل  مر السأأأأأأييرع وقد  ادت فترة  - 229
، األمر المي اشأأأأأأأأأأأأار دل  ان حاالت رلبات  2017اي مقارنة بع  2019التلخير اكثر مر اراعة مرات فر عاي 

الدفع شير المتحقق ميها قد  ادت بشأأأأأأأكل كبير بعد السأأأأأأأية األول  مر التثبياع وعالوة عل   لش، فإن دلمال  
رلبات الدفع القائمة بعد التصأأأأد ق والموافقة مر دون تسأأأأجيل اي سأأأأبب وإنشأأأأاء رلبات دفع مزدوجة لطلبات  

ثغرة فر اليظاي، ولم يكر دنشأأأأأاء رلبات دفع متعددة لعملية الدفع نفسأأأأأها فر درار   الدفع القائمة عكسأأأأأا وجود
 الميحة نفسها متماشيا مع قواعد العملع

ويوصاااي المجلس بأن تساااتكشااال الذونيسااال إمكانية إنشااااء آلية لمنع تقديم  لبات دفع متعددة  - 230
كمال عملية تنقية البيانات من   ل لعملية الدفع نفساااااااها في إ ار المنحة نفساااااااهاس وأن تت ة  طوات إل

 وضع اإلجراءات ال زمة بشأن  لبات الدفع المعلقة التي لم  تم التحقق منها بعد على سبذل األولويةي

ووافقا اليونيسأأ  عل  لمو التوصأأية وافادت بلنها كانا بصأأدد تيفيملاع فكانا تقوي بتعزيز برنامج  - 231
eZHACT  الميفم ر دل  جانب رلبات الدفعع ومر المتوقع ان يسأأأفر لما  لضأأأمان تسأأأجيل انشأأأطة الشأأأركاء

ل األنشأأأأأأأأأطة بشأأأأأأأأأكل ميفصأأأأأأأأألع ومر المقرر ان تتم  اإجراء عر تقديم رلبات سأأأأأأأأأداد واحدة، فر حير ُتسأأأأأأأأأجم
المتأابعأة مع المكأاتأب القطريأة وتيقيأة البيأانأات المتعلقأة بطلبأات الأدفع الحأاليأة التر لم  تم  2020عأاي  خالل

 التحقق ميهاع
 

 استعادة القدرة على العمل بعد الكوارو واستمرارية تصرين األعمال )ه( 

نفمت اليونيسأأأأ  اسأأأأتراتيجية إدارة اسأأأأتمرارية تصأأأأريف األعمال، شأأأأملا وضأأأأع خطط السأأأأتمرارية  - 232
تصأأأريف األعمال لجميع مكاتب اليونيسأأأ  اسأأأتيادا دل  تحليل شأأأامل  تضأأأمر عملية تقييم للمخارر وتحليال  

  األعمالع وقاما اليونيسأأأ  بوضأأأع وإقرار خطة اسأأأتراتيجية السأأأتمرارية تصأأأريف األعمال وخطة  لآلثار عل
ع وادات اليونيسأأأ  ايضأأأا تسأأأجيل 2013تشأأأغيلية السأأأتمرارية تصأأأريف األعمال، فر المقر بييويورك فر عاي 

بيق اإدارة المخارر المؤسأأأأأسأأأأأية، بما فر  لش المخارر المتصأأأأألة بتكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأاالت فر تط
فصأأأأأأأأأأأأأأأاعأأداع وفر وقأأا الحق، وافق مجلس   2013اعتبأأارا مر عأأاي  inSightالمركزيأأة للمخأأارر فر نظأأاي 

عل  السأأأياسأأأة المتعلقة بيظاي    2014الر سأأأاء التيفيم ير فر ميظومة األمم المتحدة المعير بالتيسأأأيق فر عاي 
المي   “الصأأأأأيانة واالختبار واالسأأأأأتعراضنظاي وددارة قدرة الميظمة عل  مواجهة الطوارئ التر شأأأأأملا برنامج 

 دمج جميع عياصأأأأأأر اليظاي ويتضأأأأأأمر دجراءات محددة ووتيرتها فيما  تعلق باسأأأأأأتمرارية تصأأأأأأريف األعمال،  
 ، لتحل محل االستراتيجية المتبعة سابقاع2016واعتمدت اليونيس  لمو السياسة فر عاي 
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 استعراض واستكمال خطة استمرارية األعمال ‘1’ 

 (6) 2019ماشأأأأأأأأأأأيا مع الداأ الرقابة المتعلقة بتكيولوجيا المعلومات والتكيولوجيات المتصأأأأأأأأأأألة لعاي ت - 233
(DSS-04 ،)  يجب اسأأأتخداي خطط اسأأأتمرارية تصأأأريف األعمال واختبارلا واسأأأتعراضأأأها عل  فترات ميتظمة

ليظاي األمم المتحدة إدارة قدرة ويجب تغييرلا لتعكس المتطلبات الحالية لمعمالع وااإضافة دل   لش، ووفقا 
الميظمأة عل  مواجهأة الطوارئ،  تعير اسأأأأأأأأأأأأأأتكمأال خطط ددارة حأاالت الطوارئ مرتير فر السأأأأأأأأأأأأأأيأة وإقرارلأا  
والموافقة عليها سأأأأيوياع وتيص الخطة االسأأأأتراتيجية السأأأأتمرارية تصأأأأريف األعمال لليونيسأأأأ  ايضأأأأا عل  ان  

مرارية تصأريف األعمال، وان ُتسأَتكَمل وثيقة خطة اسأتمرارية يجري مقر اليونيسأ  اسأتعراضأا سأيويا لخطة اسأت
تصأأأريف األعمال بعد دجراء تغييرات فر اليظاي والتطبيق، عل  سأأأبيل المثال، وتغييرات فر دجراءات العمل،  

 وتغييرات لامة فيما  تعلق بالمو فيرع

د اسأأأأُتكِمَلا رسأأأأميا ،خر  والحظ المجلس ان خطة اسأأأأتمرارية تصأأأأريف األعمال للمقر فر نيويورك ق - 234
ع وُابلغ المجلس بألن مكأاتأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  قأد قأدمأا تعليقأات تفيأد بألن اليمو ج كأان معقأدا  2013مرة فر عأاي 

لأأة وان العمأأل جأأار إدمأأاج نظأأاي ددارة قأأدرة الميظمأأة عل  مواجهأأة   للغأأايأأة وشير فعأأال خالل األحأأداط المعطِّ
األعمالع وُابلغ ايضأأأا بلن اسأأأتراتيجيات اسأأأتمرارية تصأأأريف الطوارئ فر البرنامج القائم السأأأتمرارية تصأأأريف  

األعمال فر المقر شأأأأأملا العمل عر بعد وتفويض السأأأأألطة، وان اليونيسأأأأأ  كانا تيفم عياصأأأأأر مختلفة مر  
نظأأأاي ددارة قأأأدرة الميظمأأأة عل  مواجهأأأة الطوارئ بحيأأأث تكون ميسأأأأأأأأأأأأأأقأأأة ومتوائمأأأة مع خطأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأتمراريأأأة 

 األعمالع تصريف

يونيسأ  ان الخطة المسأتكملة السأتمرارية تصأريف األعمال فر المقر مر المقرر االنتهاء و كرت ال - 235
، وان تقييم األثر عل  سأأأير األعمال سأأأُيَعزم  مر خالل نشأأأر اإجراء 2020ميها خالل الراع الثانر مر عاي 

 ع2020المتعلق بإدارة استمرارية تصريف األعمال، المقرر لعاي 

س انأه عل  الرشم مر الميأة العمأل عر بعأد وتفويض السأأأأأأأأأأأأأألطأة، مر المهم دعأداد ولكر الحظ المجل - 236
خطة شأأأأاملة السأأأأتمرارية تصأأأأريف األعمال واسأأأأتكمالها بانتظاي، مع مراعاة عياصأأأأر نظاي ددارة قدرة الميظمة  

 عل  مواجهة الطوارئ، خاصة فر حال حصول حدط لاّي/خطيرع

ويوصااي المجلس بأن تت ة الذونيساال إجراءات السااتعراا واسااتكمال  طة اسااتمرارية تصاارين  - 237
األعمال في المقر بشأن المجاالت  ات األولوية القصوى ومجاالت أ رى بشكل رسميس بما يشمل الم ا ر  

ت في اإلدارة المركزية للم ا رس والت دف طورات/الترذذرات المتصاالة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت التي ُمدِّ
وأن تكفال اساااااااااترشااااااااااد عملياة االساااااااااتعراا  س SAP HANAفي نظم تكنولوجياا المعلوماات مثال نظاام 

 واالستكمال بمتطلبات نظام األمم المتحدة إلدارة  درة المنظمة على مواجهة الطوارئي
 

 استعراض واستكمال خطة استعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط ‘2’ 

ألمم المتحأدة إدارة قأدرة الميظمأة عل  مواجهأة الطوارئ،  لزي اسأأأأأأأأأأأأأأتكمأال خطط ددارة وفقأا ليظأاي ا - 238
حاالت الطوارئ مرتير فر السأأأأأية، ويتعير تحد د الخطط والسأأأأأياسأأأأأات واإجراءات الياقصأأأأأة التخا  دجراءات 

 تصحيحية بشلنها، وإقرار الخطط والموافقة عليها سيوياع

__________ 

 موثوقةع  ت لدعم تطوير وإدارة نظم معلومات الداأ الرقابة المتعلقة بتكيولوجيا المعلومات، وضعتها رابطة مراجعة ومراقبة نظم المعلوما  ( 6)  
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لقأأدرة عل  العمأأل بعأأد الكوارط لمراكز البيأأانأأات فر نيويورك والحظ المجلس ان خطأأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعأأادة ا - 239
ع وااإضأأأافة دل   لش، لم تتضأأأمر الخطة القائمة السأأأتعادة القدرة عل   2016ُتسأأأَتكَمل ميم ا لول/سأأأبتمبر  لم

لتيفيأأأأم  2016العمأأأأل بعأأأأد الكوارط تفأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأل عر المعأأأأدات والبرامجيأأأأات التر تم شأأأأأأأأأأأأأأرا لأأأأا بعأأأأد عأأأأاي 
ل اسأأأاسأأأية مثل قوائم االتصأأأال  ات األولوية لمشأأأخاص المسأأأؤولير/المو فير  وتفاصأأأي SAP HANA نظاي

االحتيأارييرع والحظ المجلس ان عأدي وجود لأمو المعلومأات البأالغأة األلميأة حأّد مر فعأاليأة خطأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعأادة  
 القدرة عل  العمل بعد الكوارط بسبب استبعاد احدط المعدات والبرامجيات الحيويةع

المجلس بأن تت ة الذونيسال إجراءات عاجلة الساتعراا واساتكمال  طة اساتعادة القدرة ويوصاي  - 240
على العمل بعد الكوارو لشاااعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت في المقرس والدراج تفاصاااذل عن المعدات 

 والبرامجيات الحذوية و وايم االتصال المستكملةي

كرت ان شأأأأيبة تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأاالت سأأأأتقوي  ووافقا اليونيسأأأأ  عل  لمو التوصأأأأية و  - 241
رسأأأأأأأأأأميا باسأأأأأأأأأأتعراض واسأأأأأأأأأأتكمال خطة اسأأأأأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط والوثائق المرتبطة بهاع وقد  
اسأأأأتعرضأأأأا واسأأأأتكملا اليونيسأأأأ  بالفعل التفاصأأأأيل المتعلقة بالمعدات والبرامجيات الحيوية وقوائم االتصأأأأال 

 ع19-استجابة لجائحة كوفيد
 

 ختبار خطط استمرارية تصريف األعمال واستعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارطا ‘3’ 

وفقأأا ليظأأاي األمم المتحأأدة إدارة قأأدرة الميظمأأة عل  مواجهأأة الطوارئ،  تعير دجراء عمليأأة محأأاكأأاة   - 242
مال التر اعتمدتها  واختبارات و يفية بصأأأأورة سأأأأيويةع وتشأأأأير الخطة االسأأأأتراتيجية السأأأأتمرارية تصأأأأريف األع

( ايضأأأا دل  ان خطة اسأأأتمرارية تصأأأريف األعمال سأأأُتعدمل إدماج الدروي المسأأأتفادة مر  2013اليونيسأأأ  )
 عمليات المحاكاة واالختباراتع

والحظ المجلس ان اختبأارات خطأة التعأافر مر الكوارط وتمأارير المحأاكأاة التر تجري سأأأأأأأأأأأأأأيويأا، فر  - 243
ع وااإضأأأأأأافة دل   لش، لم ُتجَر اختبارات تشأأأأأأغيل 2019 و  2018ُتجر فر عامر المقر ومراكز البيانات، لم 

دال ليظأاي المعلومأات االفتراضأأأأأأأأأأأأأأر المتكأامأل كجزء مر التحأد أث  SAPالتجهيزات االحتيأاريأة فر درأار نظأاي 
مجلس ان  ، ولو امر لم يشّكل بد ال الختبارات التعافر مر الكوارط السيويةع وير  ال2019المي ُنفَِّم فر عاي 

اختبأار خطأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعأادة القأدرة عل  العمأل بعأد الكوارط وإجراء عمليأة المحأاكأاة امران بأالغأا األلميأة مر اجأل 
تحد د حالة التللب فر حال وقوع كارثة فعلية، األمر المي مر شألنه ان يساعد ايضا عل  تحد د الثغرات فر 

 الخطط القائمةع

راء ا تبارات شاااملة ل طة اسااتمرارية تصاارين األعمال ويوصااي المجلس بأن تكفل الذونيساال إج - 244
في المقر و طة اسااتعادة القدرة على العمل بعد الكوارو لشااعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاااالتس بما في 

  لة عمليات المحاكاة ال زمةس بوتذرة منتظمة على فترات محددةي

للتحقق مر درجة تللبها السأأأأأتعادة   2020و كرت اليونيسأأأأأ  ان عمليات محاكاة سأأأأأتجر  فر عاي  - 245
 القدرة عل  العمل بعد الكوارطع

 



 A/75/5/Add.3 

 

20-08217 68/245 

 

 اجتماعات اياكل ددارة األ مات ‘4’ 

انشأأأأأأأأألت اليونيسأأأأأأأأأ  فريقا إدارة األ مات فر المقر لتيسأأأأأأأأأير ددارة األ مات والتخطيط السأأأأأأأأأتمرارية  - 246
م خطة اسأأأأتمرارية تصأأأأريف تصأأأأريف األعمال فر مكاتب اليونيسأأأأ  عل  الصأأأأعيد العالمر، دضأأأأافة دل  دع

األعمأال فر المقرع وُيعهأد دل  فريق ددارة األ مأات بتيفيأم خطأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعأادة القأدرة عل  العمأل بعأد الكوارط فر  
مجأأأال تكيولوجيأأأا المعلومأأأات، بمأأأا يكفأأأل مسأأأأأأأأأأأأأأتو  عأأأالل مر توافر البييأأأة التحتيأأأة لتكيولوجيأأأا المعلومأأأات  

هاي الحرجة فر المكاتب عل  الصأأأعيد العالمرع وااإضأأأافة واالتصأأأاالت، وجميع اليظم والخدمات الحيوية للم
دل   لأش، تمأاشأأأأأأأأأأأأأأيأا نظأاي األمم المتحأدة إدارة قأدرة الميظمأة عل  مواجهأة الطوارئ،  تعير عل  ايأاكأل ددارة 

 األ مات او ما يعادلها ان تجتمع مرتير فر السيةع

، وان  2018عد كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمبر والحظ المجلس ان فريق ددارة األ مات لم يعقد اي اجتماع ب - 247
العد د مر المسأأأأأأأأأأائل التر تم تحد دلا التخا  دجراءات بشأأأأأأأأأألنها لم ُتتابع، األمر المي تعارض مع نظاي األمم  
المتحدة إدارة قدرة الميظمة عل  مواجهة الطوارئع وااإضأأأأأأأأافة دل   لش، اوصأأأأأأأأر فر اجتماعه األخير، فر  

مسأأائل، بما فر  لش وضأأع الصأأيغة اليهائية  10دجراءات متابعة بشأألن ، باتخا  2018كانون األول/ديسأأمبر 
لبروتوكول التصأأأأأدي لم مات ونشأأأأأرو عل  الصأأأأأعيد العالمرع بيد ان لمو المسأأأأأائل لم ُتتابع بسأأأأأبب عدي عقد  

اجتماع الحق لفريق ددارة األ ماتع وقد اشأأار  لش دل  عدي د الء التماي كاأ للمسأأائل الهامة التر يمكر   اي
 يكون لها اثر عل  عمليات تكيولوجيا المعلومات فر حاالت األ ماتعان 

، ومر  2019وافادت اليونيسأأأأأأأأأأأأ  بلن فريق ددارة األ مات لم يعقد اي اجتماعات رسأأأأأأأأأأأأمية فر عاي  - 248
 2020ع واأاإضأأأأأأأأأأأأأأافأة دل   لأش، ُعقأد فر ، ار/مأاري 2020المقرر ان يعقأد اجتمأاعأه المقبأل فر ، ار/مأاري 

َعا فر االجتماع المعقود فر كانون األول/اجتماع لفريق دد   ارة األ مات لمياقشأأأأأة حالة بيود العمل التر ُوضأأأأأِ
 ع2018ديسمبر 

ويوصاااااي المجلس بأن تكفل الذونيسااااال عقد اجتماعات منتظمة لهياكل إدارة األزمات في المقرس  - 249
كفال ات اا  إجراءات في الو ا  عم  بنظاام األمم المتحادة إلدارة  ادرة المنظماة على مواجهاة الطوارئس وأن ت

 المناسب للتصدي للم ا ر المحددةي
 

 مركز البيانات ومواقع الحفظ االحتيارر ‘5’ 

اليونيسأأأأأأأأأأأ  ميظمة  ات بصأأأأأأأأأأأمة عالمية، ونظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأر المتكامل مثال واحد مر   - 250
يعمل فر موقع مركزيع وفشأأأأل مركز بيانات نظاي المعلومات االفتراضأأأأر المتكامل بسأأأأبب كارثة  SAP نظاي

ربييية او مر صيع اإنسان مر شلنه ان يعرض معامالت مكاتب اليونيس  للخطر فر جميع انحاء العالمع  
وارط ربييية،  يبغر ووفقا ألفضل الممارسات المتعلقة باستعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط الياجمة عر ك

ان يشأأأأأأأأأأأأأأمأل حأل التعأافر وجود مرافق السأأأأأأأأأأأأأأتعأادة القأدرة عل  العمأل بعأد الكوارط فر موقع بعيأد عر الميطقأة  
 المتضأأأأأأأأأأررةع وتماشأأأأأأأأأأيا مع مييار اليونيسأأأأأأأأأأ  بشأأأأأأأأأألن امر المعلومات: األمر المادي والبي ر )كانون الثانر/ 

رجيأة والبي يأة، سأأأأأأأأأأأأأأيتم االحتفأا  بأالمعأدات (، ولتجيأب األضأأأأأأأأأأأأأأرار اليأاجمأة عر التهأد أدات الخأا2018  يأا ر
االحتيارية ووسأأأأائط الحفظ االحتيارر عل  مسأأأأافة ،مية برية تفادي حصأأأأول اضأأأأرار ناجمة عر كارثة تؤثر  

 عل  الموقع الرئيسرع
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والحظ المجلس ان مركز البيانات الرئيسأأأأأأأأأأأأأر لليونيسأأأأأأأأأأأأأ  ليظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأأأر المتكامل  - 251
(VISION ونظاي )inSight    قد اسأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأافه موّرد فر نيوجيرسأأأأأأأأأر بالواليات المتحدة األمريكية، وان موقع

اسأأأأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط يقع فر مانهاتر بييويوركع والحظ المجلس انه نظرا دل  وجود مركز  
ان تؤدي   البيانات الرئيسأأأر عل  مقراة شأأأد دة مر موقع اسأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط، لياك خطر
 الكوارط التر تقع فر تلش الميطقة دل  تعريض استمرارية تصريف األعمال فر اليونيس  للخطرع

والحظ المجلس ايضأأأأأأأأأأا ان الحفظ االحتيارر لمشأأأأأأأأأأررة فر موقع اسأأأأأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد  - 252
لم ُيكشأأأأأأأأأأأأأأَ  عيأأه فر  الكوارط فر مأأانهأأاتر قأأد تم تخزييأأه فر مبي  مقأأدي خأأدمأأة الحفظ االحتيأأارر فر موقع 

نيويوركع والحظ المجلس انه نظرا دل  وجود المحفو ات االحتيارية ايضأا فر الميارق الجغرافية نفسأها التر 
 وجد فيها الموقع األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأر وموقع اسأأأأأأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط، ولما موقعان مهمان، لم  تم 

 وقوع كوارط فر الميطقة الجغرافية نفسهاع التخفيف مر حدة خطر فقدان البيانات المي  يجم عر

ويوصااااااي المجلس بأن تنظر الذونيساااااال في ضاااااامان وجود مسااااااافة مأمونة بذن مركز البيانات  - 253
األساااااااسااااااي بالمقر ومركز بيانات اسااااااتعادة القدرة على العمل بعد الكوارو دون التأغذر بشااااااكل كبذر على  

 اإلنتاجية والحصول على بيانات آنيةي

ويوصي المجلس بأن تنظر الذونيسل في إبقاء المحفو ات االمتيا ية للمقر في منا ق جررالية  - 254
بعذدة عن المو ع الرييسااااااااي ومو ع اسااااااااتعادة القدرة على العمل بعد الكوارو من أجل الت فين من  طر  

لى  فقدان البيانات في مالة مصاااااااول كوارو دون أن   غر  لة بشاااااااكل كبذر على اإلنتاجية والحصاااااااول ع
 بيانات آنيةي

ووافقا اليونيس  عل  لاتير التوصيتير، واضافا انه سيتم اليظر فر نقل لمو الوسائط، وسُيفَصل   - 255
مكأان تخزير الوسأأأأأأأأأأأأأأائط االحتيأاريأة كجزء مر خطأة التحول التر وضأأأأأأأأأأأأأأعتهأا شأأأأأأأأأأأأأأيبأة تكيولوجيأا المعلومأات  

 واالتصاالتع

 
 صيانة مركز البيانات وخدمات الحفظ االحتيارر ‘6’ 

كانا لد  اليونيسأأأأأأأأأ  عقود اسأأأأأأأأأتعانة بمصأأأأأأأأأادر خارجية لصأأأأأأأأأيانة مركز البيانات وخدمات الحفظ   - 256
، ابرما عقدا ليقل مركز بيانات اسأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد  2009االحتيارر التابعة لهاع وفر ايار/ما و 

تم تحويل مركز بيانات الكوارط مر مانهاتر دل  نيوجيرسأأأر وحل االسأأأتضأأأافة الخاص بهع وفر وقا الحق، 
اسأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط فر نيوجيرسر دل  مركز بيانات رئيسر، كما تم تحويل مركز البيانات 
الرئيسأأأأأر فر مانهاتر دل  مركز بيانات السأأأأأتعادة القدرة عل  العمل بعد الكوارط، عقب دعصأأأأأار سأأأأأاندي فر  

 ع2012عاي 

شأأأأرو  العامة التر وضأأأأعتها اليونيسأأأأ  فيما  تعلق بالعقود، وشأأأأرو   والحظ المجلس ان األحكاي وال - 257
اتفاق مسأأأأتو  الخدمات ومعا ير/شأأأأرو  األداء المتصأأأألة بخدمات االسأأأأتضأأأأافة، مر بير امور اخر ، وردت 
ل فر المرفقات ال  دل  ياء للعقد المبري مع الموّردع ولكر لم ُيقدي دل  المجلس سأأو  نسأأخة مر   بشأأكل مفصأأّ

ل العقد األصأأأألر المرفق باء   مرة لتمد د العقد وتعد ل المرفق باءع ولكر   21)فيما  تعلق بالتيقيحات(ع وقد ُعدِّ
ي دل  المجلس اي وثيقة تتعلق باسأأأتعراض لمعا ير األداء وشأأأرو  العقود األخر  اجرته اليونيسأأأ  ميم   لم ُتَقدم
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يما  تعلق باألمر او ددارة الكوارط فر  ع وعالوة عل   لش، لم توّثق اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  التدابير المتخمة ف2009عاي 
 مركز البيانات الرئيسرع

وُابلغ المجلس بلن األوضأاع البي ية فر مركز البيانات الرئيسأر قد تم التحقق مر صأحتها مر خالل  - 258
ي اي وثيقأة لتألكيأد نتأائج  دم ا فر العقأدع ولكر لم ُتقأَ  عمليأة تفتيش مأادي، واألن تأدابير سأأأأأأأأأأأأأأالمأة كأافيأة قأد ادِرجأَ

 وفر   (7)التفتيش المادي وايان كيفية ددراجها فر العقدع و كرت اليونيسأأأ  ايضأأأا ان تصأأأييف المسأأأتو  الرابع
ضأأأأأأأمانات بلن المرفق يفر بالمعا ير الصأأأأأأأارمة، بما فر  لش المعا ير الصأأأأأأأارمة المتعلقة بالبي ة والسأأأأأأأالمة،  

ي دل  المجلس الوثائق المتعلقة  فر   99,995وتوفير مرفق للطاقة، ووقا اشأأأأأأتغال بيسأأأأأأبة  المائةع ولكر لم ُتَقدم
 بتلش الشهادةع

وفر غيأأاب المرفقأأات الهأأامأأة للعقأأد، والوثأأائق المتعلقأأة بأأالتأأدابير المعمول بهأأا فيمأأا  تعلق بأأاألمر  - 259
ددارة الكوارط ونتائج التفتيش المادي، لم  تمكر المجلس مر اسأأتعراض او اسأأتخالص اي ضأأمانات بشأألن   او

وجود ما يكفر مر الضأأأأوابط البي ية وتدابير السأأأأالمة الال مة لمركز البيانات الرئيسأأأأر فر العقد، وما د ا كان  
 مقدي الخدمة قد استوف  معا ير/شرو  األداءع

لتقديم خدمات الحفظ االحتياررع    2007وابرما اليونيسأأأأ  عقدا مع احد المورد ر فر ، ار/ماري  - 260
سأأأأأأأأأأأأأأ  لم تجِر تقييمأا لتأدابير األمر وإدارة الكوارط التر وضأأأأأأأأأأأأأأعهأا الموّرد، كمأا انهأا  والحظ المجلس ان اليوني

تجِر تفتيشأأا لمرافق الموردع ولم  الحظ المجلس كملش وجود اي تدابير محددة متخمة فيما  تعلق بالضأأوابط   لم
 البي ية الواردة فر العقد المبري مع  لش الموردع

ة حد ثة وفعالة فر مجال تكيولوجيا المعلومات انطوت عل  تحد د و كرت اليونيسأأأأ  ان ددارة عملي - 261
الشأأأأأأأركات التر تقدي خدمات متخصأأأأأأأصأأأأأأأة والعمل معها، وان الشأأأأأأأراكة مع لمو الكيانات كفلا التخفيف مر  

 المخارر المصاحبة لإلدارة الداخلية لوسائط الحفظ االحتيارر التابعة لليونيس  دل  مستويات مقبولةع

جلس رد اليونيس ، وير  ان مر الضروري كفالة وجود ضوابط فعالة وسبل انتصاأ فر والحظ الم - 262
 العقد، دل  جانب ،لية للتلكد عل  نحو دوري مر الخدمات المقدمةع

والحظ المجلس ان حلول تكيولوجيا المعلومات اصبحا اكثر المية باليسبة دل  عمليات اليونيس ،   - 263
ع inSight( ونظاي VISIONنظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأأأر المتكامل ) ال سأأأأأأأأأأأأأيما مع درالق تطبيقات مثل

ولملش، لياك حاجة ملحة دل  اسأأأأأأأأتعراض تدابير السأأأأأأأأالمة فر مركز البيانات ومرافق الحفظ االحتيارر، مع  
مراعاة تصأأأأأورات المخارر الجد دة والياشأأأأأ ة واثرلا المحتملع وعالوة عل   لش، مر المهم جدا ان ُيسأأأأأَتعَرض  

 اداء المورد ر والضوابط البي ية وتدابير ددارة الكوارط المعمول بها، وان ُ َوثق  لشع بانتظاي

ويوصاااي المجلس الذونيسااال بكفالة إجراء عمليات تفتيش منتظمة لمراكز البيانات وموا ع الحف   - 264
جبس بحذث تكون االمتيا ي في المقرس والرصاد المنتظم ألداء المورد ن المعنذذنس وتوغيقها على النحو الوا

دناا ضاااااااامانات كالية ليما  تعلق بالضااااااااوابطس بما في  لة تدابذر البذئة والساااااااا مةس وليما  تعلق بأداء 
 المورد ن وفقا ل تفااي

__________ 

شأهادة يقدمها معهد خاص تبّير ان المرافق المصأّدق عليها تضأم مثيالت دضأافية و ات مصأادر مزدوجة للطاقة مر الخوادي والروابط  (7) 
دقيقة   26,3ترة توق  مدتها فر المائة، مع ف  99,995الشأأأبكية ومعدات الطاقة والتبريدع وتكفل مراكز المسأأأتو  الرابع اشأأأتغاال بيسأأأبة  

 فر السيةع
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َد بالفعل اداء   -   265 وقد وافقا اليونيسأ  عل  لمو التوصأية وافادت بلنها تعتبر لمو التوصأية ميفمةع فقد ُرصأِ
وء األحكاي التعاقدية السأأأأارية، ويتم اإبالغ عر  لش سأأأأيوياع وسأأأأتطلب شأأأأيبة  المورد ر عل  نحو نشأأأأط فر ضأأأأ 

تكيولوجيا المعلومات واالتصأأأأأأأاالت مر مقدي خدمات الحفظ االحتيارر تقديم تقارير عر البي ة والسأأأأأأأالمة مرتير 
 والسالمةع  فر السيةع وستشكل لمو التقارير األساي إجراء استعراض سيوي لوضع الموّرد عل  مستوير البي ة 

 
 المركز العالمي لل دمات المشتركة - 8 

، واصأأأأأأبح يعمل 2016بدا تشأأأأأأغيل المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأتركة رسأأأأأأميا فر ا لول/سأأأأأأبتمبر  - 266
ع وقد شأأأأهدت مهامه األسأأأأاسأأأأية واألنشأأأأطة المشأأأأمولة  2016بكامل راقته بحلول نهاية كانون األول/ديسأأأأمبر 

مالية، وتجهيز الفواتير، وإدارة كشأأأوأ المرتبات، وإدارة البيانات الرئيسأأأية، بيطاق عمله التر تشأأأمل الشأأأؤون ال
دل    2016وإدارة خدمة العمالء، وإدارة جودة الخدمات عملية انتقال دل  المركز فر الفترة مر ا لول/سأأأأأبتمبر 

 ع2017ميتص  عاي 
 

 األداء في ضوء أددا  اتفا ات مستوى ال دمات )أ( 

التر يقدمها المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأأأأأتركة رابعا رسأأأأأأأأأأأأميا بموجب اتفاقات اتخمت الخدمات  - 267
مسأتو  الخدمات بير المركز والمكاتب المسأتفيدة مر خدماته )المكاتب الموجودة فر مقر اليونيسأ  والمكاتب  

ي مر خدمات ومسأأأأأأأأأتويات الخدمات المتوقعة، م ثل عدد  الميدانية(ع وحّددت اتفاقات مسأأأأأأأأأتو  الخدمات ما ُيقدم
األيأاي الال مأة لتيفيأم كأل معأاملأة مر المعأامالت، واختلفأا فيمأا بير الحأاالت العأاديأة والحأاالت الطأارئأةع وكأان  

فر المائة مر جميع المعامالت فر شضأأأأأأأون الفترة الميصأأأأأأأوص    90الهدأ مر المركز دنجا  ما ال يقل عر 
 عليها فر اتفاقات مستو  الخدماتع

مركز العالمر للخدمات المشتركة قد انشل بوابة لتقديم الطلبات وان لوحة متابعة وُابلغ المجلس بلن ال - 268
لمداء قد اِعدمت لتقييم اداء اتفاق مسأأأأأأأتو  الخدمات للمركز والمكاتب القطريةع وشأأأأأأأّكل تحقيق الداأ اتفاقات  

مكاتب مختلفة  مسأأأأأأأأتو  الخدمات مؤشأأأأأأأأر األداء الرئيسأأأأأأأأر للمركز فيما  تعلق بتجهيز المعامالت الواردة مر 
 تابعة لليونيس ع

دجراء متعلقأا بأالشأأأأأأأأأأأأأأؤون المأاليأة،   38مر دجراءات العمأل البأالغ عأددلأا  26والحظ المجلس انأه فر  - 269
فر المائة مر المعامالت التر جرت معالجتهاع والحظ المجلس    90تحققا الداأ اتفاق مستو  الخدمات فر 

دجراء متعلقا بإدارة الموارد البشأرية، تّم الوفاء باتفاقات   34لا مر دجراءات العمل البالغ عدد 24ايضأا انه فر 
فر المأائأة مر الحأاالت، عل  الرشم مر ان الأداأ اتفأاقأات مسأأأأأأأأأأأأأأتو   90مسأأأأأأأأأأأأأأتو  الخأدمأات فر اكثر مر 

 دجراء، لم تتحقق عل  مد  بضعة اشهرع 24مر تلش اإجراءات البالغ عددلا  6الخدمات، فر 

ويعمل فريق ددارة البيانات الرئيسأأأأأأأأأأأأية عل  االحتفا  بقائمة اليونيسأأأأأأأأأأأأ  العالمية للمورد ر والعمالء   - 270
والحسأابات المصأرفية، ولما اإجراء جزء مر تسأيير األعمالع ويقدي فريق خدمة العمالء، المي  وجد مقرو فر  

ة وكشأأأأأوأ المرتبات والشأأأأأؤون  المركز العالمر للخدمات المشأأأأأتركة، بالتيسأأأأأيق مع اخصأأأأأائير الموارد البشأأأأأري
المالية فر المركز والشأأعب األخر ، االسأأتجابات والتوجيهات فر مجال العمليات دل  مو فر اليونيسأأ  عل   
الصأأأأعيد العالمرع وفيما  تعلق بخدمات رعاية العمالء، اعطيا األولوية لمجاالت الطوارئ، مع تحد د الداأ  

مر الفصأل الثانر تفاصأيل بشألن   13الخاصأةع وترد فر الجدول  معجلة التفاقات مسأتو  الخدمات واالتفاقات
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اداء المركز فر ضأأأأوء الداأ اتفاقات مسأأأأتو  الخدمات فيما  تعلق بخدمات ددارة البيانات الرئيسأأأأية وخدمات  
 رعاية العمالء لموع

 
 مر الفصل الثانر 13الجدول 

 األداء في ضوء أددا  اتفا ات مستوى ال دمات

 تم تجهيزلا حاالت نوع العملية

الوفأأأأأأأاء بأأأأأأأاتفأأأأأأأاق 
مسأأأأأأتو  الخدمات 

 )عدد الحاالت(

الوفأأأأأأاء بأأأأأأاتفأأأأأأاق  
مسأتو  الخدمات  

 )اليسبة الم وية(

متوسأأأأأأأأأأأأأأط الفترة المسأأأأأأأأأأأأأأتغرقأأة 
للتجهيز حيأث تمّ الوفأاء بأاتفأاق  

 مستو  الخدمات )عدد األياي(

عأأأأأأدي الوفأأأأأأاء/تأأأأأألخر فر 
الوفأأأاء بأأأاتفأأأاق مسأأأأأأأأأأأأأأتو  

 الخدمات )عدد الحاالت(

      إدارة البيانات الرييسية      
 702 3 1,70 89,8 512 32 214 36 الحاالت القياسية/العادية

 958 1,22 88,9 658 7 616 8 الحاالت الطارئة

 660 4 1,61 89,6 170 40 830 44 المجموت 

       دمة العم ء

 200 3 4,88 86,2 951 19 151 23 الحاالت القياسية/العادية

 238 7,97 80,1 960 198 1 الحاالت الطارئة

 438 3 5,02 85,9 911 20 349 24 المجموت 

 
 لوحة متابعة اداء المركز العالمر للخدمات المشتركةع :المصدر 

 
 

ولكأما الحظ المجلس وجود حأاالت لم تتحّقق فيهأا الأداأ اتفأاق مسأأأأأأأأأأأأأأتو  الخأدمأات فر عأدد مر   - 271
مجاالت الشأأأأأأأأأأؤون المالية والموارد البشأأأأأأأأأأرية وإدارة البيانات الرئيسأأأأأأأأأأيةع وكان المسأأأأأأأأأأتو   العمليات الفردية فر 

 اإجمالر لتحقيق األلداأ فر مجال خدمة العمالء ايضا ادن  مر الداأ اتفاق مستو  الخدماتع

رة وعزا المركز العالمر للخدمات المشأأتركة التلخير فر دجراءات العمل دل  االسأأتعاضأأة عر اداة ددا - 272
(ع وافاد  (Service Gateway)بلداة جد دة )بوابة الخدمة   2019فر نهاية شأأبا /فبرا ر  Mycaseالحاالت 

كأانأا اعل  ممأا كأان متوقعأا وان الموارد   2019ايضأأأأأأأأأأأأأأا بألن  روة حجم المعأامالت فر الراع األخير مر عأاي 
ركز ايضا عر قلقه د اء توافر موارد  المؤقتة اإضافية لمعالجة الحجم المتزا د سالما فر التلخيرع واعرب الم

عا فر الراع األول مر   محدودة مر المو فيرع وافادت اليونيسأ  بلن بعض اتفاقات مسأتو  الخدمات قد توسأّ
لتوفير موارد مؤقتأأة، وان االتفأأاقأأات ميأأم  لأأش الحير اقتراأأا مر تحقيق الهأأدأ او حققتأأه فعالع   2019عأأاي 

تكشاأ وسائل لتحسير الكفاءة فر األداء، قد مدد األلداأ الزميية والحظ المجلس ان المركز، عوضأا عر اس
التفاقات مسأأتو  الخدماتع ورشم ان المجلس يعرب عر تقد رو لتحقيق المركز الداأ اتفاق مسأأتو  الخدمات  

 بيسبة كبيرة،  تعير استكشاأ سبل لتحقيق األلداأ المتعلقة بإجراءات العمل كافةع

للخدمات المشأأتركة ان اسأأباب عدي تحقيق الداأ اتفاق مسأأتو  الخدمات فر  و كر المركز العالمر - 273
ددارة الموارد البشأأأأأأرية اختلفا باختالأ دجراءات العملع واقّر بلن معدالت اإنجا  كانا فر بعض األشأأأأأأهر  

لتحرك  ادن  بأدرجأة قليلأة مر الهأدأع وافأاد بألن بعض الخأدمأات، مثأل دعأانأة اإيجأار، وتغيير العيوان الأدائم، وا
فيما بير الوكاالت، لر عمليات رويلة وتحتاج دل  اسأأأأأتعراض شأأأأأاملع ونظرا دل  ان لمو الحاالت قد وردت 
دل  جأانأب عمليأات اخر  خالل مواسأأأأأأأأأأأأأأم الأمروة، فقأد تم تجهيز حأالتير عل  مأد  فترات ارول مر الأداأ  
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واردة فر اتفاق مسأأأأأأأأأتو   اتفاقات مسأأأأأأأأأتو  الخدماتع و كر ايضأأأأأأأأأا ان جميع لمو العمليات حققا األلداأ ال
الخدمات سأأأأأيوياع والحظ المجلس ان االمتثال التفاق مسأأأأأتو  الخدمات يشأأأأأير دل  اليسأأأأأبة الم وية للمعامالت  
الخاصأأة بخدمة معيية التر تم تجهيزلا فر درار  مير محدد فر اتفاق مسأأتو  الخدمات، ولو امر ال يحتاج  

يعرب عر تقأد رو لتحقيق الأداأ اتفأاقأات مسأأأأأأأأأأأأأأتو  دائمأا دل  القيأاي عل  نحو سأأأأأأأأأأأأأأيويع ورشم ان المجلس 
دجراء، عل  اسأأأأأأأاي شأأأأأأأهري حت ،  ر  انه  يبغر تحليل اسأأأأأأأباب عدي تحقيق األلداأ فر   18الخدمات فر 

 دجراءات العمل األخر ، وامل الجهود لتحقيق األلداأ المتعلقة بجميع دجراءات العملع

المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة بألن الوقأا الال ي لتجهيز الحأاالت المتألخرة فر خأدمأات  وافأاد المركز العأالمر للخأدمأات  - 274
رعاية العمالء لم ُ دَرج فر اليظاي بسأبب خلل فر مصأدر البيانات، وانه كان يعمل عل  معالجة لمو المسأللةع  
وُابلغ المجلس ايضأأأأأأأا بلن متوسأأأأأأأط الفترة الزميية المرتفع المي تسأأأأأأأتغرقه المعالجة ناجم عر التلخر فر دجراء 

، ولو ما جر  كجزء مر عملية التيقية قبل االنتقال 3واحد متعلق بإشالق احد الخبراء لحاالت فر المسأأأأأأتو  
 دل  األداة الجد دة لمعالجة الحاالت فر بوابة الخدماتع

و كرت اليونيسأأأأأأأأأأأ  ان المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأأأأتركة لديه بالفعل ،ليات قوية السأأأأأأأأأأأتعراض   - 275
مات وما  تصأأأأأل بها مر دنجا اتع ورشم انها عملا عل  سأأأأأد الثغرات، فال يمكر دائما  اتفاقات مسأأأأأتو  الخد

نقل المو فير دل  ادوار مختلفة فر شضأأأون مهلة قصأأأيرة بسأأأبب ضأأأرورة مراعاة الضأأأوابط المتعلقة بالفصأأأل  
فر   بير الواجبات، مر بير تحديات اخر ع ويالحظ المجلس الرّد الواردع وفر الواقع، اشأأأأأأأأأأار المجلس ايضأأأأأأأأأأا

( دل  التلخير فر تجهيز الحاالت خارج اإرار الزمير التفاق مسأأأأأأأأأأأأأتو   A/74/5/Add.3تقريرو السأأأأأأأأأأأأأابق )
الخدمات فر مجاالت كشوأ المرتبات، والشؤون المالية، والموارد البشرية، واليهج الميسق للتحويالت اليقدية، 

جهود افضأأأأأل لسأأأأأد تلش الثغراتع ويكرر المجلس التلكيد انه  يبغر لليونيسأأأأأ /المركز العالمر    واوصأأأأأ  ببمل
للخدمات المشأأأأأتركة التركيز عل  دجراءات العمل التر ُ الحظ فيها باسأأأأأتمرار وجود ثغرات فر األداء، وتحد د 

 األسباب التر تؤدي دل   لش، واتخا  تدابير لمعالجتهاع
 

 الحاالت الُمعادة )ب( 

 تم قياي الوقا المي يستغرقه تقديم الخدمة بلياي العمل، ولو ما يعادل الوقا المي يستغرقه دكمال   - 276
الخدمة فر المركز العالمر للخدمات المشأأأأأتركةع وإ ا اعاد المركز الطلب او رفضأأأأأه، فإن الوقا المي تتطلبه 

خدمةع ويبدا تسأأأأأجيل الوقا المسأأأأأتغرق  دعادة تقديم الطلب ال  درج فر حسأأأأأاب الوقا المي يسأأأأأتغرقه تقديم ال
التفأاق مسأأأأأأأأأأأأأأتو  الخأدمأات بعأد ان يقأدي العميأل الحأالأة دل  المركز، ولكيأه  توق  د ا ُعلِّقأَا الحأالأة فر انتظأار  

 الحصول عل  معلومات دضافية مطلواة للقياي بالتجهيزع

حت   Mycaseة الخدمات وُابلغ المجلس بلن المركز العالمر للخدمات المشأأأأأتركة اسأأأأأتخدي اداة ددار  - 277
(ع وتم دشالق الحاالت Service Gateway، وفيما بعد استخدي اداة بوابة الخدمات )2019شبا /فبرا ر   22

ع وُابلغ المجلس ايضأأأأأأأأأأا بلن المركز اعاد  Mycaseعر رريق اداة   2019شأأأأأأأأأأبا /فبرا ر  22الياشأأأأأأأأأأ ة حت  
 ع2019رريق بوابة الخدمات فر عاي حالة عر  37 560 و Mycaseحالة عر رريق اداة  733

 والحظ المجلس المسائل التالية فيما  تعلق بالحاالت التر اعيدت: - 278

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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 ا داد عدد الحاالت التر اعيدت بصأأأأأأأأأورة مسأأأأأأأأأتمرة مر ا لول/سأأأأأأأأأبتمبر دل  كانون األول/ )ا( 
ألول/اكتوار  ع وجر  تعليق وإشالق عدد كبير مر تلش الحاالت فر تمو / وليه وتشأأأأأأأأأأأأأرير ا2019ديسأأأأأأأأأأأأأمبر 

 ؛2019وتشرير الثانر/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر 

حأأأأالأأأأة اعيأأأأدت عر رريق بوابأأأأة الخأأأأدمأأأأات، تم تعليق وإشالق   37 560مر اصأأأأأأأأأأأأأأأأأل  )ب( 
فكانا تظهر عل  انها   306حالة بسبب االفتقار دل  معلومات، اما الحاالت األخر  البالغ عددلا  37 254

كانا   ن اليسبة الم وية للحاالت التر اعيدت عر رريق بوابة الخدماتحاالت مفتوحةع والحظ المجلس ايضا ا
فر المائة(ع   23,11فر المائة(، تلتها ددارة الموارد البشأأأأأأأأأأأرية )  47,71األعل  فر مجال كشأأأأأأأأأأأوأ المرتبات )

فر المائة(    22,45وُابلغ المجلس بلن احد األسأأأأأأباب الرئيسأأأأأأية وراء  لش لو عدي وجود/عدي دقة المعلومات )
 فر المائة(؛ 20,76دي وجود الوثائق او عدي دقتها او عدي وضوحها )وع

يختل  متوسأأأأأأأأأأأأأأط عمر بطأاقأات اإعأادة عيأد تعليق الحأالأة ومتوسأأأأأأأأأأأأأأط عمرلأا ميأم تأاريخ  )ج( 
 وما لحاالت ددارة  14التعليق، باختالأ ف ات الخدماتع وتراوح متوسأط العمر األقصأ  للحاالت المعلقة مر 

 اياي للحاالت المتصلة بالموارد البشرية؛ 108 البيانات الرئيسية دل 

  فر انتظار اإشالق حت  شأأأأأأأأبا /  2019حاالت نشأأأأأأأألت فر عاي   306كان ما مجموعه  )د( 
ع وكأانأا لأمو الحأاالت معلقأة بسأأأأأأأأأأأأأأبأب االفتقأار دل  المعلومأات/الوثأائق، وتراوحأا فتراتهأا الزمييأة 2020فبرا ر 

  وماع 273 بير  وي واحد و

نيسأأأأ  بلنه عل  الرشم مر  يادة العدد المطلق للحاالت التر اعيدت، فإن اليسأأأأبة الم وية وردت اليو  - 279
دل  اإجا اتع وابلغا اليونيسأ     2019فر المائة فر تمو / وليه  2الفعلية بقيا ثابتةع وتعز  الزيادة بيسأبة  

 يادة الطلبات المقدمة  نجما عر   2019فر المائة فر الراع األخير مر عاي   0,75المجلس بلن  يادة بيسبة  
مر المكاتب القطرية، دضأأأأافة دل  ان مراكز التيسأأأأيق المحلية تتمتع بخبرة اقلع وافادت اليونيسأأأأ  ايضأأأأا بلن  
الحقول المطلوب ملؤلا بمعلومات او المرفقات، حسأأأأأب نوع الخدمة، دلزامية فر جميع االسأأأأأتمارات الشأأأأأبكيةع  

َما   شير ان اليظاي لم  تمكر مر التحقق مر صالحية الوثائق المرفقة او وضوحها )بما فر  لش اللغة التر ُقدِّ
بها( واعيدت الحاالت بسأأأأأأأأأبب عدي صأأأأأأأأأحة المحتو  او عدي اكتماله، ال بسأأأأأأأأأبب عدي وجود الوثائقع وافادت  
اليونيسأأأ  كملش بلن لوحة متابعة ددارة جودة الخدمات اسأأأُتخدما السأأأتعراض تقادي الحاالت المعلقةع وكانا  

توجيهية لمعالجة البطاقات التر تضأأأميا تفاصأأأيل عر الخطوات التر كان عل  مجّهز البيانات لياك مبادئ 
 تخا لا لمتابعة الحاالت التر اعيدتع

ة الخبرة لأأد   - 280 والحظ المجلس رّد اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، وير  ان عزو ارتفأأاع عأأدد بطأأاقأأات اإعأأادة دل  قلأأّ
ع وُابلغ المجلس بلن المركز  جهات التيسأأأأأأأأأأيق المحلية  دل عل  ان المو فير ال يحصأأأأأأأأأأل ون عل  تدريب كاأل

العالمر للخدمات المشأأأأأتركة يعمل مر اجل معالجة لمو المسأأأأأللة عر رريق تقديم تدريب توجيهر دل  جهات  
التيسأأأأأأأأأأأأأأيق المحليأة فر جميع المجأاالت  ات الصأأأأأأأأأأأأأألأة مر دجراءات العمأل، وقأد بأدا حت  ا ن التأدريأب عل   

، وكفأالأة ان تجري جهأات  2020ميع الوحأدات الهأامأة بحلول نهأايأة عأاي الشأأأأأأأأأأأأأأؤون المأاليأة، وخّطط إتمأاي ج
 التيسيق المحلية التدريب التوجيهر  ي الصلة المقّدي مر المركزع

ويأدرك المجلس ان المركز العأالمر للخأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة قأد ال  تحكم بمحتو  الوثأائقع وير  انأه  - 281
لتر  تعير درفأاقهأا، نظرا دل  ان عأددا كبيرا مر الحأاالت يمكر اتخأا  مزيأد مر الخطوات لتوضأأأأأأأأأأأأأأيح الوثأائق ا

فر المائة( قد اعيد لهما السأأأأأأأأببع والحظ المجلس ايضأأأأأأأأا ان اشلبية الحاالت التر اعيدت ضأأأأأأأأمر ف ة   22,4)
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التمويل شير الموجود/شير الكافر تتعلق بمجال الشأؤون المالية، رشم ان المعلومات المتعلقة بالرصأيد المفتوح  
 المالية كانا متاحة فر بوابة الخدمات قبل تقديم الحالةع لاللتزامات

وفر حير يعرب المجلس عر تقد رو  لية الرصأأأد التر وضأأأعها المركز العالمر للخدمات المشأأأتركة  - 282
للحأأاالت المعلقأأة مر خالل ددارة جودة الخأأدمأأات، فأأإن ليأأاك مأأا  أأدعو دل  تحأأد أأد درأأار  مير إعأأادة تقأأديم 

ع مراعاة نوع الخدمة واسأأأباب تعليقهاع والحظ المجلس ايضأأأا ان المبادئ التوجيهية المتعلقة  بطاقات العودة، م
بمعالجة البطاقات تيص عل  دجراءات بشأأأأأأأألن تعليق الحالة، ولكر ال تحدد درارا  مييا إعادة تقديم الحاالت 

تظل مفتوحة لفترة رويلة  مر جانب المكاتب الميدانيةع ونظرا دل  ان األسأأأأأأأباب المسأأأأأأأجلة لهمو الحاالت التر 
تشأأأمل عدي وجود/عدي دقة الوثائق او عدي تسأأأّلم الوثائق بالبريد،  تعير اتخا  اإجراءات الال مة إشالق لمو  

 الحاالت فر تاريخ مبكرع

ويوصااااي المجلس بأن تعمل الذونيساااال مع المكاتب المعنية لتحلذل أسااااباب إعادة عدد كبذر من  - 283
لتحساااااااااذن عملياة تقاديم الحااالت من أجال التقلذالس إلى أدنى مادس من إعاادتهاا من   الحااالت وات اا  إجراءات

 جانب المركز العالمي لل دمات المشتركةي

و كرت اليونيسأأأأ ، فر معرض اعترافها بالتوصأأأأية، انها سأأأأتواصأأأأل بمل الجهود الجارية بالفعل فر  - 284
 ة مر اجل وضأأأأأأأع حلول لهمو المسأأأأأأأللةع  العمل مباشأأأأأأأرة مع المكاتب التر لد ها معدالت دعادة ورفض ملحو 

وسأأأأيجري تحليل ميتظم لمعدالت اإعادة/الرفض، حسأأأأب الحجم وحسأأأأب الميطقة، وُتطلع عليه جهات ددارية 
 عليا فر المكاتب اإقليمية مر اجل استعراضه واتخا  دجراءات لدفع عجلة التحسيرع

دئ التوجذهية لمعالجة البطا ات في ويوصااااااي المجلس بأن تكفل الذونيساااااال إنفا  االمتثال للمبا - 285
جميع مساااااارات العمل وأن تبلك المكاتب بوضاااااوم بضااااارورة إعادة تقديمها في الو   المناسااااابس والنتايج 

 المترتبة على التأ ر في إعادة التقديمي

وقبلا اليونيسأأأأأأأأأ  لمو التوصأأأأأأأأأية وافادت بلنها تخطط إكمال الجهود المتعلقة بالتيفيم بحلول الراع  - 286
 ع2020ألخير مر عاي ا

 
 تجهذز الفواتذر )ج( 

تسأأتيد مدفوعات اليونيسأأ  دل  فواتير المورد ر او اوامر شأأراء/عقود معتمدة مع ادلة صأأالحة تثبا  - 287
تسأأأّلم السأأألع او الخدمات واسأأأتحقاق المدفوعاتع وتماشأأأيا مع دجراءات اليونيسأأأ ، يجب ددخال تاريخ الفاتورة 

 لة واختيار فاتورة مرسلة لدفعها عل  اساي تاريخ استحقاق الدفععفر نظاي المعلومات المتكام

والحظ المجلس بعض المسأأأأأأأأائل اثياء فحص عييات مر بيانات الفواتير التر قدمها المركز العالمر  - 288
 مر الفصل الثانر(ع 14للخدمات المشتركة )انظر الجدول 
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 مر الفصل الثانر 14الجدول 

 المتعلقة بتجهذز الفواتذرتفاصذل المسايل 

 المسللة
عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدد 

 رد اليونيس  تفاصيل المسللة التر تم تحد دلا  الحاالت
ورود خطأأل فر تأأاريخ     

 صدور الوثيقة
، 2109السأأأأيوات المسأأأأجلة لر     11

، 0219 ، و2219 ، و2209 و
 0201 و

و كرت انهأا قأامأا قبلأا األخطأاء الواردة فر تواريخ الوثأائق/تواريخ الأدفع المرجييأة  •
بتصأأأأأأأأأأأأأأحيح القيأأد ر الخأأار ير لتأأاريخر وثيقتير، وان التصأأأأأأأأأأأأأأحيح لم يكر ممكيأأا 

  تعلق بالحاالت التسع األخر  دال مر خالل اإبطال فيما
َعا ضأأأأأأوابط دضأأأأأأافية للتواريخ المرجيية فر ا لول/سأأأأأأبتمبر   • مر اجل  2019ُوضأأأأأأِ

 دبرا  التواريخ شير الصالحة
ا صأأأأأأأأأأأأأأادرا تلقأائيأا عر اليظأاي ولم  تم ددخأالأه  أدويأاع فر كأان تأاريخ التخطيط تأاريخأ  •

حأأالتير مر لأأمو الحأأاالت الخمس، كأأانأأا المعلومأأات المقيأأدة خأأار أأة وتم دبطأأالهأأا  
 الحقا لتصحيح المعلومات المرجيية المقيدة الخار ة

ورود خطأأل فر تأأاريخ 
 الدفع المرجعر

 2219السأأأأأأأيوات المسأأأأأأأجلة لر   3
 2109 و 0219 و

فر تأأاريخ ورود خطأأل 
 التخطيط

 2219السأأأأأأأيوات المسأأأأأأأجلة لر   5
 2109 و 0219 و

تاريخ اليشأأأأأأأر يسأأأأأأأبق 
 تاريخ الوثيقة

حالة، مما اد  دل  ان يكون   97قبلأا وجود اخطأاء  دوية فر ددخال البيأانات فر  •  وما  73  044مر  وي واحد دل    367
ددخال التواريخ  دويا تاريخ اليشأأأر سأأأابقا لتاريخ الوثيقةع حصأأألا ايضأأأا اخطاء فر 

حالة، مما اد  دل  ان يكون تاريخ الدفع المرجعر سأأأابقا لتاريخ الوثيقة،  514فر 
 حالة كان تاريخ التسوية سابقا لتاريخ الوثيقة 55وفر 

لم يكر تغيير التواريخ بعأد نشأأأأأأأأأأأأأأر/دفع الفأاتورة ممكيأا دال مر خالل اإبطأال، ولو  •
 لم يعتبر مجديا ما

 ضأأأأأأأأأوابط اكثر دحكاما فيما  تعلق بالتواريخ المرجيية فر ا لول/  تم وضأأأأأأأأأع وتيفيم •
 2019سبتمبر 

 للتحقق مر التواريخ المرجيية   SAP/VISIONتم تيفيم عمليات تحقق دضافية فر نظاي   •

تأاريخ الأدفع المرجعر  
 يسبق تاريخ الوثيقة

  وما  73  048مر  وي واحد دل    547

تاريخ التسأأأوية يسأأأبق 
 الوثيقةتاريخ 

  وما  73  044مر  وي واحد دل    95

فواتير متعلقأأأة بأأأالسأأأأأأأأأأأأأأيوات مر  178 تجهيز فواتير قديمة
 2017دل   1991

توّلا المكاتب المسأأأؤولية عر تقديم الفواتير فر الوقا المحدد دل  المركز العالمر  •
 2013دل   1991للخدمات المشأأأأأتركةع وردت اخطاء فر سأأأأأجالت السأأأأأيوات مر 

 فواتير الرصيد فواتير صالحةوكانا 
لقد قاي المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأتركة بتحد ث دجراءات التشأأأأأأأأغيل الموحدة،  •

األمر المي اقتضأأ  مر كبار المعالجير ان  لتمسأأوا مر المكاتب القطرية توضأأيحا 
اشأأأأأأأأأأأأهرع وُتبمل  6وإثباتا لصأأأأأأأأأأأأالحية اي فواتير مقدمة للتجهيز ميم فترة تزيد عر  

لتدريب مجهزي البيانات وتعزيز رصأأأأأد البيانات والتدابير التصأأأأأحيحية جهود كبيرة  
 مر اجل تحسير الجودة بصورة مستمرة فر  لش المجال

التألخر فر الأدفع ميأم 
 التاريخ المرجعر

حأأأأأأأاالت تأأأأأأألخأأيأأر لأأفأأتأأرة تأأتأأراوح  1 475
  وما 3 660 و 180 بير

الأأدفع تّم قبأأل التأأاريخ 
 المرجعر

 وي واحأأأد عمليأأأة دفع مبكر مر  55
 اياي 303دل  

 لم ُ مَكر اي سبب

  
ورشم ان المجلس  الحظ الخطوات المتخمة للحد مر األخطاء وتصأأأحيح المسأأأائل التر تم تحد دلا،   - 289

 ر  المجلس ان اسأأأتمرار حصأأأول اخطاء فر ددخال البيانات ال  زال يشأأأكل مصأأأدر قلق ألن مسأأأائل مماثلة  
الحسأأأأأأأأابات السأأأأأأأأابقةع والحظ المجلس وجود اخطاء فر ددخال البيانات فر تاريخ لوحظا ايضأأأأأأأأا فر مراجعة 

 ، مشيرا دل  ضرورة مواصلة الجهود فر لما الصدد بتركيز اكبرع2019الدفع المرجعر بعد ا لول/سبتمبر 

( بااأن تاادرج الذونيسااااااااال في نظااام 284فقرة س الA/74/5/Add.3ويكرر المجلس توصاااااااااذتاا  ) - 290
المعلومات االفتراضااي المتكامل ما  لزم من ضااوابط المد  تس وأن تحساان عمليات التحقق من الصاا مية 

 في نظام المعلومات االفتراضي المتكامل لجميع المعا ذر الهامة المتعلقة بتجهذز الفواتذري

رت انه مر المتوقع ان ُيسأأأأأأتخدي التاريخ المرجعر فر ورشم ان اليونيسأأأأأأ  اقرت بالتوصأأأأأأية، فقد  ك - 291
، كما تبّير خالل عمليات مراجعة  2019المسأأأأأأأأتقبلع وقد تم ددخال تحسأأأأأأأأييات عل  العمليات واليظم فر عاي 

الحسأأأأأأأأأأابات فر الموقع، مع اسأأأأأأأأأأتثياءات دنياع وفر لما الصأأأأأأأأأأدد، سأأأأأأأأأأتقوي اليونيسأأأأأأأأأأ ، بعد دجراء مزيد مر  

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


A/75/5/Add.3 
 

 

77/245 20-08217 

 

وابط المتعلقة بالمدخالت فر مجاالت تجهيز الفواتير البالغة األلمية،  االسأأأأأأأأتعراض، بوضأأأأأأأأع مزيد مر الضأأأأأأأأ 
 حسب االقتضاءع

( بأن ت طط الذونيسال وتنفة آلية 285س الفقرة A/74/5/Add.3ويكرر المجلس أيضاا توصاذت  ) - 292
 ل جميع مكاتبهايلتقديم الفواتذر في الو   المناسب من  ب

واقرت اليونيسأأ  بالتوصأأية و كرت ان العمل جار لوضأأع اداة رصأأد ُتبر  المكاتب بشأأكل اكبر مر   - 293
 inSightاجل ددارة ادائها واسأتكمال الجهود القائمة بشألن عمليات اإشالق الشأهرية ولوحة المتابعة فر نظاي 

 القائمة بالفعلع

 
لل )د(   إدارة السُّ

ركز العالمر للخدمات المشأأتركة ثالثة انواع مر السأأل : سأأل  عل  المرتبات، وسأأل  عل   د ر الم - 294
ع ويجّهز المركز ايضأا حاالت سأل  عل  المرتبات للتعويض/السماح  (8)اإيجار، وسأل  فر درار ميح التعليم

رريق  باسأأأأأأأأأأترداد المدفوعات الزائدة فر اقسأأأأأأأأأأا ع وتيص دجراءات اليونيسأأأأأأأأأأ  عل  اسأأأأأأأأأأترداد السأأأأأأأأأأل  عر 
االقتطاعات العادية مر المرتبات وايسأأأأأأأبة ثابتة فر فترات صأأأأأأأرأ متتاليةع وفر حال انتهاء خدمة المو  ،  
يجب اسأأترداد اي جزء شير مسأأدد مر السأألفة بالكامل وخصأأمه مر اسأأتحقاقاته اليهائيةع وتتراوح الفترة الزميية 

شأأأهرا فر حالة السأأأل     12وتصأأأل دل   اشأأأهر فر الظروأ العادية،  10المقررة لسأأأداد السأأألفة مر شأأأهر دل  
، ُاسأأأيدت دل  مد ر المركز العالمر للخدمات المشأأأتركة صأأأالحية ميح الموافقة عل   2019الطبيةع وفر عاي 

اشأأأأهر، واسأأأأِيَدت لمو الصأأأأالحية الحقا دل  كبير مو فر   10السأأأأل  عل  المرتبات  ات فترة سأأأأداد تتجاو  
 ع2020كشوأ المرتبات فر عاي 

 2019-2006حأالأة تتعلق بأالفترة  1 151مال ير دوالر فر  5,39غ المجلس بألن سأأأأأأأأأأأأأألفأا تبلغ وُابل - 295
، وشأأملا  2018-2006حالة مر السأأل  شير المسأأددة  تعلق بالفترة    48مفتوحة للتسأأويةع وكان ما مجموعه 

بلغ  او قبلأأهع واُ  2019كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  31حأأالأأة مرتبطأأة بأأالمو فير الأأم ر انتهأأا خأأدمتهم فر  33
ع 2020حالة مر تلش الحاالت خالل عاي   19المجلس بلن المركز العالمر للخدمات المشأتركة قد قاي بتسوية 

حأالأة ميأم تأاريخ انتهأاء  19مر تلأش الحأاالت البأالغ عأددلأا  17والحظ المجلس ان ليأاك تألخير فر تسأأأأأأأأأأأأأأويأة 
االت، كانا صالحية العقود حت  حالة مر تلش الح  13القرض، ميها حالتان نشلتا عقب دنشاء المركزع وفر 

حالة اخر ، معّلقة   14ع وعالوة عل   لش، كانا تسأأأأأأأأوية السأأأأأأأأل  فر 2018 و  2010قد انتها بير عامر 
 ع2009للمو فير المي انتها خدمتهم فر وقا مبكر مر عاي 

تيأدرج حأالأة  1 151مر الحأاالت البأالغ عأددلأا  30و كر المركز العأالمر للخأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة ان  - 296
خارج نطاق اختصأاصأهع وااإضأافة دل   لش، تما تسأوية اراع حاالت تتعلق بالفترة التر تلا دنشأاء المركز  
والتر  لا معلقة لفترة رويلة، ولم يكر التلخير فيها سأأأأأأأأأأأو  السأأأأأأأأأأأتكمال السأأأأأأأأأأأجالت فر كانون الثانر/ يا ر 

 دجراءات كان ض يالع، مما  دل عل  ان احتمال تلخر المركز فر اتخا  2020وشبا /فبرا ر 

وارية تقييم خطة السأأأأأأأأداد/االسأأأأأأأأترداد التر اعدلا المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأتركة، اسأأأأأأأأتعرض   - 297
مر اصأأأأل    55المجلس مجموع عدد األقسأأأأا  المسأأأأموح به فر الحاالت المعلقة، والحظ ان عدد األقسأأأأا  فر 

__________ 

ُتسأأَتَرّد السأأل  عل  المرتبات واإيجارات مر مرتب المو   فر اقسأأا  شأأهرية، اي السأألفة فر درار ميحة التعليم فتسأأترد بالكامل بعد  (8) 
 نهاية السية الدراسية، وفقا للمبادئ التوجيهيةع
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حالة    53ما الموافقة عل  ما مجموعه قسأأطاع وت 12حالة  زيد عر الحد األقصأأ  المسأأموح به ولو  1  151
حاالت شأملا   5 قسأطا او اكثر، و  24حالة شأملا   48، ميها 2019 و  2017مر تلش الحاالت بير عامر 

 قسطاع 30دل   25

اشأأهر    10وقد قبل المركز العالمر للخدمات المشأأتركة ان تتراوح فترة االسأأترداد العادية للسأأل  بير  - 298
قسأطا، كانا متعلقة بالسأل  عل  المرتبات   24حالة شأملا   48حالة، مر اصأل   30شأهراع وافاد بلن  12 و

لمكتب لا تر بسأأأأأبب الحالة األميية التر سأأأأأادت فر نهاية   2019التر تم تجهيزلا فر كانون األول/ديسأأأأأمبر 
تيقيأة ع اما الحأاالت المتبقيأة فقأد نتجأا فر معظمهأا عر اإجراءات اإيجأابيأة التر اتخأملا المركز ل2019عاي 

البيانات القديمة المتعلقة بالموارد البشأأريةع واوضأأح انه، نظرا دل  قيود اليظم، يمكر دعداد اسأأترداد المدفوعات  
َزت السل    الزائدة نتيجة لتحد ثات البيانات الرئيسية للموارد البشرية بلثر رجعر بشكل مقسم عل  اقسا ع وُجهِّ

اد، واملش اسأأترداد المبلغ فر اقسأأا  شأأهرية، ولو ما قد  زيد عل  المرتبات فر الشأأهر نفسأأه لتعويض االسأأترد
 قسطا، رليا بالمبلغ المسترّدع 12عل  

ويوصاااااي المجلس الذونيسااااال بإعداد  طة عمل لتساااااوية الحاالت القديمة المعلقةس من أجل أن  - 299
داد السلل/استرداد  يستعرا المركاز العالمي لل دمات المشتركة السياسات واإلجراءات الحالية المتعلقة بس

 السلل/المدفوعات الزايدة ووضع معا ذر مومدة إلدارة دةه الحاالتس فض  عن كفالة التقذد ب طة التسد دي

و كرت اليونيس  ان المركز العالمر للخدمات المشتركة ملتزي، بالتيسيق مع شيبة الموارد البشرية،  - 300
 ت الزائدةعبوضع دجراء موحد بشلن استرداد السل  والمدفوعا

 
 إدارة الموارد البشرية - 9 

الموارد البشأأأأأرية لر مر الم اصأأأأأول الميظمة وتشأأأأأكل جزءا كبيرا مر مصأأأأأروفاتهاع والحظ المجلس   - 301
 مر الفصل الثانر(ع 15بعض االتجالات فيما  تعلق بإدارة الموارد البشرية فر اليونيس  )انظر الجدول 

 
 مر الفصل الثانر 15الجدول 

 دارة الموارد البشريةتحلذل إ

 2019 2018 2017 2016 االتجاو

 327 15 396 14 792 13 090 13 مجموع المو فير      

 6,47 4,38 5,36 3,63 الزيادة )باليسبة الم وية(

 519,51 1 416,29 1 310,27 1 207,85 1 تكلفة المو فير )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة( 

 7,29 8,09 8,48 1,86 )باليسبة الم وية(الزيادة 

 23,70 21,22 19,92 23,27 مجموع اإ رادات )اليسبة الم وية(

 806,44 3 681,28 3 784,58 3 532,98 3 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة( )ا(تكلفة البرامج

 3,40 2,73- 7,78 12,48 الزيادة )باليسبة الم وية(

 59,36 55,14 57,54 72,34 اإ رادات )اليسبة الم وية(مجموع 

 261,62 6 969,76 5 863,43 5 447,85 5 مجموع المصروفات )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة( 

 4,89 1,81 7,63 6,91 الزيادة )باليسبة الم وية(

 
 البرنامج )+( خدمات الخبراء األخر  المتصلة بالبرنامجعمصروفات البرنامج = المساعدة اليقدية )+( نقل لوا ي  )ا( 
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والحظ المجلس ان مجموع قواي مو فر اليونيسأأأأأأأأ  قد ا داد عل  مد  السأأأأأأأأيوات األراع الماضأأأأأأأأية  - 302
فر المائة تقريبا فر   8فر المائة سأأيويا فر المتوسأأط، وان تكاليف المو فير قد ا هرت  يادة قدرلا  5بمعدل 

 الثالط الماضيةع وخالل الفترة نفسها، اخمت الزيادة فر مصروفات البرامج فر االنخفاضعالسيوات 
 

 الحفاظ على المساواة بذن الجنسذن )أ( 

 كانون األول/ 31فر المائة مر مو فر اليونيسأأ  حت    48الحظ المجلس ان اليسأأاء شأأّكلر نسأأبة  - 303
فر المائة فر ف ة  47 ة فر الف ة الفيية )الدولية( وفر المائ 50ع والغ تمثيل اليسأأأأأأأاء نسأأأأأأأبة 2019ديسأأأأأأأمبر 

المو فير الورييير وف ة الخدمات العامة والف ات  ات الصألةع والحظ المجلس ايضأا ان لياك تبا يا كبيرا بير  
فر المائة، تلتها ميطقة امريكا    63الميارق، حيث بلغا نسأأأأأبة تمثيل اإناط فر ميطقة اورواا ووسأأأأأط ،سأأأأأيا 

فر المائة، وميطقة شأأأأأأأأأرق ،سأأأأأأأأأيا والمحيط الهادئ حيث   60البحر الكاريبر وفر المقّر حيث بلغا الالتييية و 
فر المائة فر ميطقة شرب ووسأأأأأأأأط افريقيا، حيث بلغ   50فر المائةع وكان تمثيل اليسأأأأأأأأاء اقل مر   58بلغا 

فر ميطقة الشأأرق  فر المائة، و  42فر المائة، وفر ميطقتر شأأرق افريقيا والجيوب األفريقر وجيوب ،سأأيا  37
 فر المائةع 44األوسط وشمال افريقيا 

و كرت اليونيسأ  ان المكاتب اإقليمية، فر درار دورلا الرقابر، مسأؤولة عر رصأد حالة مؤشأرات   - 304
 األداء الرئيسية، بما فر  لش التيوع الجيسانر، ووضع استراتيجية بشلن كيفية معالجة مسللة التيوعع

ن تت ة الذونيساااااااال  طوات إلعداد  ريطة  ريق لتحسااااااااذن التوازن بذن ويوصااااااااي المجلس بأ - 305
الجنسااااذن في غرب ووسااااط أفريقياس وشاااارا أفريقيا والجنوب األفريقيس ومنطقتي جنوب آساااايا والشاااارا  

 األوسط وشمال أفريقياي

 ،  ووافقا اليونيسأ  عل  لمو التوصأية و كرت ان شأيبة الموارد البشأرية، بالشأراكة مع مكاتب اخر  - 306
سأتواصأل رصأد حالة مؤشأرات األداء الرئيسأية، بما فر  لش مؤشأر التيوع الجيسأانر ودعم المكاتب فر تحقيق  

 األلداأ المقررةع
 

 االستعانة بمصادر من مجموعات الموادب )ب( 

، عل  مجموعات  2016 يص األمر اإداري لليونيسأأأ  بشأأألن اختيار المو فير، الصأأأادر فر عاي  - 307
تتلل  مر مرشأحير مؤللير خضأعوا لعملية اختيار تيافسأية ولتقييم، تستعرضها لي ة استعراض  الموالبع فهر 

مركزية مختصأأأأة، عيد االقتضأأأأاءع وتوفر مجموعات الموالب مجموعة مر المرشأأأأحير الم ر يخضأأأأعون لتقييم 
ا عل   مسأأأأبق ويمكر التوصأأأأية باختيارلم مباشأأأأرة ليكونوا ضأأأأمر سأأأألطة االعتمادع وييص األمر اإداري ايضأأأأ 

الطريقأة المفضأأأأأأأأأأأأأألأة لالسأأأأأأأأأأأأأأتعأانأة بمصأأأأأأأأأأأأأأادر مر اجأل شأأأأأأأأأأأأأأغأل و يفأة شأأأأأأأأأأأأأأاشرة  يبغر ان تتم مر خالل   ان
 الموالبع مجموعات

فر المأائأة فر  15والحظ المجلس ان نسأأأأأأأأأأأأأأبأة االختيأار المبأاشأأأأأأأأأأأأأأر مر مجموعأات الموالأب بلغأا  - 308
نسأأأأأأأأأبة االختيار مر   ع واقرت اليونيسأأأأأأأأأ  بلن2019فر المائة فر عاي   12، وقد انخفضأأأأأأأأأا دل  2018 عاي

مجموعات الموالب ليسأأأأا مرتفعة كما كان ميشأأأأودا، وانها كانا تسأأأأتعرض فعاليتها والمسأأأأائل التر قد تسأأأأهم  
فر انخفاض معدل االختيارع وُابلغ المجلس ايضأأأا بلن اليونيسأأأ  كانا تسأأأتعرض سأأأياسأأأة اختيار المو فير،  

، سأأأأأأتتوخ   يادة نسأأأأأأب االختيار مر  2020اي وان السأأأأأأياسأأأأأأة الميقحة، التر سأأأأأأُتطبق فر الراع الثالث مر ع
 مجموعات الموالبع
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ويوصااااي المجلس بأن تسااااتكشاااال الذونيساااال ساااابل تحسااااذن االسااااتفادة من مجموعة الموادب  - 309
جرى تقذيمها مساااااااابقا ب ية تو يفهاس وتلة دي أيضااااااااا الطريقة المفضاااااااالة ل سااااااااتعانة بمصااااااااادر   التي
 للتعليمات اإلداريةي وفقا

 اليونيس  التوصيةعوقبلا  - 310
 

 إدارة ال براء االستشاريذن )ج( 

تسأتعير اليونيسأ  بلفراد كخبراء اسأتشأاريير ومتعاقد ر لمسأاعدة اليونيسأ  مؤقتا فر الوفاء بوال تهاع  - 311
وييص دجراء اليونيسأأأأأأأأأأأ  المتعلق باالسأأأأأأأأأأأتعانة بالخبراء االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأاريير والمتعاقد ر األفراد عل  ان الخبير  

فرد يكون حجة او خبيرا متخصأصأا معترفا به فر ميدان محدد، تتعاقد معه اليونيسأ  بموجب االسأتشأاري لو 
عقد فردي لفترة  ميية محددةع وله صأأأأأأأأفة درشأأأأأأأأادية او اسأأأأأأأأتشأأأأأأأأارية وال  ؤدي ايا مر المهاي او المسأأأأأأأأؤوليات  

 للمو فيرع القائمة

ريقة المفضأأأأألة الختيار الخبراء وييص دجراء اليونيسأأأأأ  عل  ان االختيار التيافسأأأأأر المفتوح لو الط - 312
االسأأأأتشأأأأاريير/المتعاقد رع وُيسأأأأمح باالختيار مر مصأأأأدر واحد فر حاالت اسأأأأتثيائية، شأأأأريطة ان  وثق القرار  
عل  اليحو السأأأأأليم فر ممكرة ُتضأأأأأّم دل  السأأأأأجل ويوافق عليه حسأأأأأب األصأأأأأول رئيس المكتب/مد ر الشأأأأأيبة  

 المتمتع بالسلطة المفوضةع

خبيرا استشاريا    5  477عقدا لالستعانة بخبراء استشاريير ومتعاقد ر افراد )   6  425ان   والحظ المجلس  - 313
عقدا مر لمو العقود باسأتخداي    353مجموعه  ع وقد ُميح ما 2019متعاقدا فردا( كانا سأارية خالل عاي   948و  

 التالية:  رريقة االختيار مر مصدر واحدع واستعرض المجلس ميح وإدارة تلش العقود والحظ المسائل 

عقدا ُميحا باسأتخداي االختيار مر  45عقدا مر اصأل   37قاي المجلس بدراسأة عيية مر  )ا( 
عأب المقرع وفر  فر المأائأة مر الحأاالت، كأانأا ليأاك ثغرات فر عمليأة التبرير  64مصأأأأأأأأأأأأأأدر واحأد فر شأأأأأأأأأأأأأأُ

اسأأأأأأتخداي االختيار    المطلواة و/او موافقة السأأأأأألطة المختصأأأأأأةع ولم تكر الممكرة التر تودع فر السأأأأأأجل لتبرير
حأالأة مر الحأاالت   12مصأأأأأأأأأأأأأأدر واحأد موجودة فر اليظأاي )نظأاي المعلومأات االفتراضأأأأأأأأأأأأأأر المتكأامأل( فر  مر

التر جر  اسأتعراضأهاع وفر ثالط حاالت، لم تكر الممكرة التر تودع فر السأجل موقعة، وفر اراع   37 الأأأأأأأأأأأأأأأ 
وفر حالتير، وقع عليها نائب المد ر   حاالت، وقع عليها مد ر اسأأأأأتشأأأأأاري ولم توافق عليها سأأأأألطة مختصأأأأأةع

بدال مر مد ر الشأأأأأأأأيبةع وفر اراع حاالت، تم االختيار مر خالل االختيار التيافسأأأأأأأأر ولكيه عرض فر درار  
 زيأد مر خطر احتمأال ان تكون عمليأات االختيأار مر مصأأأأأأأأأأأأأأدر واحأد قأد  االختيأار مر مصأأأأأأأأأأأأأأدر واحأد، ممأا

 ُعرضا ايضا عل  انها اختيار تيافسر؛

دوالر او تتجأاو و،  100  000 يص اإجراء عل  انه د ا كانا قيمأة العقأد تسأأأأأأأأأأأأأأاوي مبلغ  )ب( 
 تعير ان تسأأأأأأأأتعرضأأأأأأأأه لجية اسأأأأأأأأتعراض العقود وتوصأأأأأأأأر به قبل الموافقة عليهع والحظ المجلس ان مر بير  

مة  عقدا فر المقر، تتجاو  قي  93عقدا، ميها   171عقدا مر عقود الخبراء االسأأأأتشأأأأاريير، كان لياك  6 425
دوالر، ومر ثم  تعير ان تسأأأأأأتعرضأأأأأأها اللجيةع شير ان العمود المعيون وتاريخ لجية   100 000العتبة البالغة  

 حالة تتعلق بالمقر؛ 83فر  لش  حالة مر تلش الحاالت، بما 110استعراض العقود“ كان فارشا فر 

المتقاعد ر   تعلق باالسأأأأأأأأتعانة بمو فر اليونيسأأأأأأأأ   يص دجراء اليونيسأأأأأأأأ  عل  انه فيما )ج( 
فوقها،  لزي الحصأأأأأأأأول عل  موافقة مد ر شأأأأأأأأيبة الموارد البشأأأأأأأأريةع والحظ   او ما 5-ممر تقاعد فر الرتبة أ
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المجلس ان رتبة احد المو فير المتقاعد ر المي تم التعاقد معه بصأأأأفة خبير اسأأأأتشأأأأاري او متعاقد لم تسأأأأجل 
و المعلومات، لم  تسأأأأأأأأأأأأأر التلكد مر حالة  فر نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأأأأر المتكاملع وفر  ل عدي توفر لم

ميها لخبراء اسأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأاريير مر مو فر   709عقدا، كان   6 425موافقة المد رع والحظ المجلس انه مر بير 
 حالة ميها؛ 295اليونيس  المتقاعد ر، ولم تعكس قاعدة البيانات موافقة المد ر دال فر 

دوالر،   2 500ة العقأأأد مبلغ  يص دجراء اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  انأأأه فر حأأأال تجأأأاو ت قيمأأأ  )د( 
يجو  للخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريير والمتعاقد ر األفراد ان  بد وا العمل دال بعد الموافقة عل  العقد اصأأأأأوال وتوقيع   ال

دوالر، كأأان العمأأل قأأد  2 500عقأأدا تزيأأد قيمأأة كأأل ميهأأا عل   331الطرفير عليأأهع والحظ المجلس انأأه فر 
 عقدا فر المقر؛ 19ُاسيد قبل توقيع العقد، وشمل  لش 

 يص دجراء اليونيسأأأأأأ  عل  ان يجري تقييم لليواتج ويسأأأأأأجل فر قائمة مركزية تحتفظ بها  )لأ( 
شأأأأأأأيبة الموارد البشأأأأأأأرية كمرجع للعقود المقبلةع وااإضأأأأأأأافة دل   لش،  توق  دفع الرسأأأأأأأوي عل  اداء المتعاقد  

عقأأأأأدا فر   1 619رشم مر دشالق لاللتزامأأأأأات التعأأأأأاقأأأأأديأأأأأة كلهأأأأأا اداء كأأأأأامالع والحظ المجلس انأأأأأه عل  ال
جل فر قاعدة البيانات ان اسأأأأأأأأأأأتمارة التقييم لم ُتكمل فر 2019 عاي تبلغ   عقد مر تلش العقود، بما  800، سأأأأأأأأأأأُ

مال ير دوالرع والحظ المجلس ان مر الصأأأأأأأأأأأأأأعأأب فر لأأمو الحأأالأأة التحقق مر كون المأأدفوعأأات   9,33قيمتأأه 
د لهؤالء الخبراء االستشاريير دال بعد  لم  ضمان دنجا  جميع االلتزامات التعاقدية؛تسدم

 يص دجراء اليونيسأأأأأأأأأأأ  عل  انه  تعير عل  جميع الخبراء االسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأاريير والمتعاقد ر   )و( 
(،  P-11األفراد، بمر فيهم المو فون السأأابقون والمتقاعدون، ملء اسأأتمارة صأأحيحة بالمعلومات الشأأخصأأية )

المعلومات المطلواة عر المرشأأأأأأأأأأأأأحيرع والحظ المجلس ان تلش  و لش لضأأأأأأأأأأأأأمان االحتفا  فر الملفات بجميع 
 حالة فر المقرع 160عقدا، شملا  2 178االستمارات لم ُتحدط فر 

 تعلق بالمالحظات   باالستثياءات التر الحظها فريق مراجعة الحسابات فيما احارا اليونيس  علما - 314
بعقود المقر، وسأأأأتتخم دجراءات تصأأأأحيحية محددة الممكورة اعالوع ويجري اسأأأأتعراض حاالت العيية المتصأأأألة 

لمعالجة لمو المسأأأأأأأائلع وااإضأأأأأأأافة دل   لش، فإن الوثائق المطلواة لمعظم حاالت العيية كانا محفو ة فر  
 الملفات، ولكيها لم تسجل فر نظاي المعلومات االفتراضر المتكاملع

المجلس القلق ألن الوضأأع الحالر إدارة  بالرد المي قدمته اليونيسأأ ع ويسأأاور واحا  المجلس علما - 315
عقود الخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريير يعكس اوجه ضأأأأأع  فر الضأأأأأوابط الداخلية والطريقة التر  تم بها تحد ث قاعدة  

 البيانات واالحتفا  بها فر نظاي المعلومات االفتراضر المتكاملع

 تعلق باا تياار ال براء  اويوصاااااااااي المجلس باأن تكفال الذونيسااااااااال االمتثاال لكجراء المتبع ليما  - 316
 االستشاريذنس والحصول على موافقة السلطة الم تصةس والجراء تقذيم للنواتج في جميع الحاالتي

وعل  الرشم مر ان اليونيسأأ  وافقا عل  التوصأأية المتعلقة باالمتثال إجراءات االسأأتعانة بالخبراء  - 317
لمتعاقد ر األفراد تتبع نمو جا ال مركزيا ُتسأأأأيد بموجبه االسأأأأتشأأأأاريير،  كرت ان ددارة الخبراء االسأأأأتشأأأأاريير وا

مسأأأأؤولية ددارة األمور دل  كل مكتبع وتلتزي شأأأأيبة الموارد البشأأأأرية بمواصأأأألة تعزيز عملياتها، وسأأأأتعمل فر  
شأراكة مع المكاتب مر خالل الحلقات الدراسأية الشأبكية لتعزيز فهم المو فير للشأرو  المتصألة بإدارة الخبراء 

 ريير والمتعاقد ر األفراد واالمتثال لهاعاالستشا
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 إفصامات اإلدارة -جيم  
 شطب  ساير النقدية والحسابات المستحقة القبض والممتلكات - 1 

 2019مال ير دوالر خالل عاي   7,43ابلغا اليونيسأ  المجلَس بشأطب خسأائر فر األصأول بقيمة  - 318
مال ير دوالر، وفر    4,85سأأأأأأأائر فر المخزونات بقيمة  فر  لش خ (، بما2018مال ير دوالر فر عاي   4,42)

مليون دوالر، وفر مبالغ اخر  مسأأأأتحقة القبض وممتلكات ومعدات    2,28التبرعات المسأأأأتحقة القبض بقيمة  
 مليون دوالرع 0,30بمبلغ 

 
 الهبات - 2 

مدفوعات عل  بحدط  دخل فر درار ال  2017افادت اليونيسأأ  بلن المد رة التيفيمية ا نا فر عاي  - 319
دوالرا فر احد المكاتب لمو فير ورييير   10  819، ُدفع مبلغ دجمالر قدرو 2019سأأأأأأأأأأأبيل الهبةع وخالل عاي 

 مستحقير فر مراكز عمل خاضعة لبدل الخطرع
 

 ماالت الرش والرش المفترا - 3 

اء مراجعأاتأه (، يخطط المجلس إجر 240وفقأا للمعأا ير الأدوليأة لمراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات )المييأار رقم  - 320
فيهأا تلأش اليأاجمأة   للبيأانأات المأاليأة بحيأث يكون لأديأه توّقع معقول لكشأأأأأأأأأأأأأأ  األخطأاء والمخأالفأات الجولريأة، بمأا

عر الغشع بيد انه  يبغر اال ُيعتمد عل  مراجعتيا للحسابات لتحد د جميع األخطاء او المخالفاتع فالمسؤولية  
 فر المقاي األولععر ميع الغش والكش  عيه تقع عل  عاتق اإدارة 

وفر اثياء مراجعة الحسأأابات،  وجه المجلس اسأأتفسأأارات لإلدارة بشأألن مسأأؤوليتها الرقابية عر تقييم  - 321
فيهأا اي مخأارر   مخأارر الغش الجولري واشأأأأأأأأأأأأأأألن العمليأات المطبقأة لتحأد أد مخأارر الغش ومواجهتهأا، بمأا

د ا كانا اإدارة عل  علم بلي حالة شش   يضأأأأا عمابعييها حددتها اإدارة او لفا انتبالها دليهاع ونسأأأأتفسأأأأر ا
فعلية او مزعومة او مشأأأأأأتبه فيها، ويشأأأأأأمل  لش التحقيقات التر يقوي بها مكتب المراجعة الداخلية للحسأأأأأأابات 
والتحقيقاتع وتشأأأمل االختصأأأاصأأأات اإضأأأافية التر تيظم المراجعة الخارجية للحسأأأابات ددراج حاالت الغش  

 المسائل الواجب اإشارة دليها فر تقريرلاع والغش المفترض فر قائمة

( مر حأأاالت الغش او الغش  2018حأأالأأة فر عأأاي  19حأأالأأة ) 15وقأأد ابلغأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عر  - 322
حأالأة مر   413، وعر 2019المفترض اشلقهأا مكتأب المراجعأة الأداخليأة للحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات والتحقيقأات خالل عأاي 

حالة فر   184)  2019الت نقأدية اُشلقأا خالل عاي حاالت الغش او الغش المفترض تتعلق بمشأأأأأأأأأأأأأأاريع تحوي
( بعد ان حققا فيها ميظمة مسأأتقلة بتكليف مر اليونيسأأ ع والغ مجموع الخسأأائر المالية الياجمة  2018عاي 

دوالراع    26 827دوالرا، اسأأأأأأأأُترد ميها   679 441قدرو   ما  2019عر الحاالت التر اكملها المكتب خالل عاي 
اجرتها الميظمة المسأأأأأأأأأتقلة فر الحاالت الخاصأأأأأأأأأة بمشأأأأأأأأأاريع التحويالت اليقدية وجود  واثبتا التحقيقات التر 

دوالراع والغ    65  825دوالرا، اسأأأأأأُترد ميها  70  262يعادل  خسأأأأأأائر ناجمة عر معامالت شش تصأأأأأأل دل  ما
 مجموع الخسأأأأأأأأأأأأأأائر فر الحأاالت التر اشلقهأا مكتب المراجعة الداخلية للحسأأأأأأأأأأأأأأابات والتحقيقات والحاالت التر 

 دوالراع 92 652ت، اسُترد ميها ادوالر  749 703حققا فيها الميظمة المستقلة 
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 شكر وتقد ر -دال  
قأأدمتأأه المأأد رة التيفيأأميأأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ومو فولأأا مر تعأأاون    وّد المجلس ان يعرب عر تقأأد رو لمأأا - 323

 ومساعدة لمو فيه اثياء دجراء عملية مراجعة الحساباتع
 

 شذلركاي  )توقيع(
 رئيس د وان المحاسبة االتحادي األلمانر
 رئيس مجلس مراجعر الحسابات

 
 برمود زخورخر  )توقيع(

 المراقب المالر العاي لجمهورية شيلر
 )كبير مراجعر الحسابات(

 
 ِمهريشيراجيف  )توقيع(

 المراقب المالر والمراجع العاي للحسابات فر الهيد

2020تمو / وليه  21
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 المرفق
 2018كانون األول/ديسمبر  31التوصيات متى السنة المنتهية في مالة تنفذة   

 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
          
1 - 2013 A/69/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
 69الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأألن تطلأأأأأب  
اليونيس  مر مكاتبها القطرية ان  
تطبق افتراضأأأأأأأأأات للميزانية تكون  
مبررة تبريرا كأأامال تمهيأأدا لتقأأد ر  

 تعلق بأأأاألنشأأأأأأأأأأأأأطأأأة   الموارد فيمأأأا 
الأأأأمأأأأقأأأأررة فأأأأر خأأأأطأأأأط الأأأأعأأأأمأأأأأأأل  

 المتجددة/المتعددة السيواتع 

 عز ت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  التوجيهأأات المتعلقأأة بأأإعأأداد خطط العمأأل المتجأأددة/
المتعددة السأأيوات للمكاتب القطرية بحيث تشأأمل وضأأع افتراضأأات إعداد 
الميزانيةع وُوضأأأأأعا وحدة تدريبية لإلدارة القائمة عل  اليتائج وادا تيفيملا 

جيهات خطة العمل وصأدرت فر بيجاحع وااإضأافة دل   لش، ُوضأعا تو 
 ، واملش اكمل تيفيم لما الجزء مر التوصيةع2017الراع الرابع مر عاي 

واعد تصأأأميم اليظاي، ومرحلة اإنشأأأاء، واختبار مد  قبول المسأأأتخدمير، 
جر  نشأأر اداة صأأياشة الميزانية عل  جميع مكاتب اليونيسأأ  اعتبارا مر 

التدريب العالمر عل  وبدء التشغيل“ لجميع ع وُاكمل  2019تمو / وليه   1
 ع واحلول تشأأأأرير الثانر/2019الميارق وشأأأأعب المقر فر حزيران/ ونيه  

، كأان اكثر مر ثلثر جميع مكأاتأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  قأد اكمأل 2019نوفمبر 
التخطيط المأأأأأالر فر تطبيق األداة، وقأأأأأاي بيقأأأأأل البيأأأأأانأأأأأات دل  نظأأأأأاي 

ر صأأأأدد نقلهاع واعد االسأأأأتخداي المعلومات االفتراضأأأأر المتكامل او لو ف
 لر مرحلأة بأدء التشأأأأأأأأأأأأأأغيأل، تبأارأل اداء اليظأاي، ولأملأش  الميتظم لمداة فيمأا

 يجري العمل عل  ددخال تحسييات لضمان سرعات اداء مقبولةع
وجر  بيجاح تصأأأأميم وإعداد وإنشأأأأاء الخاصأأأأية الو يفية المتعلقة بتطبيق 

ريقة تسأتجيب للتوصأيةع وتر  افتراضأات للميزانية مبررة تبريرا كامال، واط
 اليونيس  ان لمو التوصية ُنفِّمت وتطلب دشالقهاع

الحظ المجلس ان اداة صياشة 
الميزانيأأة لم تكر جأأالزة للعمأأل 
فر قرابأة ثلأث البلأدانع ولأملأش، 
ُتعتبر لأأأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة قيأأأأأد 

 التيفيمع

 X 

  
2 - 2015 A/71/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
 14الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأيأظأر  
ان    لر: )ا(  اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  فر مأأا 

توحد عل  المسأأأأأتو  المؤسأأأأأسأأأأأر  
ميزانية سأأأأأأأيوية متكاملة تتضأأأأأأأمر  

مر جميع الميزانيأأات التر   ارقأأامأأا 
وافق عليهأأأأأا المجلس التيفيأأأأأمي؛  

رج المبأأأالغ المأأأدرجأأأة  ان تأأأد  )ب( 
فر الميزانية لمنشأأأأأأأأأأأأأطة المختلفة  
تحأأا كأأل نتيجأأة عل  مسأأأأأأأأأأأأأتو   

 وحدات العمل المياسبةع 

لد  اليونيسأ  درار قائم واضأح،  تماشأ  مع المعا ير المحاسأبية الدولية 
ح حسأأأأاب المبالغ عل  اسأأأأاي سأأأأيوي مر مصأأأأادر  للقطاع العاي، ويوضأأأأِّ

سأأأأأأأأاي المي جر  عل  اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأه الميزانية المختلفةع ولما اإرار لو األ
 دعداد البيان الخامس مر البيانات المالية لليونيس  ومراجعتهع

ورورت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  كأأملأأش اداة جأأد أأدة إدارة الميزانيأأة )اداة صأأأأأأأأأأأأأأيأأاشأأة 
الميزانية( تراط بير الموارد المدرجة فر الميزانية عل  مسأأأأتو  األنشأأأأطة، 

 والميجزات عل  مستو  اليتائجع
اليظاي، ومرحلة اإنشأأأأأأاء، واختبار مد  قبول المسأأأأأأتخدمير، واعد تصأأأأأأميم  

جر  نشأأأأأر اداة صأأأأأياشة الميزانية عل  جميع مكاتب اليونيسأأأأأ  اعتبارا مر  
ع وُاكمأل التأدريأب العأالمر عل  بأدء التشأأأأأأأأأأأأأغيأل لجميع  2019تمو / وليأه  1

ع واحلول تشأأأأأأأأأرير الثانر/ 2019الميارق وشأأأأأأأأأعب المقر فر حزيران/ ونيه 
، كأأان اكثر مر ثلثر جميع مكأأأاتأأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  قأأد اكمأأأل  2019نوفمبر 

التخطيط المأالر فر تطبيق اداة صأأأأأأأأأأأأأيأاشة الميزانيأة، وقاي بيقأل البيأانات دل   

الحظ المجلس ان اداة صياشة 
الميزانيأأأة كأأأانأأأا ال تزال شير 
جأأأالزة للعمأأأل فر قرابأأأة ثلأأأث 

عتبر لأأأأمو البلأأأأدانع ولأأأأملأأأأش، تُ 
 التوصية قيد التيفيمع

 X 

  

https://undocs.org/ar/A/69/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.3
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 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
المعلومأأات االفتراضأأأأأأأأأأأأأر المتكأأامأأل او لو فر صأأأأأأأأأأأأأأأدد نقلهأأاع واعأأد  نظأأاي           

 لر مرحلة بدء التشأأأأأغيل، تبارل اداء اليظاي،  االسأأأأأتخداي الميتظم لمداة فيما 
 مقبولةع  ولملش يجري العمل عل  ددخال تحسييات لضمان سرعات اداء 

وجر  بيجاح تصأأأأأميم وإعداد وإنشأأأأأاء الخاصأأأأأية الو يفية المتعلقة بإدراج 
غ المدرجة فر الميزانية لمختل  األنشأأأأأأطة فر درار كل نتيجة عل  المبال

مسأتو  وحدة العمل المياسأبة بطريقة تسأتجيب للتوصأيةع وتر  اليونيسأ  
 ان لمو التوصية ُنفِّمت وتطلب دشالقهاع

3 - 2015 A/71/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 105الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأيأظأر  
وضأأأأأأأأع نظاي   اليونيسأأأأأأأأ  فر )ا( 

لتتبع األموال بهأأأأأأدأ الراط بير  
اليفقأأأات المقررة واليفقأأأات الفعليأأأة 

المسأأأأأأأأأأتو  المالئم للتخطيط عل   
)اليتيجأأأأأة، اليأأأأأاتج، اليشأأأأأأأأأأأأأأأأأأا (؛ 

اسأأأأأأتعراض المواد التوجيهية  )ب( 
الأأحأأأأأأأالأأيأأأأأأأة وشأأيأأرلأأأأأأأا مأأر الأأمأأواد 
المرجيية لتحسأأأأأأييها واسأأأأأأتخدامها 
عل  نحو افضأأأأأأأأأأأل؛ )ج( مواءمة 
مؤشأأأأأأأأأأأأأرات اليواتج مع مجأأأأاالت  
التركيز واألنشأأأطة صأأأوب تحقيق 
اليواتج فر درأأأار اليأأأاتج المعيون 

 والتعليم“ع 

ت اليونيسأأأأ  اداة جد دة إدارة الميزانية )اداة صأأأأياشة الميزانية( تراط اعد
بير اليفقات المدرجة فر الميزانية واليفقات الفعلية عل  مسأأأأتو  األنشأأأأطة 

 واليواتج واليتائج لتيسير ددارة الميزانية ورصد اليفقات عل  نحو فعالع
ت الصأأألة، وجر  تعميم لمو األداة، مصأأأحواة بالسأأأياسأأأات واإجراءات  ا

ع وُاكمأل 2019تمو / وليأه   1عل  جميع مكأاتأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اعتبأارا مر 
العالمر عل  بدء التشأأأأأأأأأأأغيل لجميع الميارق وشأأأأأأأأأأأعب المقر فر  التدريب

، كان اكثر 2019ع واحلول تشأأأأأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر 2019حزيران/ ونيه  
مر ثلثر جميع مكأاتأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  قأد اكمأل التخطيط المأالر فر تطبيق 

الميزانية، وقاي بيقل البيانات دل  نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأر  صأأأأأأأأأأياشة
 لر  المتكامل او لو فر صأأأدد نقلهاع واعد االسأأأتخداي الميتظم لمداة فيما

مرحلة بدء التشأأأأأأأأغيل، تبارل اداء اليظاي، ولملش يجري العمل عل  ددخال 
 تحسييات لضمان سرعات اداء مقبولةع

وإنشأأأاء الخاصأأأية الو يفية المتعلقة بمواءمة وجر  بيجاح تصأأأميم وإعداد  
مؤشأأرات اليواتج مع مجاالت التركيز واألنشأأطة صأأوب تحقيق اليواتج فر 
درار اليتيجة المعيية، واطريقة تسأأأأأتجيب للتوصأأأأأيةع وتر  اليونيسأأأأأ  ان 

 لمو التوصية ُنفِّمت وتطلب دشالقهاع

الحظ المجلس ان اداة صياشة 
الميزانيأأأة كأأأانأأأا ال تزال شير 

الزة للعمأأأل فر قرابأأأة ثلأأأث جأأأ 
البلأأأأدانع ولأأأأملأأأأش، ُتعتبر لأأأأمو 

 التوصية قيد التيفيمع

 X 

  
4 - 2016 A/72/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
 25الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأيأفأأأأأأأم  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  المبأأأأادئ التوجيهيأأأأة 

التشأأأأأغيلية بشأأأأألن تحد د التكاليف 
التر  يبغر تغطيتهأا مر الميزانيأة  

 البرنامجية والميزانية المؤسسيةع 

 تعلق بهياكل المكاتب ومصأأأادر التمويلع  ُربقا افتراضأأأات مياسأأأبة فيما
واسأأأأأأأأأأأأأأتيأأأدت معأأأا ير المراجعأأأة دل  التوجيهأأأات المتفق عليهأأأا، عل  نحو 

يونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اقّرتأأأه اإدارة التيفيأأأميأأأة، وُارلع المجلس عليهأأأاع ونفأأأمت ال مأأأا
 2018المبادئ التوجيهية وربقا المعا ير والتصأأأييفات المالئمة فر عاي 

 ع 2021-2018و لش فر درار ميزانيتها المتكاملة للفترة 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X  

  
5 - 2016 A/72/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
 36الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن تعمأأأأأأل  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  مع اللجأأان الورييأأة 
وتتأأأأابعهأأأأا مر اجأأأأل بلوغ معأأأأدل  

فر    75المسأأأالمة المرجو بيسأأأبة  
المأأأأأأائأأأأأأة مر دجمأأأأأأالر اإ رادات  

تشأارك اليونيسأ  بيشأا  مع اللجان الورييةع ولر ترصأد عر كثب معدل 
مسأأأأأأأأأأأالمة كل لجية مر اللجان الوريية، ولد ها خطط واضأأأأأأأأأأأحة وخرائط 

فر المائةع ويتوق    75ررق للوصأأأأأأأول دل  معدل المسأأأأأأأالمة المي  بلغ  
التقأأدي المحر  فر لأما الصأأأأأأأأأأأأأأأدد عل  السأأأأأأأأأأأأأأيأأاق المحأأدد للجيأأة الورييأة 

 يةعواألسواق المعي

فر ضأأأأأأأأوء اإجراء المتَخم فر 
د للمسأللة المبر ة السأياق  المحدم

فر لأأأأأأأمو الفقرة، ُتعتبر لأأأأأأأمو 
 التوصية ميفممةع

X  

  

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
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 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
الواردة فر اتفأأأأأأأاق التعأأأأأأأاون مع            

 يةع اللجان الوري 

وتمثل خرائط الطرق الجدول الزمير المتفق عليه بير الطرفير لتحسأأأأأأأأأأأأأير 
معأدالت المسأأأأأأأأأأأأأأالمأاتع ولمو الخطط مدرجة فر الخطط االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية 

، التر 8-107المشأأأأأأأأأأأأأتركة للجان الورييةع ويتفق لما مع القاعدة المالية 
يجو  للمأأأد رة التيفيأأأميأأأة بموجبهأأأا ان توافق عل  تغيير لأأأدأ االحتفأأأا  

ض ددارة اللجأأأان  25لغ البأأأا فر المأأأائأأأة، مع توثيق تلأأأش التغييراتع وتفوم
الورييأأأة دل  مأأأد ر شأأأأأأأأأأأأأأيبأأأة جمع األموال مر القطأأأاع الخأأأاص وإقأأأامأأأة 
الشأأأأأأأأأأأأأأراكأات معأهع ويوافق المأد ر عل  التغييرات التر تُأدخأل عل  لأدأ 

فر المائة سأأأأأأأأأأأيويا عر رريق الخطط االسأأأأأأأأأأأتراتيجية   25االحتفا  البالغ 
مأأأدةع وتتضأأأأأأأأأأأأأأمر الخطط مرفقأأأا بعيوان والطريق دل  المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأأة المعت

 المائة“  بير معدل المسالمات المعتمدة للسيوات الخمس المقبلةع فر 75

 تماشأأأأأأأأ  مع اليظاي المالر  وتر  اإدارة ان لمو التوصأأأأأأأأية قد ُنفمت، بما
 والقواعد المالية لليونيس ، وتطلب دشالقهاع

6 - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 68الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأعأز  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  عمليأة تطبيق اليهج  
الميسأأأأأأأأأأأأق د اء التحويالت اليقدية  

 مر اجل تحقيق الغاياتع  

تم تيفيم اليهج الميسأق للتحويالت اليقدية فر جميع المكاتب القطرية التر 
تجري تحويالت نقدية دل  الشأأأأأأأأأركاء الميفم رع وقد ُوضأأأأأأأأأعا ،ليات قوية 

يأة والمكأاتأب اإقليميأة والمقر لتعزيز ورصأأأأأأأأأأأأأأد لإلبالغ فر المكأاتأب القطر 
 مستو  تيفيم اليهج الميسق للتحويالت اليقدية وتحد د مجاالت التحسيرع

وصأأأأأأأأأدر دليل سأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات وإجراءات اليهج الميسأأأأأأأأأق للتحويالت اليقدية، 
مشأأأفوعا بمبادئ توجيهية وادوات نظمية شأأأت  لمسأأأاعدة المكاتب القطرية 

ع وقد دابا اليونيسأأأأأأ  عل  تحقيق وتجاو  عل  تيفيم لما اإرار بفعالية
الداأ مؤشأأأأأرات السأأأأأياسأأأأأات المتعلقة باليهج الميسأأأأأق للتحويالت اليقدية 
َدت عل  الصأأعيد العالمر عل  مد  عدة سأأيوات ماضأأيةع ووفقا  التر ُحدِّ

ورد فر التقرير عر حالة تيفيم اليهج الميسأأأأأأأأأأأق للتحويالت اليقدية فر  لما
نجزت مكاتب اليونيسأأأأأأأأأأ  القطرية، عل  ، ا2018 و  2017نهاية عامر 

فر المأائأة عل  التوالر مر  134 فر المأائأة و 158الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد العأالمر، 
فر المأأأأائأأأأة  105 الحأأأأد األدن  مر الزيأأأأارات البرنأأأأامجيأأأأة المطلواأأأأة، و

فر المأائأة مر الحأد األدن  مر الفحوص العشأأأأأأأأأأأأأأوائيأة المطلواأةع  114 و
السأأأأأأأأأابقة، خالل الفترة   وا هرت جميع الميارق تحسأأأأأأأأأيا، مقارنة بالسأأأأأأأأأية

مكتبا مر المكاتب القطرية الخمسأأأأأأأة  24مجموعه  نفسأأأأأأأهاع واسأأأأأأأتوف  ما
ع ولم تيجز سأأتة 2019والعشأأرير الرئيسأأية المتطلبات البرنامجية فر عاي  

، ويرجع  لش 2019ميهأا الهأدأ المتعلق بالفحوص العشأأأأأأأأأأأأأأوائيأة فر عاي  
مواقع التر عادة دل  الظروأ الصأأأأأأأأأأأأأيبة للغاية وتعمر الوصأأأأأأأأأأأأأول دل  ال

فر حالة البرامج المتصأأأأألة بالجمهورية  تضأأأأأطلع بلنشأأأأأطة الضأأأأأمان، كما
 العراية السورية الميفمة عبر الحدود ومر تركياع

بحأأأأأالأأأأأة   احأأأأأا  المجلس علمأأأأأا
الأأتأأيأأفأأيأأأأأأأم الأأتأأر شأأأأأأأأأأأأأأأأرحأأتأأهأأأأأأأا 
اليونيسأأأأأأأأأأأ ، ونظرا لمسأأأأأأأأأأأتو  
اإنأأجأأأأأأأا  عأألأأ  الصأأأأأأأأأأأأأأأعأأيأأأأأأأد 
العأأأأأأالمر، فهو  ر  ان لأأأأأأمو 

 التوصية قد نفمتع

X  
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 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
 يأارة  16 160، انجزت المكأاتأب القطريأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  2019وفر عأاي           

فر المأأأأأأائأأأأأأة مر الحأأأأأأد األدن  للمطلوب(،  128رصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد برنأأأأأأامجر )
عمليأأأة مراجعأأأة للحسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأات  454 وفحصأأأأأأأأأأأأأأأأا عشأأأأأأأأأأأأأأوائيأأأا  4 213 و
 المائة مر الحد األدن  للمطلوب(ع فر 99)

وإ  تالحظ اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان مر شير ممكر بلوغ الكمأال وان تعزيز تيفيأم 
اليهج الميسأأأأأأق للتحويالت اليقدية لو جهد مسأأأأأأتمر لجميع وكاالت األمم 

ُاوضأأأأأأأأأأأأح،  المتحدة، فهر تر  ان لمو التوصأأأأأأأأأأأأية قد نفمت، عل  نحو ما
 دشالقهاع وتطلب

7 - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 99الفقرة 

المجلس بأأأأأألن تكفأأأأأأل   وصأأأأأأأأأأأأأر 
اليونيسأأأأأ  ان تصأأأأأاغ السأأأأأياسأأأأأة 
الجأد أدة المقترحأة إدارة المخأارر  
فر المؤسأأأأأأأسأأأأأأأة صأأأأأأأياشة مالئمة  
بأأحأأيأأأأأأأث تأأأأأأأدمأأج االحأأتأأيأأأأأأأاجأأأأأأأات  
الو يفيأأأة للميظمأأأة، وتكفأأأل، فر  
الأأأأأأوقأأأأأأأا نأأأأأأفسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه، تأأأأأأجأأأأأأيأأأأأأأب  

 التعارضع  اوجه 

اعادت اليونيسأأأأأأأ  صأأأأأأأياشة المحتو  التيظيمر الحالر لسأأأأأأأياسأأأأأأأة اإدارة 
عأأأالجأأأة اوجأأأه التعأأأارض المالحظأأأة ومواءمتهأأأا مع المركزيأأأة للمخأأأارر لم

اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأة اإدارة المركزيأة للمخأارر فر الميظمأةع واأاتأا الصأأأأأأأأأأأأأأيأاشة 
الجد دة فر المراحل اليهائية مر االسأأأتعراض، بعد التشأأأاور مع اصأأأحاب 
المصأأأأألحة الرئيسأأأأأييرع وسأأأأأيجري نشأأأأأرلا باالقتران مع نظاي االسأأأأأتراتيجية 

 االمتثالعالمركزية للحوكمة والمخارر و 

الحظ المجلس ان السياسة قيد 
االسأأأأأأتعراض وان درار اإدارة 
المركزيأأأأأة للمخأأأأأارر بأأأأألكملأأأأأه 

 يفأأأأم بعأأأأدع ولأأأأملأأأأش، ُتعتبر  لم
 لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

8 - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 105الفقرة 

المجلس، بجانب مواصألة  وصأر  
الممأأارسأأأأأأأأأأأأأأأة الجيأأدة المتمثلأأة فر  
توفير الأأأأأدعم المخصأأأأأأأأأأأأأص مر  
المقر، ان يكون ليأأأأأاك برنأأأأأامج  
تدريبر ميتظم ورسأأأمر عل  ددارة  
المخارر لمسأأأأأأأأأأأؤولر االتصأأأأأأأأأأأال  

 المعييير بالمخاررع 

وضأأأأأأأأأأأأأأعأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مواد تأدريبيأة واجرت تأدريبأا عل  ددارة المخأارر 
مخأأأأأأارر فر نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأأأأأأل لمسأأأأأأأأأأأأأأؤولر االتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال المعييير بأأأأأأال

 ع2019 وايار/ما و

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

9 - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 111الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن تكفأأأأأأل  
اليونيسأأ  صأأياشة سأأياسأأة تتعلق  

المخأأأارر وتقبلهأأأا بأأأدرجأأأة تحمأأأل 
عل  المسأأأأأأأأأأأأأتويأأأات التشأأأأأأأأأأأأأغيليأأأة 

 المالئمةع 

سأأأأأأأتضأأأأأأأع اليونيسأأأأأأأ  بيانا بشأأأأأأألن تحمل المخارر وتقبلها عل  مسأأأأأأأتو  
الميظمأة يكون مرتبطأا بيظأامهأا المأالر وقواعأدلأا المأاليأة بعأد ان  تم تيفيأم 
ايكل المخارر الجد د وتصأأأأأأأأأأأييف المخارر عل  نطاق واسأأأأأأأأأأأع وكامل، 

تعليقات والدروي المسأأأأأأأأتفادة والمعلومات ع وسأأأأأأأأتتيح ال2020بحلول عاي  
 التر ُتجمع صياشة بيان المخارر وتقبلها وتوحيدوع

الحظ المجلس ان السياسة قيد 
االسأأأأأأتعراض وان درار اإدارة 
المركزيأأأأأة للمخأأأأأارر بأأأأألكملأأأأأه 

 يفأأأأم بعأأأأدع ولأأأأملأأأأش، ُتعتبر  لم
 لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

10  - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 125الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن تكفأأأأأأل  
اليونيسأ  دجراء اسأتعراض دوري  
لسأأأجالت البائعير الرئيسأأأية وإ الة  

 جميع التياقضاتع 

بإدارة سأأأجالت  2016بدا المركز العالمر للخدمات المشأأأتركة خالل عاي  
ُابلغ المجلس، ا ال المركز خالل الراع الثانر  مركزياع وحسأأأأأأأأأأأأبما  البائعير

سأأأأأجل شير نشأأأأأط مر سأأأأأجالت ددارة   38 000اكثر مر  2017مر عاي  
سأجل ،خر مر السأجالت المكررةع وميم  لش  1 500 البيانات الرئيسأية و

الحير، اصأبح كل سأجل جد د ُيجهمز فر المركز يخضأع دل  الفحص مر 

الحظ المجلس ان المشأأأأأأأأأأأأأأاكأل 
المتعلقأأأة بتعهأأأد واسأأأأأأأأأأأأأأتعراض 
البيأأانأأات الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأة للبأأائعير 
ظ اثأيأأأأأأأاء عأمألأيأأأأأأأة   ألأأأأأأأا تُألأحأَ
المراجعة الحالية للحسأأأأأأأأأأأاباتع 

 X   

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


 

 

 
A

/7
5
/5

/A
d

d
.3

 

2
0
-0

8
2

1
7

 
8

8
/2

4
5

 

 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
االت تكرار محتملأأة وفقأأا إجراءات التشأأأأأأأأأأأأأأغيأأل اجأأل الوقوأ عل  اي حأأ           

 الموحدة المعمول بهاع
ويضأأأأأأأأأأطلع المركز العالمر للخدمات المشأأأأأأأأأأتركة بعمليات دورية لتيظيف 
البيأأانأأات وحفظهأأا )عل  األقأأل مرة كأأل سأأأأأأأأأأأأأأتأأة اشأأأأأأأأأأأأأأهر( مر اجأأل د الأأة 
َجل لهم اي نشا  مر فترة رويلةع  السجالت المكررة والبائعير الم ر لم ُيسم

زيز لأأأأمو الرقأأأأابأأأأة الأأأأدوريأأأأة مر خالل عمليأأأأات فحص متزاميأأأأة ويتم تع
وميتظمة للمعامالت لتحد د السأأأأأأأأأجالت المكررة لكل رلب دنشأأأأأأأأأاء موّردع 

ثبا ونوقش مع فريق مراجعة الحسأأأأأأأابات فر المركز خالل التدقيق  وكما
الشأأأأأأأأأأأأأأامل للمعأامالت المالية فر الموقع واالجتماع الختامر، فإن اإجراء 

 به بالفعل ولو جزء مر جهود اإدارة المتواصلةع الموص  به معمول
واسأأأأأأأأتيادا دل  التيفيم المبير لإلجراء الموصأأأأأأأأ  به، تعتبر اليونيسأأأأأأأأ  ان 

 التوصية قد ُنفمت وتطلب دشالقهاع

وير  المجلس ان المسأأأأأأأأأأأأأأأائأأل 
لط الضأأأوء عليها اثياء  التر سأأأُ
مراجعأأأأة حسأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأات المركز 
العأالمر للخأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركة 
ونظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأر 

لم تحأل بعأد، ولأملأش المتكأامأل 
 ر  ان التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة لر قيأأأد 

 التيفيمع

11 - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 170الفقرة 

 وصأر المجلس اليونيسأ  بكفالة 
اسأأأأأتالي تقارير وصأأأأأول اللقاحات  

 فر الوقا المياسبع 

اإمدادات تحليالت مسأأأأأأأتفيضأأأأأأأة لصأأأأأأأدور تقارير وصأأأأأأأول تجري شأأأأأأأيبة  
، وقأد لمسأأأأأأأأأأأأأأأا بعض 2017اللقأاحأات فر الوقأا الميأاسأأأأأأأأأأأأأأأب ميأم عأاي 

دي الأأدعم لمجمأأل الجهود التر تبأأملهأأا 2019التحسأأأأأأأأأأأأأأييأأاتع وفر عأأاي  ، قأأُ
الشأأأأأأأأيبة لتحسأأأأأأأأير فهم األسأأأأأأأأباب الجمرية للتحديات التر تواجه دجراءات 

لوقا المياسأأأأأأأأأأب، و لش مر فحص وتقديم تقارير وصأأأأأأأأأأول اللقاحات فر ا
 : لر خالل ما

 توفير دحصاءات مستكملة دل  الممثلير القطريير مباشرة؛  )ا(
وضأأع خطط عمل تعاونية تسأأترشأأد بمخطط لتسأألسأأل القرارات  بير  )ب(

المشأأأاكل المتصأأألة بتقارير وصأأأول اللقاحات، وتوصأأأيات بإدخال تغييرات 
تقييم محأأدد األلأأداأ تشأأأأأأأأأأأأأأغيليأأة او تيفيأأم مسأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأدة تقييأأة مثأأل دجراء 

للقأأأاحأأأات، وتطبيق األجهزة المتيقلأأأة المتصأأأأأأأأأأأأأأأأل بتقأأأارير  الفعأأأالأأأة لإلدارة
(، وتحليل حاالت التلخير، واالتصأأأأأأأأأأأأأاالت m-VARاللقاحات ) وصأأأأأأأأأأأأأول

 االستباقية والمتابعةع
، 2020وفر الوقأا الرالر، يجري تيفيأم مبأادرات تحسأأأأأأأأأأأأأأير مختلفأة لعأاي 

االنتهأأأأاء مر التخليص  ا عمومأأأأافر  لأأأأش فر البلأأأأدان التر  تم فيهأأأأ  بمأأأأا
سأأأأأأاعة، ولكيها تسأأأأأأتغرق وقتا ارول  24الجمركر والفحص فر شضأأأأأأون  

مر اياي العمل الثالثة المطلواة لتقديم تقارير وصأأأأأول اللقاحاتع وفر لما 
( للمسأأأاعدة m-VARالصأأأدد،  وصأأأ  باسأأأتخداي تطبيق األجهزة المتيقلة )

ع وسأأأأأأأُيطلب مر خمسأأأأأأأة فر التعجيل بتقديم التقارير فر الوقا المياسأأأأأأأب
عشأأأأأأأأأأأأأأر بلأأدا اليظر فر تطبيق اداة تقييم محأأدد األلأأداأ لإلدارة الفعأأالأأة 

( لقيأأاي مأأد  امتثأأالهأأا لمعأأا ير ومتطلبأأات اإدارة الفعأأالأأة  2,0للقأأاحأأات )
قبأأأأل الوصأأأأأأأأأأأأأأول، والتخليص  فر  لأأأأش عمليأأأأات مأأأأا ، بمأأأأاE1للقأأأأاحأأأأات 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

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

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
ليها الجمركر، واللوجسأأأأأأأأأأأأأأتيأات، والرصأأأأأأأأأأأأأأدع وتخَطر البلدان )المرسأأأأأأأأأأأأأأل د          

والمكأأأاتأأأب القطريأأأة( بأأأالشأأأأأأأأأأأأأأحيأأأات المقبلأأأة مر خالل تلقر اليصأأأأأأأأأأأأأأأأائح 
المسبقة/الوثائق التر  رسلها وكالء الشحرع ويكون  لش، بشكل عاي، قبل 

 سبعة اياي عل  األقل مر وصول الشحيةع
وُانشأ ا عملية مفصألة للمتابعة والتمكيرع وكملش اصأبحا الشأحيات ا ن 

وصأأأأأول اللقاحات بمجرد وصأأأأأول الشأأأأأحية تدَخل فر قاعدة بيانات تقارير 
دل  البلأد )تحأدمط مرة واحأدة عل  األقأل فر اليوي(ع وتجري متأابعأة تقأارير 
وصأأأأأأأأأأأول اللقاحات مع البلدان مر  وي العمل الثالث بعد الوصأأأأأأأأأأأول، مع 
التركيز عل  البلأدان التر تعأانر فيهأا المكأاتأب القطريأة مر حأاالت تألخير 

المتأابعأة األول ، يجري القيأاي بعمليأات مر جأانأب الشأأأأأأأأأأأأأأريأش الميفأمع واعأد  
 دضافية مرة عل  األقل فر األسبوعع

وعيد التلخر فر تلقر تقارير وصول اللقاحات، يكون الرد بإرسال تمكير بشر   
االلتزاي بالموعد المحدد مر اجل دعادة تلكيد ضأأأأأأأرورة درسأأأأأأأال تلش التقارير فر  

ل  المكاتب القطرية  شضأأأأأأأأأون ثالثة اياي عمل مر تاريخ الوصأأأأأأأأأولع وُيطلب د 
 ايضا ان تقدي اسباب التلخير لد  تقديم تقرير وصول اللقاحاتع 

تعانر مر مشأأاكل، اي التر يكون فيها تقديم  وتتلق  البلدان التر عادة ما
تقارير وصول اللقاحات فر الوقا المياسب شير ممكر )بسبب التخليص 

اإمأأأدادات تطلأأأب فيهأأأا الجمركر مثال(، متأأأابعأأأة ميتظمأأأة مر شأأأأأأأأأأأأأأيبأأأة 
معلومات مسأأأأأأأأأتكملة عر الحالة لضأأأأأأأأأمان تلقر اليونيسأأأأأأأأأ  جميع تقارير 

 وصول اللقاحات، حت  وإن كانا متلخرةع

ل اسأأأتفسأأأار دضأأأافر  وعيدما  رد تقرير وصأأأول اللقاحات مر بلد ما،  رسأأأَ
بشأأأأأأألن التقارير األخر  التر لم تصأأأأأأأل بعد، وتجري متابعته فورا فر الرد 

 تب القطريعالمرسل دل  المك

ويجري بصأأأأأأأأفة مسأأأأأأأأتمرة درالع البلدان التر تعانر مر تراكم اعداد كبيرة 
مر تقارير وصأول اللقاحات عل  تقارير المتابعة المتواصألة، و لش لكفالة  

 تعلق بتقارير وصأأول  ان يكون لد  المكتب القطري صأأورة واضأأحة فيما
 عاللقاحات التر لم تقدي بعد مر اجل المساعدة فر متابعتها

 تعلق  وقد ادرج مد ر شأأأأأأأأيبة اإمدادات ونائبه عروضأأأأأأأأا عر األداء فيما
اإقليمية لتعزيز الرسأأأأأائل المتعلقة  بتقارير وصأأأأأول اللقاحات فر  ياراتهما

بللمية رصأأأأد اإمداد باللقاحات وتسأأأأليمها )المكتب اإقليمر لشأأأأرق ،سأأأأيا 
رسأأأأائل  والمحيط الهادئ والمكتب اإقليمر لجيوب ،سأأأأيا(، باإضأأأأافة دل 

مر نأائأب المأد ر دل  ممثلر المكأاتأب القطريأة لتسأأأأأأأأأأأأأأليط الضأأأأأأأأأأأأأأوء عل  
التحديات المتصأأأأألة بتقديم تقارير وصأأأأأول اللقاحات فر الوقا المياسأأأأأب، 

 ولحثهم عل  اتخا  دجراءات لتحسير االلتزاي بالمواعيد المحددةع
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12  - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 184الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأقأوي  
اليونيسأأأأأأأأ  بتحد د اسأأأأأأأأباب دبقاء 
الحأاويأات لفترات رويلأة وان تقأدي  
التوجيأأأأه دل  المكأأأأاتأأأأب القطريأأأأة 
واإقأأألأأأيأأأمأأأيأأأأأأأة لأأألأأأحأأأأأأأد مأأأر مأأأأأأأدة  

 الحاوياتع  بقاء 

لمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأة عر الرقأأابأأة العأأالميأأة عل  حأأالأأة تتول  شأأأأأأأأأأأأأأيبأأة اإمأأدادات ا
الحاويات، وتبر  المخارر، المتصلة بحاالت التلخير فر دعادة الحاويات  
فر الوقأا الميأاسأأأأأأأأأأأأأأب، دل  المكأاتأب اإقليميأة والقطريأة مر اجأل اتخأا لأا 
دجراءات فوريأة للتعجيأأل بعمليأأات التخليص الجمركرع والمكأأاتأب القطريأة 

الجمركر وتخضأأأأع للمسأأأأاءلة عيهاع وتطلع مسأأأأؤولة عر عملية التخليص  
الشأأأأأأأأأأأأأأيبأة المكأاتأب اإقليميأة عل  تقأارير حأالأة الحأاويأات كأل اسأأأأأأأأأأأأأأبوعير 

 لتو يعها عل  البلدان داخل ميطقتهاع

وقد حصأأأأأأأأأأأألا شأأأأأأأأأأأأيبة اإمدادات، وفقا للعقد المبري مع وكالء الشأأأأأأأأأأأأحر 
العأالميير وعالقتهأا بأاليأاقلير، عل  شأأأأأأأأأأأأأأرو  مواتيأة لمكأاتبهأا القطريأة مر 

يث تخصأأأأيص الوقا المعف  مر الرسأأأأوي بعد تفريغ الحمولة، مسأأأأتفيدة ح 
مر الوقا المعف  مر الرسأأأوي باليسأأأبة لعمليات الشأأأحر مر   وما  30مر 

مر الوقا المعف  مر الرسأأأأأأأأوي للبلدان شير   وما  45 ميياء دل  ميياء، و
، 2019السأأأأأأأأاحلية قبل بدء شرامة التلخيرع وتمكيا اليونيسأأأأأأأأ  فر عاي 

المائة فر حجم الحاويات التر تم  فر 10  تحقيق  يادة بيسأأأبة  باليظر دل
، مر تحسير متوسط وقا التسليم، مر التفريغ 2018تفريغها مقارنة بعاي  

دل  العودة )حاوية فارشة(، بمقدار  وميرع وحت  كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر 
فر المأأائأأة مر جميع الحأأاويأأات العأأائأأدة فر  66، عأأادت نسأأأأأأأأأأأأأأبأأة 2019

فر   63مخصأأأأأأص المعف  مر الرسأأأأأأوي، مقارنة بيسأأأأأأبة  شضأأأأأأون الوقا ال
ع وتجدر اإشأأارة دل  ان األسأأباب 2018المائة فر كانون األول/ديسأأمبر  

تكون  الجأأأمريأأأة لحأأأاالت التأأألخير فر عمليأأأات دعأأأادة الحأأأاويأأأات كثيرا مأأأا
 خارجة عر سيطرة المكاتب القطريةع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

13  - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 193الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأقأوي  
اليونيسأأأأأأأأ  بصأأأأأأأأياشة تقارير فر  
نهأأأايأأأة الشأأأأأأأأأأأأأهر وتعميمهأأأا عل   
مسأأتو  الشأأعب بخصأأوص ا ون  
السأأأأأأأأأأأفر المفتوحة، إنشأأأأأأأأأأأاء ،لية  
رصأأأأأأأأد مر اجل التقليل دل  ادن   

مر حأأأأأأأاالت التأأأأأأألخير فر  حأأأأأأأد 
 دشالق الرحالتع 

تالحظ اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  ان لمو التوصأأأأأأأأأأأأأية لم تقبل بسأأأأأأأأأأأأأبب ارتفاع تكاليف 
المعامالت والكفاءة التر سأأأأأأأأأأأأأأتترتب عل  دعادة دصأأأأأأأأأأأأأأدار فراد  التقارير 

مكتبأأاع فمعلومأأات دشالق الرحالت مأأدرجأأة  150وتو يعهأأا عل  اكثر مر 
 تمدلا اليونيس عبالفعل فر لوحات المتابعة اإدارية التر تع

وقد ا هرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  تحسأأأأأأأأأأأأأيا فر عمليات دشالق الرحالت عل  مر 
لو مبير فر المعلومات التر ُارلع فريق مراجعة الحسأأأابات  السأأأيير، كما

ع فقد انخفضأأأا 2018عليها خالل مراجعة الحسأأأابات فر المقر فر عاي  
مقأارنأة   2017فر المأائأة فر عأاي  42ا ون السأأأأأأأأأأأأأأفر المفتوحأة بيسأأأأأأأأأأأأأأبأة 

مقارنة  2018فر المائة فر عاي   41ع وانخفضأأأأأأأأأأأا بيسأأأأأأأأأأأبة  2016 عايب
 ع2016 بعاي

ولمواصأأأأأأأأألة تعزيز لما االنخفاض، قررت اإدارة اإشالق التلقائر للرحالت 
مر انتهأأائهأأا، وفقأأا للتقأأارير التر  تم الحصأأأأأأأأأأأأأول عليهأأا مر    ومأأا  30بعأأد 

يهائر شأأأأأأأركات الطيرانع وسأأأأأأأوأ تسأأأأأأأتلزي المطالبات المقدمة بعد الموعد ال 

بالخطوات  احا  المجلس علما
التر اتخأأأأأأمت بأأأأأأالفعأأأأأأل والتر 
يجري اتخأأأا لأأأاع واأأأاليظر دل  
التطورات الجأأأأد أأأأدة الجأأأأاريأأأأة، 

صأأأأأأأيًة تعتبر لمو التوصأأأأأأأية تو 
 تجاو تها األحداطع

  

 

X 

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
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 اساي اإجراءات المشار دليها، وكون التوصية قد تجاو تها األحداطع 

14  - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 224الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تسأأأأأأأأأأأأأتفيد  
الأأأأأيأأأأأونأأأأأيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  مأأأأأر الأأأأأأأدروي 
المسأأأتخلصأأأة مر تجراة األلداأ  
اإنمأائيأة لملفيأة مر اجأل التيفيأم  

 التيمية المستدامةع الفعال أللداأ  

خلصأأأأأا اليونيسأأأأأ ، اسأأأأأتيادا دل  تجراتها مع األلداأ اإنمائية لملفية، 
دل  ان ضأمان خط اسأاي تاي والرصأد الدوري أللداأ التيمية المسأتدامة 

  : لر سيتطلبان ما
التيسأأأأأأأأأأأأأأيق الميهجر بير مختل  الميظمأأات التر تأأدعم رصأأأأأأأأأأأأأأأد  )ا(

 ساعدة فر دكماله؛ البيانات مر اجل تحد د الياقص ميها والم
دعطاء األولوية لتقديم الدعم فر رصأأأأأأأأد البيانات ألقل البلدان قدرة  )ب(

 عل  توليد البيانات بمفردلا؛ 
وضأأأأأأأع ررق جد دة لجمع البيانات السأأأأأأأتخدامها فر البي ات التر  )ج(

يمكر اسأأأأأأأتخداي الطرق التقليدية )الدراسأأأأأأأات االسأأأأأأأتقصأأأأأأأائية والبيانات  ال
 اإدارية( فيها )فر حاالت اليزاع عل  سبيل المثال(؛ 

  يادة التزاي البلدان نفسها بدعم رصد الداأ التيمية المستدامة؛ )د(
 تعزيز قدرة البلدان عل  دجراء رصد موثوق للبياناتع )ه(

  لر: ، قاما اليونيس  بما2016عاي وميم دصدار لمو التوصية فر 
تحد د الدروي الخمسأأأة المسأأأتفادة األكثر اسأأأتراتيجية، التر وردت  )ا(

 دل  )لأ( فر الفقرة السابقة؛  فر التقارير عل  اليحو الوارد فر اليقا  )ا(
دعطاء األولوية لتوليد األدلة كاسأأأأأأتراتيجية اسأأأأأأاسأأأأأأية لدعم رصأأأأأأد  )ب(

 ؛2021-2018فترة نتائج خطتها االستراتيجية لل
وضأأأأأأأع مؤشأأأأأأأرات اداء رئيسأأأأأأأية يجري اإبالغ عيها عل  اسأأأأأأأاي  )ج(

  تصل بيتائج الخطة االستراتيجية؛ سيوي فيما
 تحد د الداأ مرحلية لالستعراض السيوي لليتائج؛ )د(

اإشأأأارة دل  ان دحد  اليتائج الرئيسأأأية الخمس لشأأأيبة المعلومات  )لأ(
اي لمؤشأأأأأرات الداأ التيمية واألبحاط والسأأأأأياسأأأأأات لر وضأأأأأع خط اسأأأأأ 

 المستدامة الرئيسية المتعلقة باألرفال؛
اعتزاي دصأأأأأأأأدار ميشأأأأأأأأور رئيسأأأأأأأأر عر حالة تحقيق الداأ التيمية  )و(

 المستدامةع

وتطلب اإدارة دشالق التوصأأأأأأية، نظرا ألن اإجراءات الال مة لتيفيملا قد 
لحظ   ُانجزت واقر بها المجلسع ويمكر دصأأأأدار توصأأأأية جد دة بشأأأألن ما

 مر مسائل اخر ع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
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15  - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 236الفقرة 

 وصأأأأأأر المجلس بلن تسأأأأأأتعرض  
اليونيسأأأأ  ميثاق مكتب المراجعة  

والتحقيقأات  الداخليأة للحسأأأأأأأأأأأأأابات 
مر اجأأل كفأأالأأة التقيأأد بأأالمعأأا ير  
الأدوليأة للممأارسأأأأأأأأأأأأأات المهييأة فر  
مأأجأأأأأأأال الأأمأأراجأأعأأأأأأأة الأأأأأأأداخأألأأيأأأأأأأة 

 للحساباتع 

خارجيا   انجز مكتب المراجعة الداخلية للحسأابات والتحقيقات مؤخرا تقييما
للجودة فيه، ولو حاليا بصأأأأأأأأدد تقييم اثر توصأأأأأأأأياته عل  الميثاق الجد دع 

 لش، يقوي المكتب باسأأأأأأأأأأأتعراض اسأأأأأأأأأأأتراتيجية المراجعة وااإضأأأأأأأأأأأافة دل  
بعدو )بمسأأأأأأاعدة خبير اسأأأأأأتشأأأأأأاري  وما  2020الداخلية الخاصأأأأأأة به لعاي 

خارجر( والتحضأأير لتقديم تقارير اسأأتعراض ميتصأأ  المدةع وعيد اختتاي 
لمو األحداط الرئيسأأأية التر سأأأتسأأأترشأأأد بها التغييرات الضأأأرورية للميثاق 

راجعة الداخلية للحسأأأأأأأأأأأأأابات والتحقيقات ميثاقا الميقح، سأأأأأأأأأأأأأيقدي مكتب الم
جد دا لتوافق عليه المد رة التيفيمية )بعد ان تسأتعرضأه اللجية االسأتشأارية 
لمراجعة الحسأأابات(ع وفر اعقاب المياقشأأات التر جرت مؤخرا مع مكتب 
امير المجلس التيفيأأأمي، اُتفق عل  ان يقأأأدي مكتأأأب المراجعأأأة الأأأداخليأأأة 

الميثاق الميقح )بعد التشأأأأأأأاور مع المد رة التيفيمية  للحسأأأأأأأابات والتحقيقات
واللجية االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأارية لمراجعة الحسأأأأأأأأأابات( دل  المجلس التيفيمي خالل 
الأدورة السأأأأأأأأأأأأأأيويأة التر سأأأأأأأأأأأأأأيعقأدلأا مكتأب المراجعأة الأداخليأة للحسأأأأأأأأأأأأأأابأات 

 ع2021والتحقيقات مع المجلس فر حزيران/ ونيه 

بأاليظر دل  ان الميثأاق الميقح 
تبر لمو التوصأأأأأأأأأأأأأية لم ُيعد، ُتع
 قيد التيفيمع

 X   

16  - 2016 A/72/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 243الفقرة 

 وصأأأأأأأأأر المجلس بلن يعد مكتب  
المراجعأأة الأأداخليأأة للحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأات  
والتحقيقأأأأات وييفأأأأم خطأأأأة عملأأأأه  
السيوية بحيث  لتزي بدورة مراجعة 
الحسأابات  ات السأيوات الخمس، 
وفقأأأأأا لميثأأأأأاق مكتأأأأأب المراجعأأأأأة 

 الداخلية للحسابات والتحقيقاتع 

خارجيا   انجز مكتب المراجعة الداخلية للحسأابات والتحقيقات مؤخرا تقييما
للجودة فيه، ولو حاليا بصأأأأأأأأدد تقييم اثر توصأأأأأأأأياته عل  الميثاق الجد دع 

اسأأأأأأأأأأأتراتيجية المراجعة   وااإضأأأأأأأأأأأافة دل   لش، يقوي المكتب باسأأأأأأأأأأأتعراض
بعدو )بمسأأأأأأاعدة خبير اسأأأأأأتشأأأأأأاري  وما  2020الداخلية الخاصأأأأأأة به لعاي 

خارجر( والتحضأأير لتقديم تقارير اسأأتعراض ميتصأأ  المدةع وعيد اختتاي 
لمو األحداط الرئيسأأأية التر سأأأتسأأأترشأأأد بها التغييرات الضأأأرورية للميثاق 

لمد رة التيفيمية )بعد ان الميقح، سأأأأيقدي المكتب ميثاقا جد دا لتوافق عليه ا
 تستعرضه اللجية االستشارية لمراجعة الحسابات(ع

وفر اعقأأأاب الميأأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأأأات التر جرت مؤخرا مع مكتأأأب امير المجلس 
التيفيأأأمي، اُتفق عل  ان يقأأأدي مكتأأأب المراجعأأأة الأأأداخليأأأة للحسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأات 
والتحقيقأأات الميثأأاق الميقح )بعأأد التشأأأأأأأأأأأأأأأاور مع المأأد رة التيفيأأميأأة واللجيأأة 

سأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأارية لمراجعة الحسأأأأأأأأأأأابات( دل  المجلس التيفيمي خالل الدورة اال
السأيوية التر سأيعقدلا مكتب المراجعة الداخلية للحسأابات والتحقيقات مع 

 ع2021المجلس فر حزيران/ ونيه 

بأاليظر دل  ان الميثأاق الميقح 
لم ُيعد، ُتعتبر لمو التوصأأأأأأأأأأأأأية 

 قيد التيفيمع

 X   

17  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 15الفقرة 

 وصأأأأر المجلس بلن تسأأأأتعرض 
الأيأونأيسأأأأأأأأأأأأأأ  جأمأيأع اتأفأأأأأأأاقأأأأأأأات 
المأأأانحير المتعأأأددة السأأأأأأأأأأأأأأيوات، 

د ا كأأأأأأانأأأأأأا بيودلأأأأأأا  وتقرر مأأأأأأا
 تستوفر مييار الشر ع

لمتعلقة لو مبير فر ملحق السأأياسأأات ا وضأأعا اليونيسأأ ، عل  نحو ما
بالمعا ير المحاسأأأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي، اتفاقات درارية او صأأأأأأأأأأأأأأيغا 
موحدة لالتفاقات مع معظم الجهات المانحة الرئيسيةع واستعرضا اإدارة 

مر المعأأا ير المحأأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأأة  23جميع االتفأأاقأأات اإرأأاريأأة، وفقأأا للمييأأار 
والتحويالت(،   الدولية: اإ رادات مر المعامالت شير التبادلية )الضأأأأأأرائب

وخلصأأأأأا دل  ان التزامات األداء الواردة فر لمو االتفاقات اإرارية ثبا 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3


 

 

A
/7

5
/5

/A
d

d
.3

 
 

9
3
/2

4
5

 
2

0
-0

8
2

1
7

 

 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
عيد  انها قيود وليسأأأأأأأأأا شأأأأأأأأأروراع واالتالر،  يبغر دثبات اإ رادات مقدما          

 توقيع االتفاقات المحددة والوفاء بمعا ير االعتراأ باألصولع

ي المركز وُوضأأأأأأأعا قائمة مرجيية مفصأأأأأأألة لكل مر الجهات المانحة ليقو 
العأالمر للخأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة بأإكمأالهأا عيأد دنشأأأأأأأأأأأأأأأاء الميحع وإ ا الحظ 
القأأأائمون عل  تجهيز الميحأأأة انحرافأأأا عر االتفأأأاق اإرأأأاري مر خالل 
القائمة المرجيية، يحال اتفاق الميحة دل  شأأأأأأأأأأأأيبة اإدارة المالية والتيظيم 

وحدة ددارة اإداري عل  الفورع ويشأأأأأرع المركز فر دنشأأأأأاء الميحة، وتقوي  
 تعلق باالمتثال للعمليات  الميح التابعة للشأأأأأأيبة باسأأأأأأتعراض االتفاق فيما

التعاقدية، واالتصأال بلفرقة اليونيسأ   ات الصألة، عيد االقتضأاءع وتقوي 
 وحدة دعداد التقارير المالية باستعراض االتفاق ألشراض دثبات اإ راداتع

ز الميح فر المركز ، لم يسأأأأأأأأأأأأأأجأل القأائمون عل  تجهي2019وخالل عأاي 
العأالمر للخأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأة اي انحراأ عر االتفأاق المحأدد، بموجأب 
المقارنة التر اجريا مع القائمة المرجيية لالتفاقات اإراريةع واياء عل  
 لش، تم االعتراأ باإ رادات، تمشأأأأأأأأيا مع االسأأأأأأأأتيتاج المي توصأأأأأأأأل دليه 

 استعراض االتفاقات اإراريةع

مال ير دوالر( التر ال تخضأأأأأع   10ت الكبيرة )اكثر مر وااليسأأأأأبة لالتفاقا
لالتفأأاقأأات اإرأأاريأأة، اسأأأأأأأأأأأأأأتعرضأأأأأأأأأأأأأأأا شأأأأأأأأأأأأأأيبأأة اإدارة المأأاليأأة والتيظيم 
اإداري/دعأأداد التقأأارير المأأاليأأة وإدارة الميح/وحأأدة دعأأداد التقأأارير المأأاليأأة 

بليون دوالر )يعترأ  1,41اتفأأاقأأا فرديأأا  بلغ مجموع قيمهأأا التراكميأأة  50
ر اإ رادات(ع وتؤكأأد اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  انأأه ال توجأأد اي اتفأأاقأأات بهأأا فر درأأا

تتضأأأأأأمر بيودا بشأأأأأأرو  واضأأأأأأحة تقتضأأأأأأر ميها دعادة جميع األموال دل  
 الجهات المانحة بسبب عدي تحقيق األلداأ/الغاياتع

18  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 21الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تفصأأأأأأأأأأأأح  
اليونيسأأأأأأ  عر صأأأأأأافر اصأأأأأأول  
القطأأأأأاعأأأأأات البرنأأأأأامجيأأأأأة للموارد 
المؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأيأأة والموارد العأأاديأأة  

 باعتبارلا قطاعات متميزةع 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم،  البيانات الماليةع  تؤكد اليونيس  ان البيان المطلوب قد ُافصح عيه فر
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X  

  
19  - 2017 A/73/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
 28الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأبأيأر  
اليونيسأأأ  المسأأأالمات المسأأأتحقة  
القبض بقيمتهأأأأأأا العأأأأأأادلأأأأأأة وفقأأأأأأًا 

 للمعا ير المحاسبية الدوليةع 

حسأأأأأأأأأأأبا اليونيسأأأأأأأأأأأ  اثر خصأأأأأأأأأأأم المبالغ المسأأأأأأأأأأأتحقة القبض فر نهاية 
، وارلعأأأا فريق مراجعأأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأات بأأأالمقر عل  اليتأأأائج 2018 عأأأاي

اسأتجابة لمتطلبات مراجعة الحسأاباتع وُاجري تقييم خلص دل  ان المبالغ 
لمسأأأأأأأأأأأأأتحقة لم تكر كبيرةع ونتيجة لملش، لر يكون لعرض المسأأأأأأأأأأأأأالمات ا

القبض بقيمتهأا العأادلأة اثر عل  مسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمر البيأان المأالرع وقأد اكملأا 
 اإدارة اإجراء المتفق عليه لتيفيم التوصية وتطلب دشالق لمو التوصيةع

 ر  المجلس ان د هأأار القيمأأة  
العأأأأادلأأأأة للمبأأأأالغ المسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأة  
القبض لو شأأأأأأأأر  ميصأأأأأأأأوص  
عليه فر المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأأأبية  

يع ولأأملأأش، الأأدوليأأة للقطأأاع العأأا 
 ُتعتبر لمو التوصية قيد التيفيمع 

 X 

  

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
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تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
          

20  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 48الفقرة 

 وصأأأأأأر المجلس بلن تسأأأأأأتعرض  
اليونيسأأأأأأأأأأأ  ،لية الرقابة الداخلية، 
وان تضأأأأأأأأأأأأأمر االمتثأأال لهأأا، فر  

والأعأمألأيأأأأأأأات  ات  ددارة السأأأأأأأأأأأأأأفأر 
 الصلةع 

نفمت اليونيسأأأأأأأأأأأأ  التغييرات المطلواة، وااتا ا ن فر اليظايع وتشأأأأأأأأأأأأمل 
تدابير التصأأأأأأأأأأأد ق الجد دة تحسأأأأأأأأأأأير ثالط خاصأأأأأأأأأأأيات و يفية فر نظاي 

  :المعلومات االفتراضر المتكامل، ولر
،ليأأأأة دنأأأأمار رسأأأأأأأأأأأأأأميأأأأة للمو فير الأأأأم ر لأأأأد هم اكثر مر رحلتير  )ا(

 مفتوحتير؛
ر ،لية بشلن ا ون السفر المفتوحة فر نظاي المعلومات رسائل تمكي )ب(

 االفتراضر المتكامل؛ 
وق  دلزامر )اي عدي سأأأأأأماح اليظاي بمتابعة تجهيز د ن السأأأأأأفر(  )ج(

يكون لياك اكثر مر ثالثة ا ون  باليسأأأأأأأأأأبة أل ون السأأأأأأأأأأفر الجد دة عيدما
 مفتوحة بالفعلع

ئر للرحالت بعد وااإضأأأأأأأأأأافة دل   لش، قررت اليونيسأأأأأأأأأأ  اإشالق التلقا
مر انتهاء الرحلةع وتطلب اليونيسأأأ  دشالق لمو التوصأأأية عل    وما 30

 اساي دجراءات التيفيم المتخمة، وكون التوصية قد تجاو تها األحداطع

واصل المجلس مالحظة وجود 
مورر ضأأأأأأأأأأأأأأع  فر اليظأأأأأاي 
 تعلق بل ون السأأأأأفر المفتوحةع 
ولأملأش، ُتعتبر لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة 

 قيد التيفيمع

 X   

21  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 50الفقرة 

 وصأأأأأأأأأر المجلس كملش بلن تقوي  
اليونيسأأأأ  باسأأأأتعراض سأأأأياسأأأأتها 
المتمثلة فر دصأأأأأأأدار بدل اإقامة 

فر المأائأة  100اليومر بيسأأأأأأأأأأأأأبأة 
 وصرفه عيد دنشاء الرحلةع 

اليونيسأأأ  السأأأياسأأأة المتمثلة فر دصأأأدار بدل اإقامة اليومر اسأأأتعرضأأأا  
فر المائةع وقررت اإدارة اعتماد حل ،لر سأأأأأأأأأأأأأيتم بموجبه  100بيسأأأأأأأأأأأأأبة  

دشالق الرحالت فر نظأأأأأاي المعلومأأأأأات االفتراضأأأأأأأأأأأأأأر المتكأأأأأامأأأأأل بعأأأأأد 
مر االنتهأاء مر الرحلأةع واي مطأالبأة بعأد تلأش الفترة سأأأأأأأأأأأأأأتتطلب   ومأا 30

مر اجل تجهيزلاع وتعتبر لمو التوصأأأأأأأأأأأية ميفمة، وقد موافقة اإدارة العليا 
 تجاو تها األحداطع

بالخطوات  احا  المجلس علما
التر اتخأأأأأأمت بأأأأأأالفعأأأأأأل والتر 
يجري اتخأأأا لأأأاع واأأأاليظر دل  
التطورات الجأأأأد أأأأدة الجأأأأاريأأأأة، 
تعتبر لمو التوصأأأأأأأية توصأأأأأأأيًة 

 تجاو تها األحداطع

   X 

22  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 55الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأجأري  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  تحققأأأأأأًا مر التوافق 
وعمليأأأة تكييف نظأأأاي المعلومأأأات  

فر  لأأأش اداة   االفتراضأأأأأأأأأأأأأر، بمأأأا 
 ددارة السفرع 

إجراء ، اسأأأأتعانا اليونيسأأأأ  بميظمة اسأأأأتشأأأأارية خارجية 2016فر عاي 
مراجعة جزئية للُيُظم المسأأأتحدثة حسأأأب الطلب و لش فر درار التحضأأأير 
للتحسأأأأأأييات التر سأأأأأأُتدَخل فر المسأأأأأأتقبل عل  لمو الُيُظمع وقدما عملية 
اسأأأأأأأأأأأأأتعراض الشأأأأأأأأأأأأأفرة مدخالت مفيدة التخا  دجراءات ُادرجا فر عملية 

 (SAPالتحسأأأير الجارية لبي ة تطبيقات وميتجات اليظم الحاسأأأواية )نظاي  
 فر اليونيس ع

ونظرا ألن اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اجرت تحققأأأا مر التوافق وعمليأأأة تكييف نظأأأاي 
، فأأإنهأأا ال تعتقأأد ان 2016المعلومأأات االفتراضأأأأأأأأأأأأأأر المتكأأامأأل فر عأأاي 

 دنجا لا مرة اخر  سيضيف قيمةع
ولملش، فقد عالجا اليونيسأأأأأ  العياصأأأأأر المشأأأأأار دليها فر نتائج مراجعة 

ل تحسأأأير اليظاي وتوفير التدريب الحسأأأابات بشأأألن عملية السأأأفر مر خال
للمسأتخدميرع وفر لما الصأدد، فقد نفمت اليونيسأ  الخاصأيات الو يفية 

الخاصأأأأأأأأأأأيات الو يفية لم تكر 
المحسأية المشأار دليها فر الرد 
تعمل بشأأأأكل سأأأأليم، عل  نحو 

ورد فر التقارير السأأأأأأأأأأأأابقةع  ما
وااإضأأأأأافة دل   لش، لوحظا 
ايضأأأأأأأأأأأأأأًا مسأأأأأأأأأأأأأأللة العمل عل  
خاصأأأأأأأأأأأية و يفية جد دة اثياء 
مراجعة الحسأأأأأابات التر جرت 
لأأما العأأايع ولأأملأأش، ُتعتبر لأأمو 

 التوصية قيد التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
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سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
مر  48المحسأأأأأأأية )المشأأأأأأأار دليها ايضأأأأأأأا فر التوصأأأأأأأية الواردة فر الفقرة           

A/73/5/Add.3ل، ولر:( فر نظاي المعلومات االفتراضر المتكام 
،ليأأأأة دنأأأأمار رسأأأأأأأأأأأأأأميأأأأة للمو فير الأأأأم ر لأأأأد هم اكثر مر رحلتير  )ا(

 مفتوحتير؛ 
رسائل تمكير ،لية بشلن ا ون السفر المفتوحة فر نظاي المعلومات  )ب(

 االفتراضر المتكامل؛ 
يكون ليأاك اكثر مر  وق  دلزامر أل ون السأأأأأأأأأأأأأأفر الجأد أدة عيأدمأا )ج(

 ثالثة ا ون مفتوحة بالفعلع

23  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 61الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأر المجلس بلن تسأأأأأأأأأأتكمل  
اليونيسأأأأأأ  اسأأأأأأتعراض دليل ددارة  
دخول المسأتعملير وقواعد الفصأل  
بير الواجبأات وان تحأّدثهأا بطريقأة 

 محددة  ميياع 

ددارة دخول المسأأأأأأأأأتعملير وقواعد تعمل اليونيسأأأأأأأأأ  عل  اسأأأأأأأأأتكمال دليل  
 الفصل بير الواجباتع

انه يجري اسأأأأأأأأأأتكمال دليل  بما
ددارة دخأول الأمسأأأأأأأأأأأأأأأتأأعأأمأألأأيأر، 
ُتعتبر لأأأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة قيأأأأأد 

 التيفيمع 

 X   

24  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 62الفقرة 

بلن تقوي  وصأأأأأر المجلس كملش 
الأيأونأيسأأأأأأأأأأأأأأ  بأتأحأأأأأأأد أأأأأأأث تأقأريأر  
انتهاكات الفصأأأأأأأل بير الواجبات 
بأحأيأأأأأأأث يأعأكأس الأعأمألأيأأأأأأأة الأتأر 
يضأأأأأأأأأأأأأأطلع بهأأا المركز العأأالمر  
للخدمات المشتركة للتخفيف مر 
التضأأأأأأأأأأأأأأأارب فر الفصأأأأأأأأأأأأأأأل بير 
الواجبات ويعكس الرصأأأأأأأأأأد عل  

 مستو  المعامالتع

صأأل بير تقوي اليونيسأأ  بتحد ث دليل ددارة دخول المسأأتعملير وتقرير الف
الواجبات الممكورير فر التوصأأية السأأابقةع وسأأيعكس التقرير الياتج بشأألن 
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل بير الواجبأات اإجراءات التر يضأأأأأأأأأأأأأأطلع بهأا المركز العأالمر 
للخدمات المشأأأأأأتركة للتخفيف مر التضأأأأأأارب فر الفصأأأأأأل بير الواجبات، 

 وسيتضمر الرصد عل  مستو  المعامالتع

ان اإجراءات فر لأأأأأأأما  بمأأأأأأأا
ال تزال جارية، ُتعتبر الصأأأأأأأأدد  

 لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

25  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 89الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأقأوي  
اليونيسأأ  بصأأورة دورية بالتفاعل  
مع اللجان الوريية التر تتسأأأأأأأأبب  

تقأأأأأأديم  بأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأتمرار فر تأأأأأألخير 
البيأانأات المأاليأة المراجعأة وتقأارير  
اإ رادات والمصأأأأأأأأأروفات اليهائية 

 المعتمدة، واتوجيهها وإرشادلاع 

نفمت اليونيسأأأأأأأأأ  لمو التوصأأأأأأأأأيةع واسأأأأأأأأأباب تلخير تقديم البيانات المالية 
للجأأان الورييأأة معروفأأة ومفهومأأة لأأد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  واللجأأانع ولر ترجع 

البيانات المالية المراجعة مر جانب اسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا دل  ضأأأأأأأأرورة الموافقة عل   
يحدط فر فترة الحقة مر السأأأيةع وتشأأأعر  مجالسأأأها  ات الصأأألة، ولو ما

 تعلق بأأأاإبالغ  اإدارة بأأأالرضأأأأأأأأأأأأأأأأا ألنأأأه تتوفر لأأأد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، فيمأأأا
واالحتياجات األخر ، المعلومات الال مة إشالق الحسأأأأأأأأأأأابات فر الوقا 

روفاتع ويجري  لش فر درار المياسب مر خالل تقارير اإ رادات والمص
 تعلق بالتقارير التر  عملية سأأأأأأأيوية تيطوي عل  عملية رصأأأأأأأد فعالة فيما

 تقدمها اللجان الورييةع

 وتر  اليونيس  ان لمو التوصية ُنفِّمت وتطلب دشالقهاع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
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 الحسابات
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قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
          

26  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 92الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن تعمأأأأأأل  
اليونيسأ  مع اللجان الوريية مر  
اجل اإدارة المياسبة الستثماراتها، 
والن تسأأأأأأأأأأأتعرض السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات 

 االستثمارية لد  لمو اللجانع 

رية لد  اللجان الوريية ولر اسأأأتعرضأأأا اليونيسأأأ  السأأأياسأأأات االسأأأتثما
 مطم ية لكونها تتقّيد باتفاق التعاونع

وايد اتفاق التعاون المتعلق بإدارة األموال واألصأأأول لم ُ يتهش مر اي مر 
اللجان الوريية التر  كرلا مراجعو الحسأأأأأأأأأأأابات، حيث يسأأأأأأأأأأأمح لما البيد 

خيريةع باالسأأأأأأأأأأأأأأتثمارات التر تتفق مع المعا ير الوريية القائمة لمعمال ال
د اي حاالت لم تكر فيهأا اللجان الوريية ممتثلة للمعا ير الوريية  ولم تحأدم
لمعمال الخيرية وللسأأأأأأياسأأأأأأات االسأأأأأأتثمارية لد هاع ويفرض بيد فر اتفاق 
التعاون قيودا عل  االسأأأأأتثمار فر األصأأأأأول المسأأأأأتخدمة فر المضأأأأأاراة، 

يية بطابع يعثر عل  اي حالة اتسأأأأأأأأما فيها اسأأأأأأأأتثمارات اللجان الور ولم
 المضاراةع

ونظرا ألن لأأمو العمليأأة عمليأأة سأأأأأأأأأأأأأأيويأأة، وحيأأث ان اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اجرت 
اسأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأا والحظا انه ليس لياك اي لجان وريية شير ممتثلة، تر  

 اليونيس  ان لمو التوصية قد نفمت وتطلب دشالقهاع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

27  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 104الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأقأوي  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  بتحليأأأأل اسأأأأأأأأأأأأأبأأأأاب  
انأأخأأفأأأأأأأاض الأأتأأبأأرعأأأأأأأات ومأأر ثأأم  
صأأأأأأأأأأياشة اسأأأأأأأأأأتراتيجية مياسأأأأأأأأأأبة 
لتعزيز مسأأأأأأأأأأتو  التبرعات الواردة 
مأر قأيأوات اإ أرادات الأمأحأتأمألأأأأأأأة  

 لمانحةع الهامة مثل الشركات ا 

تطلب اليونيسأأأأأأ  دشالق لمو التوصأأأأأأيةع فقد وضأأأأأأعا اإدارة، مر خالل 
خطأأة المبأأادرة الأدوليأأة لمكأأافحأأة حأاالت العجز التر يمكر تجيبهأأا، ،ليأأات 
مياسأأأأأأأأأأبة لتعزيز مسأأأأأأأأأأتو  التبرعات الواردة مر قيوات اإ رادات المحتملة 

ليونيسأ  مثل الشأركات المانحةع وقدما اإدارة ادلة كثيرة عل  اسأتثمار ا
فر اسأأأأأأتراتيجيات لتحسأأأأأأير األداءع وليس مر المرجح ان تبلغ اليونيسأأأأأأ  

 كل المستويات المطلواة فر كل األسواق، ألن  لش ليس لدفا واقيياع

وتتطلب التوصأأأأأية األصأأأأألية دجراء تحليل وصأأأأأياشة اسأأأأأتراتيجية مالئمة، 
ُنفِّم بالكاملع وتطلب اليونيسأأأأأأأأأأأ  دشالقها عل  اسأأأأأأأأأأأاي دجراءات  ولو ما

 التيفيم الممكورةع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

28  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 116الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأعأز  
اليونيسأأأأأأأأأأأ  ،لية رصأأأأأأأأأأأد التقارير  
المقأأأدمأأأة دل  الجهأأأات المأأأانحأأأة، 
وضأأأمان تقديم جميع التقارير دل   
الجهأأأأأأات المأأأأأأانحأأأأأأة فر الوقأأأأأأا 

 المياسبع 

توافق اليونيسأأأأأأأأأأأ  عل  ان تواصأأأأأأأأأأأل تعزيز رصأأأأأأأأأأأد التقارير المقدمة دل  
الجهات المانحة مر اجل تحسأأأأأأأأأأأأير االلتزاي بالمواعيد المحددة فر تقديمها 

  واالرتقاء بجودتهاع وتعك  اليونيسأ  عل  دنشأاء بوابة لتقديم التقارير دل
الجهات المانحةع ومر المقرر ان يكتمل عيصأأأأأر البوابة المتصأأأأأل بتعقب 

ع 2020التقأارير المقأدمأة دل  الجهأات المأانحأة فر الراع الثأالأث مر عأاي 
وسأأأتحل و يفة تعقب التقارير المقدمة دل  الجهات المانحة محل الو يفة 

اضأأأأأأر الحالية لتعقب التقارير وإدارة السأأأأأأجالت فر نظاي المعلومات االفتر 
المتكاملع وفر درار نقل المعلومات دل  لما اليظاي/ا لية الجد دة لرصأد 
التقارير المقدمة دل  الجهات المانحة، سأأأأأأأأأأيتم تحد ث المعلومات المتعلقة 

 بتقديم التقارير دل  الجهات المانحةع

ان بوابة تقديم التقارير دل   بما
الجهأأأأأات المأأأأأانحأأأأأة والجوانأأأأأب 
المتصأأأأأأأأأأأأأألأأأأة بهأأأأا ال تزال قيأأأأد 

لتطوير، ُتعتبر لمو التوصأأأأأأية ا
 قيد التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
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 الحسابات
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 األحداط
          

29  - 2017 A/73/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 117الفقرة 

 وصأأأأأأأأأر المجلس كملش بلن تقوي  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  بتحأد أث المعلومأات  
الأمأتأعألأقأأأأأأأة بأتأقأأأأأأأديأم الأتأقأأأأأأأاريأر دلأ   
الجهأأأأأأأات المأأأأأأأانحأأأأأأأة فر نظأأأأأأأاي  

 المعلومات االفتراضر المتكاملع 

توافق اليونيسأأأأأأأأأأأ  عل  ان تواصأأأأأأأأأأأل تعزيز رصأأأأأأأأأأأد التقارير المقدمة دل  
الجهات المانحة مر اجل تحسأأأأأأأأأأأأير االلتزاي بالمواعيد المحددة فر تقديمها 
واالرتقاء بجودتهاع وتعك  اليونيس  عل  وضع بوابة لتقديم التقارير دل  

دل   يادة دبرا  التقارير السأأأأأأأأردية الجهات المانحة، مر شأأأأأأأألنها ان تؤدي  
والمأاليأة المقأدمة دل  الجهأات المأانحأة مر خالل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، وتبسأأأأأأأأأأأأأأيط 
عملية اسأأأأأأأتعراض التقارير وإجا تها، واإسأأأأأأأهاي فر تقديم التقارير المجا ة  

 دل  الجهات المانحة فر الوقا المياسبع

ان بوابة تقديم التقارير دل   بما
الجهأأأأأات المأأأأأانحأأأأأة والجوانأأأأأب 

لمتصأأأأأأأأأأأأأألأأأأة بهأأأأا ال تزال قيأأأأد ا
التطوير، ُتعتبر لمو التوصأأأأأأية 

 قيد التيفيمع

 X 

  
30  - 2017 A/73/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
 131الفقرة 

 وصأأأأأأأأر المجلس ان تسأأأأأأأأتعرض  
اليونيسأأأأأأأأأأأ  نظاي الرقابة الداخلية 

اليقدية  والرصأأأأأأأأد عل  التحويالت 
دل  الشأأأأأأأأأأأأأركأأأاء الميفأأأم ر وتعز و 

بالسأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأات   وتتقيد تقيدا تاما 
الموضأأأأأأأأأأأأأوعأأأأأة التر تحكم لأأأأأمو  

 التحويالت اليقديةع 

عل  تعزيز درار الرقابة الداخلية التر  2017تعمل اليونيسأأأأأأأأأأ  ميم عاي  
 تطبقه عل  التحويالت اليقدية دل  الشركاء الميفم رع

ميقحًا بشأأأألن اليهج الميسأأأأق ، اصأأأأدرت اليونيسأأأأ  دجراًء  2018وفر عاي 
للتحويالت اليقأأأديأأأة دل  الشأأأأأأأأأأأأأأركأأأاء الميفأأأم ر، يحأأأدد التعليمأأأات واألدوار 
والمسأأأأأأؤوليات المتصأأأأأألة بإدارة التحويالت اليقدية دل  الشأأأأأأركاء الميفم رع 
وُادخلا تحسأييات عل  اليظم والتقارير اإدارية ولوحات المتابعة المتعلقة 

االمتثال للمتطلبات اإجرائية وتمكير   بالشأأأأأأأأأركاء الميفم ر مر اجل تعزيز
اإدارة فر المكاتب القطرية واإقليمية وفر المقر مر توفير رصأأأأأأد ورقابة 

دليال دضأأأأأأأأأأافيا عل  اإجراءات المتخمة   eToolsفعاليرع ويعد تيفيم نظاي 
 لتيفيم التوصيةع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X  

  
31  - 2017 A/73/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
 183الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تضأأأأأأأأأأأأمر  
المكاتب القطرية لليونيسأأأأ  دتماي  
دجراء الشأأأأأأأأأأأراء المتعلق بإمدادات 
الطوارئ وتسأليم اإمدادات ضأمر  
ا جأأأأأأال الزمييأأأأأأة الميصأأأأأأأأأأأأأوص  

 عليهاع 

للمكتب القطري فر سأأأأري   2017مراجعة عاي ُنفِّمت التوصأأأأية فر سأأأأياق 
مأا بشأأأأأأأأأأأأأألنأه المالحظأة المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بمراجعأة  النكأا، ولو المكتأب الأمي قُأدِّ
الحسأاباتع ومر اجل تيفيم لمو التوصأية، وضأعا اليونيسأ  خطة دمداد 
فر درأأأأأأأار برنأأأأأأأامج التأأأأأأأللأأأأأأأب لحأأأأأأأاالت الطوارئ فر الراع األول مر 

ع الثأأانر مر ع واأأاإضأأأأأأأأأأأأأأأأافأأة دل   لأأش، وضأأأأأأأأأأأأأأعأأا فر الرا2018 عأأاي
ترتيبأات رويلأة األجأل لشأأأأأأأأأأأأأأراء اإمأدادات والخأدمأات األكثر  2018 عأاي

الميةع واعّدت اليونيسأأأأأ  ايضأأأأأا قائمة بالبائعير المؤللير مر اجل شأأأأأراء 
 اإمدادات والخدمات مر السوق المحلر فر حاالت الطوارئ المحتملةع

 ولملش، تطلب اليونيس  دشالق لمو التوصيةع

لمتخأأأأم، فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء ا
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X  

  
32  - 2017 A/73/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
 197الفقرة 

د    وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن تحأأأأأأدِّ
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  والمكأأاتأأب اإقليميأأة 
وشأأأأأأأأأأأأأيبأة اإمأدادات البلأدان التر  
تتأأأأألخر فيهأأأأأا تقأأأأأارير وصأأأأأأأأأأأأأول  
اللقأأأأاحأأأأات بشأأأأأأأأأأأأأكأأأأل ميتظم وان  
تصأأأأأأيغ اسأأأأأأتراتيجيات تخص كل  
بلد عل  حدة لرصأأأأأأأأأأأأأد اسأأأأأأأأأأأأأتالي  

، الفصأأأل A/72/5/Add.3) 11انظر الرد الوارد اعالو عل  التوصأأأية رقم  
 (ع170الثانر، الفقرة 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X  

  

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
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33  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 15الفقرة 

المجلس بلن تفصأأأأأأأأأأأأح   وصأأأأأأأأأأأأر  
الأأيأأونأأيسأأأأأأأأأأأأأأ  عأأر الأأمأأعأألأأومأأأأأأأات  
المتعلقأة بأاإ رادات المسأأأأأأأأأأأأأتهأدفأة  
واإ رادات الفعلية فر المالحظات  

 عل  البيانات الماليةع 

ال توافق اليونيسأأأأأأأأ  عل  لمو التوصأأأأأأأأيةع فاإقراراُت الحالية عر سأأأأأأأألطة 
اإنفاق المدرجة فر البيان الخامس مر البيانات المالية السأأأأأأأأأيوية بشأأأأأأأأألن 

ة الميزانية بالمبالغ الفعلية متماشأأأأيٌة بالكامل مع المعا ير المحاسأأأأبية مقارن
 الدولية للقطاع العاي والموق  الميسق لميظومة األمم المتحدةع

واموجب اتفاق المواءمة المي وضأأأأأعته فرق العمل التابعة لممم المتحدة، 
مر المقرر ان تطبق الميظمات التر تتلق  انصأأأأأأأبة مقررة )سأأأأأأألطة دنفاق 

ميحهأا الجمييأة العأامأة( الشأأأأأأأأأأأأأأر  المتصأأأأأأأأأأأأأأل بتقأديم معلومأات اإ رادات ت
المشأأأأأأأار دليها فر التوصأأأأأأأيةع وال  يطبق لما الشأأأأأأأر  عل  الوكاالت التر 

تتلق  انصأأأأأبة مقررة، مثل اليونيسأأأأأ ع وااليسأأأأأبة لليونيسأأأأأ ، بوصأأأأأفها  ال
كيأانأًا ممواًل مر التبرعأات، ال ُتميح سأأأأأأأأأأأأأألطأة اإنفأاق مر الجمييأة العأامأة، 

بموجب كل اتفاق  بري مع الجهة المانحة  ات الصأأأأألةع ونتيجة لملش،  بل
فإن المعلومات المقدمة فر البيان الخامس تتماشأأأأأأأأأأ  مع سأأأأأأأأأأائر وكاالت 

مع  وارامج ميظومة األمم المتحدة الممولة مر التبرعات، وتتماشأأأأأأ  تماما
المعا ير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العاي، ومر شأأأألن عرض  لش بصأأأأورة 

 ة ان  تعارض مع المراجع الممكورة اعالوعمختلف

نظرا لعأدي اتخأا  اي دجراء مر 
قبل اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  بشأأأأأأأأأأأأألن لمو 
الأأتأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة، فأأهأأر تأأعأأتأأبأأر 

 ميفمةع شير

  X  

34  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 16الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تسأأأأأأأأأأأأهب  
اليونيسأأأأأ  فر تفسأأأأأير الفرق بير  
الميزانيأأأأة األصأأأأأأأأأأأأأليأأأأة والميزانيأأأأأة 
اليهأائيأة حسأأأأأأأأأأأأأأب ف أات الميزانيأأة 
كجزء مر اإفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاح المرتبط 
بأأأأالبيأأأأان الخأأأأامس مر البيأأأأانأأأأات 

 المالية السيويةع 

قدما اليونيسأأأ  شأأأرحًا شأأأاماًل للفروق الجولرية بير والميزانية األصأأألية“ 
زانيأأأة فر البيأأأانأأأات المأأأاليأأأة الميزانيأأأة اليهأأأائيأأأة“ حسأأأأأأأأأأأأأأأأأب ف أأأات الميو و

 )المقارنة بالميزانية(ع 5، فر درار المالحظة 2019 لعاي

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

35  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 21الفقرة 

تبأأأأأأادر   وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن 
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ ، عيأأأأد االنتهأأأأاء مر  
التقييم االكتواري الكأأأأأأامأأأأأأل، دل   
اإفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاح عأأأر الأأأفأأأرق بأأأيأأأر  
المو فير العأأأاملير والمتقأأأاعأأأد ر  
باليسأأبة لخصأأوي التلمير الصأأحر 

 بعد انتهاء الخدمةع 

  18 ، فر درار المالحظة 2019ادرجا اليونيسأ  فر البيانات المالية لعاي 
 تعلق   باستحقاقات المو فير(، اإفصاحات المقسمة فيما )الخصوي المتعلقة  

 بخطط االستحقاقات المحددة للمو فير العاملير والسابقيرع 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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36  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 27الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأر المجلس باسأأأأأأأأأأأأتعراض  
حأاالت السأأأأأأأأأأأأألفيأات المسأأأأأأأأأأأأأتحقأة 
السأداد واوضأع وتيفيم خطة عمل  
لتسأأأأأأأأأأوية السأأأأأأأأأألفيات المسأأأأأأأأأأتحقة  

 السداد فر الوقا المياسبع 

ل  المسأأأأتحقة وضأأأأعا اليونيسأأأأ  سأأأأياسأأأأات وإجراءات تتعلق بإدارة السأأأأ 
السأأأأأأأأأدادع واياء عل   لش، ُتسأأأأأأأأأتعرض السأأأأأأأأأل  دوريا، وقد نتج عر  لش 

مليون   0,7 مليون دوالر فر شأأأأأأأأأأأأكل ميح تعليمية و  1,87تسأأأأأأأأأأأأوية مبلغ  
 ع2018دوالر فر شكل سل  عل  المرتبات بعد مراجعة الحسابات لعاي 

 واسأأتكماال لهما األمر، قاما اليونيسأأ  بتحليل السأأل  المسأأتحقة السأأدادع
وفر الحأأأاالت التر  تعأأأمر فيهأأأا اسأأأأأأأأأأأأأأترداد المبأأأالغ، تمأأأا الموافقأأأة عل  
عمليات شأأأأأطبع وااليسأأأأأبة دل  السأأأأأل  األخر  شير المسأأأأأددة، وضأأأأأعا 

مر خالل كشأأأأأأأأأأأأأأوأ المرتبأات او عر رريق  خطأة عمأل وفقأا للحأالأة، دمأا
 اتخا  دجراءات محددة بهدأ تسويتها فر الوقا المياسبع

فر  لأش مأمكرة المراقأب المأالر  بمأاووضأأأأأأأأأأأأأأعأا دجراءات وجر  تيفيأملأا، 
السأأأأأأل  المتبقية فتتعلق  بشأأأأأألن حسأأأأأأابات اسأأأأأأترداد سأأأأأأل  المو فيرع اما

 بحسابات  تم استردادلا وفقا لخطط التسد د المتفق عليهاع

 أل المجلس  الحظ عأددا مر 
السأأأأأأأأأأأأأل  القديمة المسأأأأأأأأأأأأأتحقة 
السأأأأأأأأأأأأأأأأداد فر عمليأأأة مراجعأأأة  
الحسأأأابات الحالية، ولو يعتبر 

 قيد التيفيمعلمو التوصية 

 

 X 

  
37  - 2018 A/74/5/Add.3 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 
  37الفقرة 

ويوصأأر المجلس بلن تسأأتعرض 
الأيأونأيسأأأأأأأأأأأأأأ  الأيأظأأأأأأأاي الأحأأأأأأأالأر 
الحتسأأأأأاب تكاليف السأأأأأفر وادل 
اإقأأأأامأأأأة اليومر كأأأأاملأأأأة بمجرد 
ميح د ن السأأأأأأأفر، وان تيظر فر 

تصأأأأييف سأأأألفيات السأأأأفر جدو  
عل  انها سأأألفيات للمو فير فر 
وقا صأأأأأأأأأأأرأ المدفوعات، التر 
يمكر احتسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابهأأأأأأا فر وقأأأأأأا 

 التصد ق عل  الرحلة وإشالقهاع

كأأأأأأانون  31ورد فر تقرير المجلس عر السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة الميتهيأأأأأأة فر  كمأأأأأأا
، نفمت اليونيسأأأأأأ  لمو التوصأأأأأأيةع واسأأأأأأتعرضأأأأأأا 2018األول/ديسأأأأأأمبر  

ُابلغ فريق مراجعة  رحة ونظرت فيهاع وحسأأبمااإدارة جدو  التوصأأية المقت
حسأأأأأأأأأابات بالمقر، نفمت اليونيسأأأأأأأأأ  بدائل لتبسأأأأأأأأأيط مختل  مسأأأأأأأأأتويات 
التصأأأأد ق المطلواة لبدء دجراءات دصأأأأدار ا ون السأأأأفر وإتمامهاع ونتيجة 
لملش، لم يعد التصأأد ق المشأأار دليه فر لمو التوصأأية مطلواا او ميطبقاع 

عل  اسأأأأأاي التدابير البد لة الميّفمة، وتطلب اليونيسأأأأأ  دشالق التوصأأأأأية  
 وقد تجاو ت األحداط لمو التوصيةع

الحظ المجلس الخطوات التر 
اتخأأأأمت بأأأأالفعأأأأل والتر يجري 
اتأأأخأأأأأأأا لأأأأأأأاع واأأأأأأأالأأأيأأأظأأأر دلأأأ  
التطورات الجأأأأد أأأأدة الجأأأأاريأأأأة، 
تعتبر لمو التوصأأأأأأأية توصأأأأأأأيًة 

 تجاو تها األحداطع

   X 

38  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 43الفقرة 

ويوصأأأأأأأر المجلس بلن تواصأأأأأأأل 
اليونيسأأأأأأأأأأأ  جهودلا الرامية دل  
تصأأأأأفية البيود المفتوحة المتعلقة 
باسأأأتالي السأأألع واسأأأتالي الفواتير 
مر خالل دجراءات الرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد 
والمتأابعأة الميتظمأة، مع التركيز 

ل خاص عل  البيود المعلقة  بشك
ألكثر مر شأأأأأهرير وحاالت عدي 

 تطابق الكمياتع

واصأألا اليونيسأأ  متابعة البيود المفتوحة المتعلقة باسأأتالي السأألع/اسأأتالي 
الفواتير مر خالل انشطة اإقفال الشهري وجداول نهاية السية، عل  نحو 

اوصأأأأأأأأأأأأأأ  بأه المجلس فر السأأأأأأأأأأأأأأيوات السأأأأأأأأأأأأأأابقأةع ويجأب قيأاي األداء  مأا
 تعلق بالتقادي فر سأأأأأياق االتجاو العاي المي تشأأأأأهدو البيود المفتوحةع  يماف

 يأادة   ومأا 120وفر حير شأأأأأأأأأأأأأأهأد العأدد المطلق للبيود المعلقأة ميأم اكثر 
مر حيأأث الحجم، فأأإن معأأدل الزيأأادة كأأان اقأأل مر الزيأأادة اإجمأأاليأأة فر 

اقل   وماً   120البيود المفتوحة، وكانا قيمة البيود المفتوحة ميم اكثر مر  
ع وفر حير  اد 2019كأانأا عليأه فر عأاي  فر المأائأة ممأا 33بيسأأأأأأأأأأأأأأبأة 

فر المأأائأأة(، فأأإن مجموع  16بيأأدا ) 946مجموع البيود المفتوحأأة بمقأأدار 
 اد بقدر اقل نسأأأأأأأأأبيا، اي بمقدار   وما 120البيود المفتوحة ميم اكثر مر 

البيود فر المائة فقط(ع وااإضأأأأأأافة دل   لش، انخفض عدد   10بيدا ) 79
ا، عل  عكس االتجأأاو العأأاي فر جميع  365المفتوحأأة ميأأم اكثر مر   ومأأً

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 وصية ميفمةعُتعتبر لمو الت

X    

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


 

 

 
A

/7
5
/5

/A
d

d
.3

 

2
0
-0

8
2

1
7

 
1

0
0

/2
4

5
 

 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
بيأأدا فر  193دل   2018بيأأدا فر عأاي  246البيود المفتوحأة، و لأش مر           

فر المأائأة مر حيأث العأدد  22يمثأل انخفأاضأأأأأأأأأأأأأأأا قأدرو  ، ممأا2019عأاي 
 فر المائة مر حيث القيمةع 55 و

39  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 61الفقرة 

ويوصأأر المجلس بلن تسأأتعرض 
اليونيسأأأأأ  دمكانية تحسأأأأأير راط 
األلداأ عل  الصأأأأأأأأعيد القطري 
بللداأ الخطة االسأأتراتيجية فر 
ايكأأأل الترميز المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدي فر 
قأأأأأأاعأأأأأأدة بيأأأأأأانأأأأأأات المعلومأأأأأأات  

 البرنامجيةع

نّفمت اليونيسأأأأأأأأأأأأ  لمو التوصأأأأأأأأأأأأية بالفعل عر رريق الترميز القوي القائم 
حاليا المسأأتخدي فر قاعدة بيانات المعلومات البرنامجيةع وتر  اليونيسأأ  
ان األولويأة لر للبرنأامج القطري  ي القيأادة الورييأة وتركيزو عل  تحقيق 

مر خالل دنجا  األولويات واأللداأ اإنمائية   اليتائج لمرفال واليسأأأأأأأأأأأأاء
الورييأأأةع )انظر التقرير المتعلق بيظأأأاي المسأأأأأأأأأأأأأأأأأاءلأأأة فر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، 

E/ICEF/2009/15 ع وتمثأل برامج التعأاون مسأأأأأأأأأأأأأأالمأة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر)
 2030المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة لعأاي  الجهود الورييأة الراميأة دل  تيفيأم خطأة التيميأة

وتحقيق األلداأ المتصأأأأأأأأأأألة بالطفلع وتسأأأأأأأأأأأهم البرامج فر تحقيق اليتائج 
ع وتشأأأأير 2021-2018المحددة فر خطة اليونيسأأأأ  االسأأأأتراتيجية للفترة 

مجأأأأاالت األلأأأأداأ ومجأأأأاالت اليتأأأأائج الواردة فر درأأأأار وثأأأأائق البرامج 
لداأ اإنمائية القطرية دل  مسأأأأؤولية الميظمة د اء الطفل وإل  وضأأأأع األ

الورييأأة فر المقأأاي األولع وقأأد جر  وضأأأأأأأأأأأأأأعهأأا وتصأأأأأأأأأأأأأأميمهأأا مع د الء 
د برمو  قاعدة  االعتبار للخطة االسأأأأأأتراتيجية فر المقاي الثانرع وُيسأأأأأأترشأأأأأأَ
بيانات المعلومات البرنامجية فر صأأأأأأأأأأأياشة وثائق البرامج القطرية، وعل  

ردة فر وثائق البرامج وجه التحد د، تتيح لمو الرمو  الراط بير اليتائج الوا
القطرية والخطة االسأأأأأتراتيجيةع وجميع مسأأأأأتويات اليتائج )اليتائج/اليواتج( 
وانشأأأأأأأأأأأأطة خطط العمل التابعة لليونيسأأأأأأأأأأأأ  والمدرجة فر اليظاي المركزي 
لتخطيط الموارد الخاص باليونيسأأأأأأأأأأأ ، اي نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأأأر 

عر رريق اسأأأتخداي   (، مرتبطة بالخطة االسأأأتراتيجيةVISIONالمتكامل )
رمو  قاعدة بيانات المعلومات البرنامجيةع ولما يمّكر اليونيسأ  مر تتّبع 

 مسالمة جميع اليفقات فر الخطة االستراتيجيةع

واسأأأأأتيادا دل  ا لية الحالية التر تتسأأأأأم بالمتانة والفعالية، والموضأأأأأوعة لراط  
ج القطرية بتلش  عياصأأأأأأأر البرامج ونتائجه ومؤشأأأأأأأراته الواردة فر وثائق البرام 

 ُنفِّمتع  الواردة فر الخطة االستراتيجية، تعتبر اليونيس  ان لمو التوصية قد 

الحظ المجلس ان عأأأددا كبيرا 
مر مؤشأأأأأأأأأأأرات اليتائج واليواتج 
لأم  أتأم تأقأيأيأمأأأأأأأه بأعأأأأأأأد، وانأأأأأأأه 

 تعلق بمختل  مؤشأأأأأأأأرات  فيما
اليتأأأأأائج واليواتج، لم  تم بعأأأأأد 
وضأأأأأأأأأأأأأأع الصأأأأأأأأأأأأأأيغأأأة اليهأأأائيأأة 
للتصأأأأأأأأأأأأأأييفأأأأأأأاتع وعالوة عل  
د المجلس بأأأأألي   لأأأأأش، لم  زوم
وثأيأقأأأأأأأة تأتأعألأق بأأأأأأألي عأمألأيأأأأأأأة 
ُيضأأأأأأأأأأأأأأَطلع بهأأا السأأأأأأأأأأأأأأتعراض 

ر ايكأأأأأأل وتحسأأأأأأأأأأأأأأير الراط ف
الترميز المسأأأأأأأأأأأأتخدي فر قاعدة 
بيأأانأأات المعلومأأات البرنأأامجيأأة 
لمعأالجأة التأداخالت المحتملأةع 
ويأأعأأتأأبأأر الأأمأأجأألأأس ان لأأأأأأأمو 

 التوصية قيد التيفيمع 

 X   

40  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 67الفقرة 

تسأأتعرض ويوصأأر المجلس بلن  
اليونيسأأأأأأأ  اسأأأأأأأباب الثغرات فر 
تحقيق اليواتج فر درأأأار مجأأأال 
الهأأأدأ وكفأأأالأأأة بقأأأاء كأأأل رفأأأل 
ونمائه“ مر الخطة االسأأأتراتيجية 

واتأأخأأأأأأأا   2021-2018لأألأأفأأتأأرة 
 التدابير المياسبة لمعالجتهاع

 كرت اليونيسأأأأ  انه جر  فر برامج ُنفِّمت انطالقا مر المركز الموجود فر  
دت  عّمان الواقع جيوب ال  جمهورية العراية السأأأأأأأأأأورية قياي الثغرات التر ُحدِّ

ع ولمو الثغرات ناجمة عر محدودية قدرة شركاء اليونيس   2018خالل عاي  
عل  الوصأأأأول دل  لمو األراضأأأأرع ووضأأأأعا اليونيسأأأأ  بالفعل خطة عمل  
مع الو ارة الحكومية  ات الصأأأأأأألة مر اجل تو يع المغميات الدقيقة بصأأأأأأأورة  

، وتشمل لمو الخطة نشارا يشرح لمقدمر 2020 و   2019فعالة فر عاَمر  
فر اوسا   الرعاية المية لمو المغميات الدقيقة ألشد األسر ضعفا، وال سيما 

الحأأظ الأأمأأجأألأأس الأأرد الأأأأأأأمي 
 تيأاول الخطوات التر اتخأمتهأا 

المكاتب  اليونيسأأأأ ، وال سأأأأيما
القطريأأأأةع ومع  لأأأأش، ُادرجأأأأا 

التر  التوصأأأأأأية بشأأأأأألن الثغرات
تم دبرا لأأا فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء تحقيق 
األلأداأ المتعلقأة بمؤشأأأأأأأأأأأأأأرات 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2009/15
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
الالج ير السأأأأأأأأأأأأأوريير، الأأم ر ليس لأأد هم خيأأارات كثيرة لتيويع الغأأماء الأأمي            

يقّدمونه ألرفالهمع واحثا اليونيسأأأأأأأأ  كملش خالل اجتماعات نهاية السأأأأأأأأية  
ور فر تحقيق األلداأ وعقدت اجتماعات االسأأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأأات  اوجه القصأأأأأأأأأأأ 

السأيوية، داخليا ومع الشأركاء مر اجل اسأتعراض اليتائج عل  صأعيد الحالة  
اإنسأأانية اسأأتيادا دل  تقارير الحالةع وُعرضأأا اليتائج فر خطط العمل لعاي  

ع واجر  المكتب اإقليمر للشأأأأأأأرق األوسأأأأأأأط وشأأأأأأأمال افريقيا كل مر  2019
تصأأأأأأأ  العاي ونهاية العاي لليتائج اإنمائية واإنسأأأأأأأانية فر  اسأأأأأأأتعراضأأأأأأأر مي 

 ، وقّيم اإنجا ات  ات الصلةع 2019 عاي 

وافأادت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  كأملأش بألن ليأاك تمييزا واضأأأأأأأأأأأأأأحأا بير نتأائج المكتأب 
القطري للجمهوريأة العرايأة السأأأأأأأأأأأأأأوريأة )التر  أد رلأا  لأش المكتأب القطري( 

تتصأأل بجيوب الجمهورية العراية والعمليات السأأورية العابرة للحدود، التر 
السأأأأأأأأورية، والتر  تم اإشأأأأأأأأراأ عليها/ددارتها مر جانب المكتب اإقليمر 
للشأأأأرق األوسأأأأط وشأأأأمال افريقيا او انطالقا ميهع ويتعلق سأأأأياق التوصأأأأية 
األصأألية بالعمليات السأأورية العابرة للحدود، وفر حالة لمو العمليات، فإن 

العراية السأأأأأأأأأورية التر اختيرت فر  مؤشأأأأأأأأأرات المكتب القطري للجمهورية
 تعليق المجلس اعالو مختلفة وال تيطبقع

 وتطلب اليونيس  دشالق التوصية عل  اساي األدلة الواردة عر التيفيمع

اليواتج باليسأبة لليونيسأ  ككل 
، 1 تعلق بمجأأال الهأأدأ  فيمأأا

وفر لأأأأأأما الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدد، الحظ 
المجلس ايضأأأأأا بعض الثغرات 
فأر تأحأقأيأق األلأأأأأأأداأ لأعأأأأأأأاي  

ع ولملش، يعتبر المجلس 2019
ان لمو التوصأأأأأأأأأأية ال تزال قيد 

 التيفيمع

41  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 71الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن يقوي 
الأأمأأكأأتأأأأأأأب الأأقأأطأأري فأأر لأأبأأيأأأأأأأان 
والأأمأأكأأتأأأأأأأب اإقأألأأيأأمأأر ألمأأريأأكأأأأأأأا 
الالتيييأة وميطقأة البحر الكأاريبر 
بأأأأأأأاتأأأخأأأأأأأا  الأأأتأأأأأأأدابأأأيأأأر الأأأال مأأأأأأأة 
السأأأأأأأأأأأأتكمال مجموعات البيانات 

إعداد خطو  األساي المطلواة و 
مأر اجأأأأأأأل تأحسأأأأأأأأأأأأأأأيأر تأخأطأيأط 
األنشأأأأأأأأطة البرنامجية ورصأأأأأأأأدلا 
وتيفيأأأأملأأأأاع ويوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس 
ايضأأأا بلن تسأأأتعرض اليونيسأأأ  
حأأالأأة توافر مجموعأأات البيأأانأأات 
المتصأأأأأألة بخطو  األسأأأأأأاي فر 
المكأأأأأأاتأأأأأأب القطريأأأأأأة واإقليميأأأأأأة 
األخر  وتتخم، عيد االقتضأأأأأأاء، 

 التدابير الال مة لسد الثغراتع

نيس  بلنها نفمت دجراءات الستكمال مجموعات البيانات وإعداد ردت اليو 
خطو  اسأاي لتحسأير تخطيط ورصأد وتيفيم األنشأطة البرنامجية فر كل 
مر المكتأب القطري فر لبيأان والمكتأب اإقليمر ألمريكأا الالتيييأة وميطقأة 

 تعلق بمسأأأأأأأأللة الدراسأأأأأأأأة االسأأأأأأأأتقصأأأأأأأأائية المتعلقة  البحر الكاريبرع وفيما
، قأدمأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  2016ر التر لم  تم تحأد ثهأا ميأم عأاي بأالتحصأأأأأأأأأأأأأأي

وقأدمأا خطأة عمأل متجأددة  2019البيأانأات المتعلقأة بأالتحصأأأأأأأأأأأأأأير لعأاي 
تتضأأأمر بيانات خطو  األسأأأاي ومجموعات  2021-2020للبيان للفترة 

فر درار مؤشأأأأرات مختلفةع وتضأأأأميا خطة العمل   2020األلداأ لعاي 
 دضافتها او د التها او تعد لهاعالمتجددة بعض المؤشرات التر يجري 

 

الحظ المجلس ان المعلومأأأات  
المتعلقأأأأأأة بأأأأأأالمكتأأأأأأب اإقليمر 
ألمأريأكأأأأأأأا الأالتأيأيأيأأأأأأأة ومأيأطأقأأأأأأأة 
الأأبأأحأأر الأأكأأأأأأأاريأأبأأر والأأمأأكأأتأأأأأأأب 

ومجأاالت العمأل  القطري لبيمأا
األخر  التابعة لليونيسأأأأأأأأأأأ  لم 
تقأأأدي بعأأأد، دل  جأأأانأأأب اتخأأأا  
التأأدابير الميأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأة لمعأأالجأأة  

دبرا لأا فر الشأأأأأأأأأأأأأأواشأل التر تم  
التوصأأأأأيةع ويعتبر المجلس ان 

 لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

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

42  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 79الفقرة 

ويوصأأأأأأأر المجلس بلن  واصأأأأأأأل 
كل مر المكتب اإقليمر للشأأأرق 
األوسأأط وشأأمال افريقيا والمكتب 
اإقأألأأيأأمأأر ألمأأريأأكأأأأأأأا الأأالتأأيأأيأأيأأأأأأأة 
وميطقأأأة البحر الكأأأاريبر العمأأأل 
لسأأأأد الثغرات القائمة فر انشأأأأطة 
الضأمان المتعلقة باليهج الميسأق 
للتحويالت اليقدية وكفالة تيفيملا 
فر الوقا المياسب لتحقيق الحد 
األدن  مر األلأأأأداأ المطلواأأأأة 
فر جميع المكأأأأأاتأأأأأب القطريأأأأأةع 
ويوصأأأأأأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأأأأأأا بلن 

اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  حأالأة  تسأأأأأأأأأأأأأأتعرض
الضأأأأأأأأأأأأأمان فر المكاتب القطرية 
واإقليميأأأة األخر  وتتخأأأم، عيأأأد 
االقتضأأأأأأأأأأأأأأأأأاء، التأأأدابير الال مأأأة 

 الثغراتع لسد

تواصأل اليونيسأ  العمل لسأد الثغرات فر انشأطة الضأمان المتعلقة باليهج 
الميسأأأأأأأأأأأأأأق للتحويالت اليقأديأةع واسأأأأأأأأأأأأأأتيأادا دل  التقأدي المحر  فر المكتأب 

وسأأأأأأأأأأأأط وشأأأأأأأأأأأأمال افريقيا والمكتب اإقليمر ألمريكا اإقليمر للشأأأأأأأأأأأأرق األ
الالتييية وميطقة البحر الكاريبر، تطلب اليونيسأأأ  دشالق لمو التوصأأأيةع 

، حققا ميطقة الشأأأأرق األوسأأأأط وشأأأأمال افريقيا 2019واحلول نهاية عاي  
فر المائة مر  يارات الضأأأأأأأأأأأأمان البرنامجيةع وحققا جميع  198نسأأأأأأأأأأأأبة  

المسأأأأأأتهدأ المتعلق باليهج الميسأأأأأأق  المكاتب مؤشأأأأأأر األداء األسأأأأأأاسأأأأأأر
 تعلق بالضأأأمانات المالية، بلغا نسأأأبة اإنجا   للتحويالت اليقديةع وفيما

معا ية عشأأأوائية )الحد  572عددو   فر المائة، مع دجراء ما 93اإجمالية 
معأأأأا يأأأأة(ع ويتعلق ضأأأأأأأأأأأأأأع  األداء الطفيف  613األدن  المطلوب لو 

ط الطبييية وتدلور األوضأأاع بتضأأرر عمليات بعض المكاتب مر الكوار 
األميية بسأأبب تصأأاعد وتيرة اليزاعع وحققا دولة فلسأأطير االمتثال بيسأأبة 

فر   98فر المائة، ولبيان بيسأأأأأأأأأأأبة    98فر المائة، والعراق بيسأأأأأأأأأأأبة   100
فر المائة،   91فر المائة، واليمر بيسأأأأأأأأبة   98المائة، والسأأأأأأأأودان بيسأأأأأأأأبة  

فر المائة، وليبيا بيسأأبة   44بة  فر المائة، وجيبوتر بيسأأ  71وإ ران بيسأأبة  
، سأييصأح المكتب اإقليمر للشأرق 2020 تعلق بعاي   فر المائةع وفيما 6

األوسأأأأأأأأأأأط وشأأأأأأأأأأأمال افريقيا المكاتَب القطرية بإشأأأأأأأأأأأراك شأأأأأأأأأأأركات مراجعة 
فيه الكفاية كر  تسأأأأأأأأي  تقديم التقارير فر  الحسأأأأأأأأابات فر وقا مبكر بما

مكاتب الصأأأأأأأغيرة حيث قدرات قبل نهاية العاي والعمل مع ال  eToolsنظاي 
 المو فير محدودةع

، واصأأأأأأأأأأأأأأأل المكتأأب اإقليمر ألمريكأأا الالتيييأأة وميطقأأة 2019وفر عأأاي 
البحر الكاريبر اسأأأأأأتثمار وتعزيز انشأأأأأأطة ضأأأأأأمان الجودة المتعلقة باليهج 
الميسأأأأأأأأأأأأأأق للتحويالت اليقأأأديأأأة فر جميع المكأأأاتأأأب القطريأأأة، حيأأأث حقق  

فر المائة مر   94 ت البرنامجية وفر المائة مر الزيارا  104نسأأأأأأأأأأأأأأبته   ما
 تعلق بعمليات المعا ية العشأأأأأأأأأأوائية،  عمليات المعا ية العشأأأأأأأأأأوائيةع وفيما

مكتبا قطريا ا ن الحد األدن  مر المتطلباتع ولياك اراعة  19اسأأأأأأأأتوف   
مكاتب قطرية فقط تقع فر سأأأأياق عمليات االسأأأأتجابة اإنسأأأأانية لم تحقق 

، مقارنة 2019لمعا ية العشأوائية فر عاي  بعد األلداأ المتعلقة بعمليات ا
ع ولما التحسأر الطفيف 2018بخمسأة مكاتب لم تحقق األلداأ فر عاي 

لو نتيجأة إجراءات المتأابعأة التر تم اتخأا لا مع المكأاتب القطرية، حيث 
تواصأأأأأل اليونيسأأأأأ  دشأأأأأرافها عل  اليتائج الفصأأأأألية للتقرير المتعلق بحالة 

ت اليقأأديأأةع ويجري د الء اولويأأة فر عأأاي تيفيأأم اليهج الميسأأأأأأأأأأأأأأق للتحويال
لتقأأديم المزيأد مر الأدعم وااللتمأأاي لتلأأش المكأأاتأب القطريأة األراعأة  2020

بشأأأألن تيفيم الشأأأأراكات والتوجيه  التر تعمل فر سأأأأياق دنسأأأأانر، وال سأأأأيما
  تعلق باليتائج لكفالة قدرتها عل  تحقيق الدافهاع والدعم فيما

الحظ المجلس ان مسأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأل 
ممأأأاثلأأأة لوحظأأأا اثيأأأاء عمليأأأة 
المراجعة الحالية للحسأأأأأأأأأأأاباتع 
وااإضافة دل   لش، لم تصدر 
التوصأأأأأأية باليسأأأأأأبة لليونيسأأأأأأ  
بلسأأأأأأرلا دال فر مشأأأأأأروع تقرير 
مراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأابأات الأمي تم 

نيسأأ  للتعليق دصأأدارو دل  اليو 
عألأيأأأأأأأهع واأعأأأأأأأد الأيأظأر فأر رد 
اليونيسأأأأ ، تم تعد ل الصأأأأيغة 
بحيأث تركز اكثر عل  مكأاتأب 
بعييهأأاع شير ان نتيجأأة تحليأأل 

يمكر ان تشأأير ايضأأا  عيية ما
دل  ضأأأأأرورة اسأأأأأتعراض اليظم 
المعمول بهأأا فر امأأاكر اخر  
فر الميظمأأأأةع ولأأأأملأأأأش، يعتبر 
المجلس ان لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة 

 التيفيمع قيد

 X   

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

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
مر الوثيقأأأأأأة  71الواردة فر الفقرة وعل  شرار الرد عل  التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة           

A/74/5/Add.3  المتعلق بالجزء الثانر مر التوصية، الحظا اليونيس ،
ددراج الجزء الثانر مر التوصأأأأأأأية، للمرة األول ، فر التقرير اليهائر فقطع 

اضأأح، وان لمو التوصأأية وااليظر دل  ان اسأأاي التوصأأية الشأأاملة شير و 
لم ُتثر اثياء الزيارات الشأأأأأأأاملة المتعلقة بمراجعة الحسأأأأأأأابات او الرسأأأأأأأائل 
اإدارية  ات الصأأأأأأأألة او مشأأأأأأأأروع التقرير الصأأأأأأأأادر عر المجلس، تطلب 
اليونيسأأ  حمأ لما الفرع مر التوصأأية عل  اسأأاي اليقا  المشأأار دليها 

لتفصيلية المتخمة فر جميع لو مبير فر اإجراءات ا وتعتبر انه ُنفِّم، كما
 المكاتب التر ُاشير فيها دل  لمو المسللةع

43  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 83الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأألن  تخأأأأم 
الأأمأأكأأتأأأأأأأب الأأقأأطأأري فأأر لأأبأأيأأأأأأأان 
دجراءات فوريأأة بشأأأأأأأأأأأأأأألن اليتأأائج 
والأتأوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأات الأمأيأبأثأقأأأأأأأة عأر 
عمليأأات المعأأا يأأة العشأأأأأأأأأأأأأأوائيأأة، 
ويوثق وفقًا لمصأأأأأأأأول تفاصأأأأأأأأيل 
اإجراءات التصأحيحية المتخمةع 
ويوصأأأأأأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأأأأأأا بلن 
تسأأأأأأأأأأأأأأتعرض اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  حأالأة 
التوصأأأأأأيات المعلقة فر المكاتب 
الأأقأأطأأريأأأأأأأة واإقأألأأيأأمأأيأأأأأأأة األخأأر  
وتتخم، عيد االقتضأأأأأأاء، التدابير 

 الثغراتع الال مة لسد

 كرت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان المكتأأأأب القطري فر لبيأأأأان قأأأأد اكمأأأأل متأأأأابعأأأأة 
 ع2018ا ية العشوائية المتعلقة بعاي نتائج/توصيات عمليات المع

مر  79 و 71وعل  شرار الردود عل  التوصأأأأأأأأأأأأأأيأات الواردة فر الفقرتير 
، الحظأأأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ددراج  لأأأأش الجزء مر A/74/5/Add.3الوثيقأأأأة 

طع وااليظر دل  التوصأأأية، للمرة األول ، فر التقرير اليهائر لليونيسأأأ  فق
ان اسأأاي التوصأأية الشأأاملة شير واضأأح، وان لمو التوصأأية لم ُتثر اثياء 
الزيارات الشأأأأأأاملة المتعلقة بمراجعة الحسأأأأأأابات او الرسأأأأأأائل اإدارية  ات 
الصأألة او مشأأروع التقرير الصأأادر عر المجلس، تطلب اليونيسأأ  حمأ 

تعتبر ان لما الفرع مر التوصأأأأأأأأأأأية عل  اسأأأأأأأأأأأاي اليقا  المشأأأأأأأأأأأار دليها و 
لو مبير فر اإجراءات التفصأأأأأأأأأأأأأيلية المتخمة فر  التوصأأأأأأأأأأأأأية نفممت، كما

 جميع المكاتب التر ُاشير فيها دل  لمو المسللةع

لأأأم تأأأكأأأر حأأأأأأأالأأأأأأأة اإجأأأراءات 
المتخمة السأأتعراض الحالة فر 
المكأأاتأأب األخر  واضأأأأأأأأأأأأأأحأأةع 
وااإضافة دل   لش، لم تصدر 
التوصأأأأأأية لليونيسأأأأأأ  بلسأأأأأأرلا 

تقرير مراجعة فر مشأأأأأأأأروع   دال
الحسأأأأأأأأأابات المي صأأأأأأأأأدر دل  
اليونيسأأأأ  للتعليق عليه، واعد 
الأيأظأر فأر رد الأيأونأيسأأأأأأأأأأأأأأأ ، 

تعد ل الصأأيغة بحيث تركز  تم
اكثر عل  مكأأأأأأاتأأأأأأب بعييهأأأأأأاع 
شير ان نتيجأأأأة تحليأأأأل عييأأأأة 

يمكر ان تشأأأأأير ايضأأأأأا دل   ما
ضأأأأأأأأأأأأأأرورة اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض اليظم 
المعمول بهأأا فر امأأاكر اخر  
فر الميظمأأةع ويعتبر المجلس 

 ن لمو التوصية قيد التيفيمع ا

 X   

44  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 88الفقرة 

ويوصأأأأأأر المجلس بلن  تخم كل 
مر المكتأأأأب القطري فر لبيأأأأان 
والأأمأأكأأتأأأأأأأب الأأقأأطأأري فأأر دولأأأأأأأة 
فألسأأأأأأأأأأأأأأطأيأر والأمأكأتأأأأأأأب اإقألأيأمأر 
للشأأأأرق األوسأأأأط وشأأأأمال افريقيا 
والأأأأأأمأأأأأأكأأأأأأتأأأأأأأب الأأأأأأقأأأأأأطأأأأأأري فأأأأأأر 

دجراءات عأأأأأأاجلأأأأأأة لتعزيز  بيمأأأأأأا
الضأأوابط عل  اكتمال التفاصأأيل 
اإلزاميأة فر اسأأأأأأأأأأأأأأتمأارات اإ ن 

د  تالحظ اليونيسأأأ  ان التوصأأأية نشأأألت عر مالحظة المجلس ان لياك 
تفاصأأأيل مر قبيل اسأأأم السأأألطة المعيية بإصأأأدار الموافقة ولقبها وتوقيعها 

لم تدرج فر بعض اسأأتمارات اإ ن بالصأأرأ وشأأهادة اإنفاق، فإنها  راما
، ألنهأا ezHACTتوصأأأأأأأأأأأأأأيأة قأد نفأمت عر رريق نمو ج تعتبر ان لأمو ال

اتأاحأا تحويأل تلأش اليمأا ج تلقأائيأا للموافقأة عليهأا داخأل نظأاي المعلومأات  
االفتراضأأأأأأأأأأأأأأر المتكأامألع وعليأه، ال حأاجأة دل  توقيعأات مأاديأة مر جأانأب 
مو فر اليونيسأأ  ألن جميع عمليات الموافقة تسأأجمل دلكترونيا مر خالل 

بط الحأاليأة فر اليظأاي عأدي دمكأانيأة دفع اي وتكفأل الضأأأأأأأأأأأأأأواع SAPنظأاي 

لوحظا ايضأأأأأا مسأأأأأائل مماثلة 
فر عمليأأأة المراجعأأأة الحأأأاليأأأةع 
وااإضأأأأأأأأأافة دل   لش، سأأأأأأأأأيتم 
التحقق خالل عمليأأأة مراجعأأأة 
الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات المقبلأة مر حأالأة 
التدابير التصأأأأأأأأأأحيحية المتخمة 
فر لأأأأمو المكأأأأاتأأأأب المحأأأأددةع 

 X   

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


 

 

 
A

/7
5
/5

/A
d

d
.3

 

2
0
-0

8
2

1
7

 
1

0
4

/2
4

5
 

 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
بالصأأأرأ وشأأأهادة اإنفاق، التر           

غر كفأأأأأأأالأأأأأأأة وجودلأأأأأأأا قبأأأأأأأل  يب
 الموافقة عل  التحويالت اليقديةع 

سأأأل  او تصأأأفيتها دون الحصأأأول عل  الموافقات الال مة التر تشأأأتررها 
 سياسات اليونيس ع

وااإضأأأافة دل   لش، وارية تعزيز الضأأأوابط عل  ملء الخانات اإلزامية 
فر اسأأأأأأأتمارات اإ ن بالصأأأأأأأرأ وشأأأأأأأهادة اإنفاق، نظم كل مر المكتبير 

طير ولبيان تدريبا لتجد د المعلومات لجميع المو فير فر القطريير لفلسأأأأأأأأأ 
، عل  التوالرع واكأد التأدريأب 2019كأانون الثأانر/ يأا ر وشأأأأأأأأأأأأأأبأا /فبرا ر 

المية اكتمال اسأأأأتمارات اإ ن بالصأأأأرأ وشأأأأهادة اإنفاقع ويقوي ر سأأأأاء 
األقسأأأأأأاي باسأأأأأأتعراض االسأأأأأأتمارات لضأأأأأأمان اكتمال المعلومات قبل دجراء 

يةع وتم درالع الشأأأأأأأأركاء عل  المبادئ التوجيهية المتعلقة التحويالت اليقد
 باالستماراتع

لمجلس ان لأمو ولأملأش، يعتبر ا
 التيفيمع  التوصية قيد

45  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 94الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن تيظر  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  فر دمكأأأأانيأأأأة جعأأأأل  
تحميل اسأتمارات اإ ن بالصأرأ  
وشأأأأأأأأأأأأأهأأأأأأادة اإنفأأأأأأاق فر نظأأأأأأاي  

االفتراضأأأأأأأأر المتكامل  المعلومات 
دلزاميا مر اجل تسأأجيل معامالت 

 التحويالت اليقدية المباشرةع 

د  تسأأّلم اليونيسأأ  بلن درفاق الوثائق الداعمة لو ممارسأأٌة جيدة، تود ان  
يعير ان اإرفاق  تشأير دل  البي ات الصأيبة التر تعمل فيها مكاتبها، مما
نفاق ليس ممكياع اإلزامر السأأأأأأأأأأتمارات اإ ن بالصأأأأأأأأأأرأ وشأأأأأأأأأأهادات اإ

واأأاليظر دل  ان المكأأاتأأب تقوي حأأاليأأا بأأإرفأأاق الوثأأائق الأأداعمأأة، حسأأأأأأأأأأأأأأأب 
االقتضأأأأأأاء، سأأأأأأتشأأأأأأجع اليونيسأأأأأأ  لمو المكاتب عل  مواصأأأأأألة اتباع لمو 
الممارسأأأأأأةع ومع  لش، باليظر دل  تيوع السأأأأأأياقات التشأأأأأأغيلية فر الميدان 

المسح،   فر  لش تقّطع االتصال باإنترنا ونقص معدات وصعواتها، بما
فإن دصدار تكليف بتحميل الوثائق الداعمة ليس ممكياع شير ان المكاتب 
تحتفظ بتلش الوثائق فر المكتب تمشأأأأأأيا مع سأأأأأأياسأأأأأأة اليونيسأأأأأأ  المتعلقة 
باالحتفا  بالمعلومات المسأأأجلةع وقد ُاجري اسأأأتعراض الجدو  الموصأأأ  

ع بشأأأأدة درفاق اسأأأأتمارات اإ ن بالصأأأأرأ وشأأأأهادة اإنفا ق فر بهع وُيشأأأأجم
نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأأر المتكامل وتطبيقه فر معظم الحاالت ولكيه 

 شير دلزامر حالياع 

باليظر دل  االسأأأأأتعراض المي 
تم دجرا و، تعتبر لمو التوصأية 

 توصيًة تجاو تها األحداطع 

   X 

46  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 103الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأألن يكفأأأل 
الأأمأأكأأتأأأأأأأب الأأقأأطأأري فأأر لأأبأأيأأأأأأأان 
والأأمأأكأأتأأأأأأأب الأأقأأطأأري فأأر دولأأأأأأأة 
فلسأأأطير اتباع الشأأأرو  المحددة 
السأأأأأأأأأأأأتمارات لجية اسأأأأأأأأأأأأتعراض 
الشأأأأأأأأأأأأأأأراكأأأأأأأات، وتأأوثأأيأأق وحأأفأأظ 
السأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأألة الكاملة لإلجراءات 

لمتخمة بشأأأأأأأألن توصأأأأأأأأيات لجية ا
 استعراض الشراكاتع

 كرت اليونيسأأأأأأأأأأأأ  انه تما فر المكتب القطري لدولة فلسأأأأأأأأأأأأطير متابعة 
توصيات واقتراحات لجية استعراض الشراكات، وجر  اإبالغ عر اليتائج 
 ات الصأأأأأأأأألةع وقد اسأأأأأأأأأتعرضأأأأأأأأأا اللجية نتائج دجراءات المتابعة، واّ دت 

الموافقة عليهاع واكدت ايضأأأأأأأأأأأأا ان جميع درسأأأأأأأأأأأأال الوثيقة البرنامجية لتتم  
االستمارات  ات الصلة قد تم تحد ثها وفقا لإلجراءات والمبادئ التوجيهية 
عل  الصأأعيد العالمر، مع االلتزاي باإشأأراأ عل  اسأأتخداي االسأأتمارات، 

فر  لش تسأأأأأأأأأأأأجيل اإجراءات المتخمةع واالمثل، فإن القوائم المرجيية  بما
 تعلق  ميهجر لكفأأأالأأأة التوثيق الكأأأامأأأل فيمأأأاُتسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدي ا ن عل  نحو 

 باستعراضات اللجيةع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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47  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 109الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأألن  يفأأأأأم 
مر المكتأأأأأأأب القطري فر كأأأأأأأل 

وإكوادور عملية رسأأأأأمية  تم  بيما
بأأمأأوجأأبأأهأأأأأأأا االخأأتأأيأأأأأأأار الأأمأأفأأتأأوح  
لميظمأأات المجتمع المأأدنر عل  
سأأبيل األولوية، وتوثيق األسأأاي 
الأمأيأطأقأر لأالخأتأيأأأأأأأار فأر جأمأيأع 
الحاالت التر يكون مر المفضل 
فيهأأأا اتبأأأاع اسأأأأأأأأأأأأأألوب االختيأأأار 
المباشأأأأأأأأأأأأرع ويوصأأأأأأأأأأأأر المجلس 
ايضأأأأأأأأأأأأأأأا بأألن تقوي اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  

يأأأأأة بأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأتعراض حأأأأأالأأأأأة ميهج 
االختيأأأأأأأار المعتمأأأأأأأدة فر جميع 
الأمأكأأأأأأأاتأأأأأأأب الأقأطأريأأأأأأأة، واتأخأأأأأأأا  
دجراءات تصأأأأأأأأحيحية مماثلة فر 
الأحأأأأأأأاالت الأتأر ال  ُأتأبأع فأيأهأأأأأأأا 

 اسلوب االختيار المفتوحع

تعتبر اليونيسأأأأأأأأأأأ  ان لمو التوصأأأأأأأأأأأية قد ُنفمت مر خالل المبادرات التر 
اتخأأأأملأأأأا المكتأأأأب اإقليمر ألمريكأأأأا الالتيييأأأأة وميطقأأأأة البحر الكأأأأاريبر 

وإكوادورع وال  زال المكتأب القطري  وفر التوجيأه  المكتبأان القطريأان لبيمأاو 
للمكأاتب فر الميطقأة فر مجأال تطبيق عمليأات اختيأار اكثر اسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجة 
للشأأأأأركاء وكفالة اسأأأأأتعراض جميع الشأأأأأركاء الم ر  تم تحد دلم فر عملية 

مباشر، التعبير عر االلتماي خالل عملية االختيارع وفر حالة االختيار ال
سأأأأأأأتوثمق العملية واالسأأأأأأأتعراض المي تجريه لجية اسأأأأأأأتعراض الشأأأأأأأراكاتع 
ويواصأأأأأأأل المكتب اإقليمر دعم بدء العمل عل  الصأأأأأأأعيد العالمر بيظاي 

eTools  واوابأأأة شأأأأأأأأأأأأأأركأأأاء األمم المتحأأأدة لتوثيق عمليأأأة االختيأأأار بمزيأأأد
 الشفافيةع  مر

الحأأأظ الأأأمأأأجأأألأأأس ان مأأأعأأأظأأأم 
ميظمأأات المجتمع المأأدنر فر 

قأأد تم اختيأأارلأأا  ور وايمأأادكواد
بطريقة االختيار المباشأأأأأأأأر فر 

ع وااإضأأأأأأأأأأافة دل  2019عاي 
 لأأش، فأأإن حأأالأأة اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض 
ميهجيأة االختيأار فر المكأاتأب 
الأأأقأأأطأأأريأأأأأأأة األخأأأر  لأأأم تأأأكأأأر 
واضأأأأأأأأأأأأأحةع ولملش، ُتعتبر لمو 

 التوصية قيد التيفيمع 

 X   

48  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 112الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأألن تيفأأأأأم 
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  خطأة محأددة  مييأا 
التخأأأا  التأأأدابير التصأأأأأأأأأأأأأأحيحيأأأة 
الال مة لتحسير حالة التحويالت 

 اليقدية المباشرة المستحقةع

ة المباشأأرة المسأأتحقة، واسأأتمر واصأألا اليونيسأأ  متابعة التحويالت اليقدي
التحسأأأأأأأأأأأأأأر فر عمر لأمو التحويالتع وفر نهأايأة السأأأأأأأأأأأأأأيأة، كأان المجموع 

فر المائة مر مجموع   0,9العالمر ألرصأأأأأدة التحويالت اليقدية المباشأأأأأرة 
يقع ضأأأأمر مؤشأأأأر األداء األسأأأأاسأأأأر المحدد للمكاتب  التحويالت، ولو ما

 زيأد عمرلأا عر تسأأأأأأأأأأأأأأعأة فر المأائأة مر التحويالت التر  1البأالغ اقأل مر 
اشأأأأأأأأأأأأأأهرع وتعتبر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان اإجراءات المتخأأمة تأأدعم دشالق لأأمو 

 التوصيةع

الحأأأظ الأأأمأأأجأأألأأأس  يأأأأأأأادة فأأأر 
التحويالت اليقأديأة المبأاشأأأأأأأأأأأأأأرة 
المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأة وصأأأأأأأأأأأأأألأأأأا دل  

مأأأأأأأأألأأأأأأأأأيأأأأأأأأأون دوالر  857,37
( بأأأأأأعأأأأأأأد ان كأأأأأأأانأأأأأأأا 2019)

مأأأأأأأأألأأأأأأأأأيأأأأأأأأأون دوالر  788,30
(ع ولأأملأأش، ُتعتبر لأأمو 2018)

 التوصية قيد التيفيمع

 X   

49  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 119الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأقأوي 
اليونيسأأأأأأأأ  باسأأأأأأأأتعراض االلتزاي 
بإرار اليهج الميسأأق للتحويالت 
اليقأأأأأديأأأأة فر مكأأأأأاتبهأأأأأا القطريأأأأة  
والتأأألكأأأد مر ان جميع المكأأأاتأأأب 

اإرأار اثيأاء تجهيز تتبع احكأاي 
 التحويالت اليقدية المباشرةع

يعتبر المكتأب اإقليمر ألمريكأا الالتيييأة وميطقأة البحر الكأاريبر ان لأمو 
التوصأأأأأية قد ُنفمتع ويواصأأأأأل المكتب اإقليمر دسأأأأأداء المشأأأأأورة للمكاتب 
القطرية بشأأأأأأأأأأأألن التقيد الكافر بإرار اليهج الميسأأأأأأأأأأأأق للتحويالت اليقديةع 

الأدعم مر خالل دجراء  يأارات دل  المكأاتأب القطريأة وتقأديم ويجري تقأديم 
ي دعم دضأأأأأأأأأأأافر دل   حلقات دراسأأأأأأأأأأأية شأأأأأأأأأأأبكية دل  األفرقة القطريةع ويقدم
المكأاتأب القطريأة فر مجأال معأالجأة اسأأأأأأأأأأأأأأ لتهأا مر خالل رسأأأأأأأأأأأأأأائأل البريأد 
اإلكترونر ومكأأالمأأات سأأأأأأأأأأأأأأكأأا أأبع ويجري تأأمكير المكأأاتأأب القطريأأة، كأأل 

ت اليقدية المباشأأرة شير المسأأددة لفترات تزيد عل  شأأهرير، بتتبع التحويال
مكتبا  23مكتبا قطريا مر بير    16، خفض 2019سأأتة اشأأهرع وفر عاي 

لوحظا ايضأأأأأا مسأأأأأائل مماثلة 
فأأأأر الأأأأمأأأأراجأأأأعأأأأأأأة الأأأأحأأأأأأأالأأأأيأأأأأأأة  

لحسأأأأأأأأأابات، ولملش تعتبر لمو ل
 التوصية قيد التيفيمع 

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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 ع2018ميم اكثر مر ستة اشهر، مقارنة بعاي 

50  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 127الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأألن تتخأأأأم 
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الخطوات الال مأأأأة 
لتحأد أد اللجأان الورييأة والمكأاتب 

األداء، وتحد د القطرية الضييفة  
التدابير الال مة لمواصأأأألة تعزيز 
االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجيأأأأأأات الراميأأأأأأة دل  
معالجة المسأأائل التر تؤثر عل  
ادائها مر اجل المسأأأأأأأأأاعدة عل  

الأأأأأأأداأ فأأتأأرة الأأخأأطأأأأأأأة  تأأحأأقأأيأأق
 االستراتيجية الحاليةع

بهأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة وقد انتهأا بالفعأل مر تيفيأملاع  تحيط اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  علمأا
مر القطاع الخاص وإقامة الشأأأأأأأأأأأراكات معه  وتحدد شأأأأأأأأأأأيبة جمع األموال

األسأواق الضأييفة األداء وتعمل عر كثب مع المكاتب  ات الصألة بشألن 
اسأأأأأأأتراتيجيات التصأأأأأأأدي ألي مسأأأأأأأائل تؤثر فر األداء، مع القياي بانتظاي 

، وضعا الشيبة 2019بإجراء التعد الت وفقا لتغيرات السوقع وفر عاي  
 19-ا انتشأأأأأأأأأأأأار جائحة كوفيدوخطة تعجيل“، ولر اسأأأأأأأأأأأأتراتيجية سأأأأأأأأأأأأبق

مصأأأأأممة لزيادة معدل اليمو فر د رادات القطاع الخاص مر خالل تحد د 
الفرص والمسأأأأأأأائل العالمية ومعالجتها والعمل مع األسأأأأأأأواق  ات الصأأأأأأألة 
والشأعب التابعة لليونيسأ  إجراء التغييراتع وقد تغيرت االسأتراتيجية مرة 

لخطر الأأمي تحأأاول اخر  مع تفشأأأأأأأأأأأأأأر مرض فيروي كورونأأاع ويتمثأأل ا
د ا كان رصأأأأد اليونيسأأأأ  وإدارتها ألداء اللجان  التوصأأأأية معالجته فر ما

يكفر لمعأأأأالجأأأأة األداءع وتقوي  بمأأأأا الورييأأأأة/المكأأأأاتأأأأب القطريأأأأة محكمأأأأا
 اليونيس  بانتظاي بتحليل األداء وتعد ل االستراتيجية وفقا لملشع
أ خطأة  وقأد تجأاو ت األحأداط الهأدأ األصأأأأأأأأأأأأأألر المتمثأل فر بلوغ الأدا

ودحأأداط األثر“ع وتعمأأل اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ا ن مع األسأأأأأأأأأأأأأأواق لتقييم األموال 
 المتوقعة واالستجابة للحالة المتغيرةع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

51  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 134الفقرة 

ويوصأأأأر المجلس اليونيسأأأأ  بلن  
تضأأأأأع خطة واضأأأأأحة وتعمل مع  
اللجأأان الورييأأة لكفأأالأأة ان تظأأل  
معدالت المسالمات ميسجمة مع  
احكأأأأأاي اليظأأأأأاي المأأأأأالر والقواعأأأأأد 
 المالية لليونيس  واتفاق التعاونع 

، يجو  للمد رة التيفيمية ان توافق عل  تغيير 8-107فقا للقاعدة المالية و 
 فر المائة، مع توثيق تلش التغييراتع 25لدأ االحتفا  البالغ 

ض ددارة اللجان الوريية دل  مد ر شأأأأأأأأأأأيبة جمع األموال مر القطاع  وتفوم
ل الخاص وإقامة الشأأأأأأراكات معهع ويوافق المد ر عل  التغييرات التر ُتدخ 

فر المأأائأأة سأأأأأأأأأأأأأأيويأأًا عر رريق الخطط  25عل  لأأدأ االحتفأأا  البأأالغ 
االسأأتراتيجية المشأأتركة المعتمدةع وتتضأأمر الخطط مرفقا بعيوان والطريق 

فر المأأأائأأأة“  بير معأأأدل المسأأأأأأأأأأأأأأأأأالمأأأات المعتمأأأدة للسأأأأأأأأأأأأأأيوات  75دل  
 المقبلةع الخمس

ونتيجأة لأملأش، ُتعتبر لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة ميفأمة ومتسأأأأأأأأأأأأأأقأة مع القأاعأدة المأاليأة 
لليونيسأأأأأ ع وااإضأأأأأافة دل   لش، فإن التوصأأأأأية لر نسأأأأأخة مطابقة مر 

، التر A/72/5/Add.3مر الوثيقأأأأأأة  36التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة الواردة فر الفقرة 
 اصبحا مغلقة ا نع

ء اإجراء المّتخم فر فر ضأأأأأأأأو 
د للمسأللة المبر ة  السأياق المحدم
فر لأأأأأأأمو الفقرة، ُتعتبر لأأأأأأأمو 

 التوصية ميفممةع

X    

52  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 140الفقرة 

 وصأأأأر المجلس اليونيسأأأأ  بلن 
تتعاون بشأأأأأأأأأأأأأكل بياء مع اللجان 
الورييأة لوضأأأأأأأأأأأأأأع سأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأأة 

تعاونا اليونيسأأأأ  مع جميع اللجان الوريية التر لد ها سأأأأياسأأأأات بشأأأألن 
سأأأأأأأأتعراض االحتياريات مر المقرر اسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأهاع ونتيجة لملش، جر  ا

سأأأأأياسأأأأأة خالل عاي   14سأأأأأياسأأأأأة؛ وسأأأأأتتم مراجعة وتحد ث  14وتحد ث  

احأأأأأا  المجلس بأأأأأالرد ويعتبر 
 ان لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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احتياريات تتماشأأأأأأأ  مع الحفا             

عل  المتطلبأأأأأأات القيأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأة 
 لمستويات االحتيارياتع

(ع ومر شير المقرر 2019)نتيجأأأة لإلجراءات المتخأأأمة فر عأأأاي  2020
ع وسأأأأأيكون اسأأأأأتعراض 2020اسأأأأأتعراض اراع سأأأأأياسأأأأأات متبقية فر عاي 
يحير موعد تحد ثها نشأأأأأأأأأأأارا  السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات المتعلقة باالحتيارات عيدما

 تطلب اليونيس  دشالق لمو التوصيةع مستمراع ونتيجة لملش،

53  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 144الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأأألن تتخأأأأأأأم  
اليونيس  التدابير الال مة إدماج  
مؤشأأرات األداء الرئيسأأية ألنشأأطة  
جميع الكيانات  ات الصأأأأأأأأأألة فر  
الخطط االسأأأأأتراتيجية المشأأأأأتركة، 
مأأأع الأأأتأأأركأأأيأأأز عأأألأأأ  تأأأحأأأويأأأالت 
المبالغ المحصأأأأأأأأأأأأألة لليونيسأأأأأأأأأأأأأ  

 ومتابعة تحقيق األلداأع 

نّفمت اليونيسأأأ  لمو التوصأأأية مر خالل الخطط االسأأأتراتيجية المشأأأتركة 
اليونيسأأأأأأأ  ان لمو التوصأأأأأأأية قد مع لجانها الورييةع وتعتبر    2019لعاي 

 ُنفِّمت وتطلب مر المجلس دشالقهاع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

54  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 150الفقرة 

 أوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس بأأأأأأألن تأقأوي 
بتحسأأأير ددارة حافظة اليونيسأأأ   

برنأأأأأأامج تيميأأأأأأة عمليأأأأأأات جمع 
األمأوال مأر خأالل دجأراء تأقأيأيأم 
اكثر واقييأة لعأائأد االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأار، 
ووضأأأأأع ،لية رصأأأأأد قوية للتدخل 
فر الوقا المياسأب فر الحاالت 
الأأأأأأتأأأأأأر يأأأأأأكأأأأأأون األداء فأأأأأأيأأأأأأهأأأأأأأا 

 المستو ع دون 

توافق اليونيسأأأأأأأأأأ  عل  لمو التوصأأأأأأأأأأية وتعتبر ان األحداط تجاو تها مر 
إرار الميقح لصأأأأأأأيدوق االسأأأأأأأتثمارع ووفقا لإلرار الحالر، تتوقع خالل ا

، و لش 1دل   3اليونيسأأأأأأ  ان  بلغ العائد عل  الحافظة الشأأأأأأاملة نسأأأأأأبة  
بدال مر ان تحّقق جميُع األنشأأأأطة الفردية الممولة فر درار برنامج تيمية 

ة عمليات جمع األموال العائَد نفسأهع وييسأر لما اليهج ددارة نتيجة الحافظ
بصفة عامةع ولو يحفز المكاتب ايضا لتقديم توقعات للعوائد اكثر واقيية 

 فر مقترحاتهاع ونتيجة لملش، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

بأأأأأاليظر دل  الحأأأأأالأأأأأة الراليأأأأأة 
للتغير فر اإرأار، تعتبر لأمو 
التوصأأأأأأأأأأأية توصأأأأأأأأأأأيًة تجاو تها 

 األحداطع

   X 

55  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 155الفقرة 

 وصأأأر المجلس باسأأأتكمال دمج 
الميصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة المتكأأأأأأأاملأأأأأأأة إدارة 

 VISIONالصياد ق مع نظامر  
والأأأأأيأأأأأظأأأأأم األخأأأأأر   inSight و

 التابعة فر اقرب وقا ممكرع

اما، مر خالل شأأأأأيبة توافق اليونيسأأأأأ  عل  لمو التوصأأأأأية وتفيد بلنها ق
جمع األموال فر القطاع الخاص وإقامة الشأأأأراكات معه، بتطوير وإرالق 
وحدة للدفع ووحدة لتخفيض المدفوعات فر نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل وحزيران/ ونيه 

عل  التوالر، وُتسأأأأأأأأأأأأأأتخأدي فر لأاتير الوحأدتير البيأانأات مر نظأاي  2019
VISION (inSightع) 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 و التوصية ميفمةعُتعتبر لم

X    

56  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 157الفقرة 

ا باسأتحداط    وصأر المجلس ايضأً
،لية واضأأأأأأأأأأحة بشأأأأأأأأأألن تسأأأأأأأأأأجيل  
تفاصأأأأأأأأأأأأيل الحاالت المرفوضأأأأأأأأأأأأة  
واإبالغ عيهأأأأأأا فر الميصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 المتكاملة إدارة الصياد قع 

، اعطا اليونيسأأ  األولوية إدخال تحسأأييات اخر  عل  2019فر عاي 
ميصأأأأأة صأأأأأياد ق االسأأأأأتثمار )مر قبيل ددخال شأأأأأاشأأأأأات اإدارة ولوحات 
المتابعة، التر تسأأأأأأأأأأأأاعد فر ددارة وميزنة اداء الصأأأأأأأأأأأأياد ق(ع واعطر  لش 
اولوية اعل  مقارنة بتوثيق اسأأأأأأأأأأأأأأباب حمأ الطلبات المكررة او الخار ة، 

بد هر لمشأأأأأأأأأخاص الم ر  تولون ددارة الصأأأأأأأأأيدوق )اي ان  المي لو امر
لم يكتمأأأل(ع وركزت  لم تتم الموافقأأأة عليأأأه او مأأأا بأأأإمكأأأانهم ان  روا مأأأا

اليونيسأأأأأأأأأأأ  التمامها عل  اسأأأأأأأأأأأتحداط ادوات اإدارة التر تحظ  بلولوية 
اعل ع وميم  لش الحير، خفضأأأأأأا الميظمة ميزانية صأأأأأأيدوق االسأأأأأأتثمار، 

بأأأأاليظر دل  الحأأأأالأأأأة الراليأأأأة، 
 تعتبر لمو التوصأأأأأأأية توصأأأأأأأيةً 

 تجاو تها األحداطع

   X 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
ا  دضأأأافر فر تطوير الميصأأأةع وتركز الموارد واوقفا اليونيسأأأ  اي نشأأأ           

ا ن عل  اسأأأأأأأأأأأأتعراض كيفية نشأأأأأأأأأأأأر اموال االسأأأأأأأأأأأأتثمار، نظرًا لتخفيض 
الميزانية، وعل  وضأأأأأأأأأع ،ليات تمويل بد لة )مر قبيل صأأأأأأأأأيدوق متجدد(ع 

 ونتيجة لملش، فإن لمو التوصية تجاو تها األحداطع

57  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 164الفقرة 

 وصأأأأأأأأأر المجلس بلن تواصأأأأأأأأأل 
اليونيسأأ  رصأأدلا الدقيق للسأألع 
العأأابرة واتخأأا  مزيأأد مر التأأدابير 
لتجيب دبقاء السأأأأأأأأأأأألع فر العبور 

 أأأأأأأأأوي،  100ألكأأأأأأأأأثأأأأأأأأأر مأأأأأأأأأر 
 أأأأتأأأأعأأأألأأأأق  فأأأأيأأأأمأأأأأأأا سأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأمأأأأأأأا ال

 الطارئةع باإمدادات

فر درار الرصأأأأأد الدقيق للسأأأأألع العابرة، وضأأأأأعا اليونيسأأأأأ  وادخلا فر 
نهجا جد دا للرصأد فر المكاتب القطريةع وقد سأاعد  2019،ب/اشسأطس 

لما الرصأأأأأأأأأأد المسأأأأأأأأأأتيد دل  اللوجسأأأأأأأأأأتيات المكاتَب القطرية عل  رصأأأأأأأأأأد 
كيز عل  اإمدادات الطارئةع اإمدادات التر تقع تحا سأأيطرتها، مع التر 

وتبرر المكاتب القطرية مرة كل شأأأأهرير بقاء السأأأألع فر العبور ألكثر مر 
فر  لأش اإمأدادات الطأارئأةع  بعأد انتهأاء عمليأة الشأأأأأأأأأأأأأأحر، بمأا  ومأا 60

وتسأأع  اإدارة جالدة لتحقيق ادن  مسأأتو  مر السأألع العابرة؛ ومع  لش، 
باليظر دل   ير ممكر، ال سأأأأأأأأأيمامر المهم التلكيد عل  ان بلوغ الكمال ش

السأأأأأأأأأأأياقات الصأأأأأأأأأأأيبة التر تعمل فيها اليونيسأأأأأأأأأأأ ع وعل  الرشم مر لمو 
فر المائة فر البضأأأأأأائع التر   37الحالة، حققا اإدارة تخفيضأأأأأأا بيسأأأأأأبة  

 وي عل  اسأاي اإجراءات الميفمة،  100تبق  فر العبور لفترة تزيد عل  
 وتطلب دشالق التوصيةع

ة الحأأظ الأأمأأجأألأأس ان عأأمأألأأيأأأأأأأ 
فت أأأأا  المراجعأأأأة الحأأأأاليأأأأة مأأأأا

تشأأأأأأير دل  حاالت لبقاء سأأأأأألع 
فأر الأعأبأور لأفأتأرة رأويألأأأأأأأة مأر 
الزمرع ولأأأأأأملأأأأأأش، ُتعتبر لأأأأأأمو 

 التوصية قيد التيفيمع

 X   

58  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 169الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بأأأأأألن تحأأأأأأدد  
اليونيسأأ  المهل الزميية القصأأو  
المسأأأأأأأأأأأأأموح بهأأأأا لتسأأأأأأأأأأأأأليم البيود  
الخأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأأة بكأأأأل نوع مر انواع  
حأأأأأأأاالت الأأأأطأأأأوارئ، وإنأأأأفأأأأأأأا لأأأأأأأا 
بصأأأأأأأأأأأأأرامأأأأأأأة واتخأأأأأأأا  اإجراءات 
التصأأأأأأأأحيحية الهادفة دل  تقليص  

يضأأأمر اإمداد   المهل الزميية بما 
 السريع فر حاالت الطوارئع 

الزميية القصأو  للتسأليم اسأتعرضأا اليونيسأ  االلتزامات المتعلقة بالمهل 
مر دجراءات  010لو مأمكور فر اإجراء  واختأارت ان تبقر عليهأا، كمأا

شأأأأأيبة اإمداداتع وركزت الشأأأأأيبة عل  رصأأأأأد تسأأأأأليم البيود الطارئة فر 
الوقأا الميأاسأأأأأأأأأأأأأأب وفقأا لإلجراءع واعأدت الشأأأأأأأأأأأأأأيبأة تقريرا، وقأامأا كأملأش 

قا المياسأأأأأأبع بإدماجه فر اليظاي العادي لرصأأأأأأد تسأأأأأأليم الطلبات فر الو 
 تضأح مر التحسأر المي  واتخمت الشأيبة ايضأا دجراءات تصأحيحية، كما

، حيث  ادت نسأأأأأأأأأأأبة تسأأأأأأأأأأأليم 2020 هر فر نهاية الراع األول مر عاي  
فر المائة، بعد   85,88الطلبات الطارئة فر الوقا المياسأأأأب لتصأأأأل دل  

ع وتيطوي عملية تسأأأأأأأأأأأليم 2019فر المائة فر نهاية عاي    74,5ان بلغا  
طلبات عل  جوانب خارجة عر سأأأأأأأيطرة اليونيسأأأأأأأ ع وفر حير تسأأأأأأأع  ال

اليونيسأأأأأأ  جالدة لتحقيق اعل  مسأأأأأأتو  مر تسأأأأأأليم الطلبات الطارئة فر 
الوقأأأأا الميأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأب، مر المهم التأأأألكيأأأأد عل  ان الكمأأأأال شير ممكر، 

باليظر دل  السأأأأأأأأأياقات الصأأأأأأأأأيبة التر تعمل فيها اليونيسأأأأأأأأأ ،  سأأأأأأأأأيما ال
نيجيريا واليمرع ولملش ترجو اليونيسأأأأأأأأأأأ  لو الحال فر الصأأأأأأأأأأأومال و  كما

دشالق لمو التوصأأأأأأأأأأأأية عل  اسأأأأأأأأأأأأاي اإجراءات الميفمة وانخفاض المهل 
 ع2020الزميية فر األداء فر الراع األول مر عاي 

الحأأظ الأأمأأجأألأأس ان عأأمأألأأيأأأأأأأة 
 الأأأأأا  المراجعأأأأأة الحأأأأأاليأأأأأة مأأأأأا

تشأأأأأأأأأأأير دل  حاالت تلخير فر 
اإمدادات الطارئةع وااإضافة 

المجلس دل   لأش، سأأأأأأأأأأأأأأيتحقق 
مأأأأأر اإجأأأأأراءات الأأأأأمأأأأأتأأأأأخأأأأأأأمة 
واليتائج، عل  اليحو المفصأأأأأل 
فأأأر الأأأرد، خأأأالل مأأأراجأأأعأأأتأأأأأأأه 
المقبلأأة للحسأأأأأأأأأأأأأأأابأأاتع ولأأملأأش، 
عأأأتأأأبأأأر لأأأأأأأمو الأأأتأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة  تأأأُ

 التيفيمع  قيد

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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59  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 176الفقرة 

المجلس بحل المسأأأأأأائل  وصأأأأأأر 
اليظمية التر تؤثر عل  استخداي 
اداة رصأأأأأأأأد اداء وكالء الشأأأأأأأأحر 
بأأأأأأاعتبأأأأأأارلأأأأأأا مر المسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأل 

األولويأة بريأة كفأالأة فعأاليأة   ات
رصأأأأأأأأأأأأأأأد اداء وكالء الشأأأأأأأأأأأأأأحرع 
ويوصأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأا بالبدء 
فر اتخأأأا  اإجراءات التعأأأاقأأأديأأأة 
الال مة د اء وكالء الشحر الم ر 

ع  يعتبر ادا لم شير مرضل

لمعالجة المسأأأأأائل المتعلقة بلداء وكالء الشأأأأأحر، عدلا شأأأأأيبة اإمدادات 
تعريف مؤشأر األداء األسأاسأر لبدء الشأحرع ولر تقوي حاليا بقياي الفترة 
الممتأأأأدة مر تأأأأاريخ انتهأأأأاء التحميأأأأل الفعلر )بأأأأدال مر تأأأأاريخ اإخطأأأأار 
بجأالزيأة البضأأأأأأأأأأأأأأائع( دل  تأاريخ بأدء الشأأأأأأأأأأأأأأحر الفعلر، مع تعأد أل العأدد 

 سموح به مر اياي العمل تبعا لملشعالم
وتم تيفيم خطوات التحقق مر صأحة البيانات لتجيب ددخال البيانات شير 
الصأحيحةع ومر اجل معالجة مسأللة انخفاض األداء، انها ميطقة شرب 
ووسأأأأأأأأأأأط افريقيا عقودا مع وكالء شأأأأأأأأأأأحر شير ممتثلير لمتطلبات األداءع 

السأأأأتعراض الفصأأأألر لسأأأأير وعالوة عل   لش، ُاخطر وكالء الشأأأأحر فر ا
بأألن انخفأأاض األداء سأأأأأأأأأأأأأأيؤدي دل   2020األعمأأال فر شأأأأأأأأأأأأأأبأأا /فبرا ر 

ممارسأة اليونيسأ  لحقها التعاقدي فر دلغاء رسأوي المياولة للشأحيات شير 
 الميجزةع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

60  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 183الفقرة 

 أأوصأأأأأأأأأأأأأأأر الأأمأأجأألأأس بأأأأأأأاتأأخأأأأأأأا  
اإجأراءات الأال مأأأأأأأة مأر قأبأأأأأأأل 
المكأأأأأأاتأأأأأأب اإقليميأأأأأأة والقطريأأأأأأة 
المعييأة لتقليأل احتجأا  الحأاويأات 

 ترتأأأأأأب  دل  الحأأأأأأد األدن  ومأأأأأأا
عأأأأأأألأأأأأأأ   لأأأأأأأش مأأأأأأأر نأأأأأأأفأأأأأأأقأأأأأأأات  

 التلخيرع شرامات

يونيسأأأأأأأ  تحليال لمسأأأأأأأباب الجمرية للتلخير فر عودة الحاويات، اجرت ال
وقّدما معلومات دل  المكاتب اإقليمية والمكاتب القطرية تسأأأأأأأأأمح باتخا  
دجراءات محددة للحيلولة دون تكّبد شرامات جراء التلخيرع وعل  اسأأأأأأأأاي 
معلومات مفصأأأأأأأأأألة ُقّدما دل  المجلس بشأأأأأأأأأألن لمو المسأأأأأأأأأأللة، اعُتبر ان 

مر تقريرو للسأية الميتهية فر   206ت الصألة الواردة فر الفقرة التوصأية  ا
، الفصأأأأأأأأأأأأأل الثانر( A/73/5/Add.3) 2017كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر   31

 ميفمة ومغلقةع
واعد تحليل األسأأباب الجمرية واسأأتيادا دل  اإجراءات السأأريعة االسأأتجابة 

تخا لا، شأأأأأأأهدت اليونيسأأأأأأأ  تقليال دل  الحد األدن  فر احتجا  التر تم ا
المعلومأأات التر تم تبأأادلهأأا مع   لر: )ا( الحأأاويأأاتع ويتجل   لأأش فر مأأا

افرقة المجلس فر شأأأأأأأأيبة اإمدادات وفر المقر خالل مراجعة حسأأأأأأأأابات 
الرد عل  احد  )ب( بشأأأألن حالة تيفيم التوصأأأأيات، و 2019الشأأأأيبة لعاي 

شرامات   - AQ 27عة الحسأأأابات بشأأألن لمو المسأأأللة )اسأأأتفسأأأارات مراج 
التلخير واحتجا  الحاويات(ع وفر حير تسع  اإدارة جالدة لتحقيق ادن  
مسأأأأأأأأأتو  مر االحتفا  بالحاويات، مر المهم التلكيد عل  ان بلوغ الكمال 
شير ممكرع وييطبق  لش بوجه خاص باليظر دل  السأأأأأأأأأأياقات الصأأأأأأأأأأيبة 

نسأأأأأأأتان السأأأأأأأياسأأأأأأأية واإدارية المحددة التر تعمل فيها اليونيسأأأأأأأ  فر افغا
واليمر، عل  سأأأأأأأأأأأأأأبيأأأأل المثأأأأال، حيأأأأث ُيحتفظ بغأأأأالبيأأأأة الحأأأأاويأأأأات فر 

  ات الصلة، و لش بسبب عوامل خارجة عر سيطرة اليونيس ع  ميارقهما

، باليظر دل  الزيادة 2019وعالوة عل   لش، تمكيا اليونيسأأأأأ  فر عاي 
فر المأأائأأة فر حجم الحأأاويأأات التر تم تفريغهأأا مقأأارنأأة بعأأاي  10البأأالغأأة 
مر تحسأأير متوسأأط وقا التسأأليم، ابتداء مر التفريغ وحت  عودة   ،2018

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.3
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مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق
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قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 
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تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
فر المائة  66، عاد  2019الحاويات فارشةع وحت  كانون األول/ديسأأمبر            

مر جميع الحاويات فر شضأأأأأأأأأأأأون الوقا المجانر المخصأأأأأأأأأأأأص، مقارنة 
ع وتطلب اليونيسأ  2018فر المائة فر كانون األول/ديسأمبر   63بيسأبة  

 صيةعتلكيد دشالق لمو التو 

61  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 184الفقرة 

ويوصر المجلس ايضا بلن تقوي 
اليونيسأأأ  بتحسأأأير تقرير مراقبة 
وكالء شأأأأحر الحاويات لضأأأأمان 

البيانات الصأأأأأأأأأأأأأحيحة تسأأأأأأأأأأأأأجيل  
الصأأأألة مر اجل التوصأأأأل  و ات

 دل  استيتاجات دقيقةع

ددت متطلبأأأات ددراج المعلومأأأات عر الحأأأاويأأأات وتتبعهأأأا فر التبأأأادل  حأأأُ
اإلكترونر للبيانات بوصأأفها جزءا مر وضأأع المرحلة الثانية، وتم تيفيملا 

 ع2018فر كانون األول/ديسمبر 

ادل اإلكترونر للبيأأانأأات ان وكأأانأأا نتيجأأة وضأأأأأأأأأأأأأأع المرحلأأة الثأأانيأأة للتبأأ 
اصأأأأأأأبحا المعلومات عر الحاويات وتتبعها فر عملية التبادل متوافرة فر 
نظاي المعلومات االفتراضأأأأأأأر المتكامل ألشراض الرصأأأأأأأد ا نرع وُوضأأأأأأع 

 ع2020تقرير لهما الغرض وسيكون متاحا للمكاتب القطرية فر عاي 

مي يصأأأأأدر كل وتواصأأأأأل اليونيسأأأأأ  تعميم نسأأأأأخة محسأأأأأية مر التقرير ال
اسأأأأأأأأبوعير مر اجل تيسأأأأأأأأير االسأأأأأأأأتعراض المسأأأأأأأأتمر مر جانب المكاتب 
القطريأة والمكأاتأب اإقليميأة، ومر اجأل دبرا  المخأارر العأاليأة المسأأأأأأأأأأأأأأتو  
المتعلقأة بأالجأداول الزمييأةع وقأد تحسأأأأأأأأأأأأأأيأا دقأة البيأانأات الواردة مر وكالء 

 الشحر عر رريق عمليات استعراض ومياقشات مستمرة معهمع

اإجراء المتخأأأأم،  فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

62  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 190الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تيسأأأأأأأأأأأأأق 
اليونيسأأأأأأأ  مع مكاتبها اإقليمية 

فر الميارق  والقطرية، وال سأأأيما
ارتفأأاع حأأاالت التر لوحظ فيهأأا 

التأأأأأأألخير، للعمأأأأأأأل مع البلأأأأأأأدان 
المستفيدة مر اجل ضمان حسر 
توقيأأأا الفحص وإحأأأالأأأة تقأأأارير 
وصأأأأأأأأأأأأأول اللقاحات ومواصأأأأأأأأأأأأألة 
تعزيز رصأأأأأأأأأأد تسأأأأأأأأأأليم اللقاحات 

 واإمداد بهاع

 11انظر الرد الوارد اعالو عل  التوصية رقم 
(A/72/5/Add.3 ع170، الفصل الثانر، الفقرة) 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

63  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 197الفقرة 

ر   وصأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تحسأأأأأأأأأأأّ
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اليظأأاي الحأأالر مر 
اجأأأل توفير حأأأل قوي ومتكأأأامأأأل 
إدارة الحأأاالت  تيح التيسأأأأأأأأأأأأأأيق 
بأيأر جأمأيأع الأجأهأأأأأأأات الأمأعأيأيأأأأأأأة 
الأأأأأأأداخأألأأيأأأأأأأة مأأر اجأأأأأأأل الأأبأأأأأأأدء 
بالعمليات الال مة المتعلقة بإدارة 

شأأأأأأأأأبكة اإنترنا إدارة حاالت   تعك  اليونيسأأأأأأأأأ  عل  وضأأأأأأأأأع اداة عل 
الشأأأأأراءع وقد انتها اإدارة مر مرحلة االكتشأأأأأاأ وادات عملية التطوير، 
والمشأأأأأأأأأأأروع ماضل حاليا فر المسأأأأأأأأأأأار الصأأأأأأأأأأأحيح نحو اإنجا  فر الراع 

 ع2020األخير مر عاي 

 

الحأظ الأمأجألأس ان اداة ددارة 
حاالت الشراء لر قيد التطوير 
ويعتبر ان لمو التوصأأأأأأأأأأأية قيد 

 فيمع التي

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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64  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 203الفقرة 

 وصأأأأأأأأر المجلس بإدراج شأأأأأأأأر  
محأأأأأدد  تعلق بفرض اضأأأأأأأأأأأأأأرار 
مقطوعة فر جميع المياقصأأأأأأأأات 
واالتفاقات الطويلة األجل واوامر 
الشأأأأأأأأأأأأأراء، وفر الحاالت التر ال 

ددراج مثل لما الشأأأأأر ،  تم فيها  
يأجأأأأأأأب تأبأريأر الأقأرار عألأ  نأحأو 

 كاأ وتوثيقهع

نّفمت اليونيسأ  لمو التوصأية عر رريق ددراج شأر  بشألن فرض اضأرار 
مقطوعأأأأأة فر درأأأأأار الوثأأأأأائق التعأأأأأاقأأأأأديأأأأأة الموحأأأأأدة بأأأأأاللغأأأأأة اإنجليزيأأأأأة 

 (، وُادرج الحكم بأأأاللغأأأة اإسأأأأأأأأأأأأأأبأأأانيأأأة فر نيسأأأأأأأأأأأأأأأأان/ 2019)، ار/مأأأاري 
  مع األدلة المرفقةع وفر درار الجهود التشأغيلية  تمشأ  ، بما2019ابريل  

الجأأأاريأأأة،  واصأأأأأأأأأأأأأأأأل المكتأأأب اإقليمر ألمريكأأأا الالتيييأأأة وميطقأأأة البحر 
الكاريبر ايضأأأأأأا تعزيز اتصأأأأأأاالته مع المتعاقد ر بشأأأأأألن العقواات الواجبة 
التطبيق فر حالة عدي االمتثالع وقد نّفمت اإدارة لمو التوصأأأأأأأأأية وتطلب 

 دشالقهاع

اإجراء المتخأأأأم، فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

65  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 204الفقرة 

ويوصأأأأر المجلس ايضأأأأا بتوثيق 
المواعيأأأد المحأأأددة التر  تم فيهأأا 
التسأأأأأأأأأأأأأأليم اليهأأأأأأائر للخأأأأأأدمأأأأأأات 

 األصولع حسب

المواعيد التر تم فيها دنجا  تقديم الخدمات بشأأأأأأأأأأأأأكل نهائر برية رصأأأأأأأأأأأأأد  
وتحسأأأأأأأير عملية توثيق مواعيد تقديم الخدمات، يصأأأأأأأدر المكتب اإقليمر 
ألمريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر تقارير رصأأأأأأد شأأأأأأهرية دل  جميع 

 تعلق بأأاسأأأأأأأأأأأأأأتعراض وإدارة العقود مر جأأانأأب كأأل  المكأأاتأأب القطريأأة فيمأأا
لأش التسأأأأأأأأأأأأأأليم اليهأائر وإشالق العقود الميتهيأة، فر جملأة فر   مكتأب، بمأا

 جهود اخر ع

الحظ المجلس ان  لأش الرد لم 
 أتأيأأأأأأأاول اإجأراءات الأمأحأأأأأأأددة  
المتخمة لضأأأأأأأأأأأأأمان القياي عل  
اليحو السأأأأأأأأأأأأأأليم بتوثيق مواعيأد 
التقأأأأأأديم اليهأأأأأأائر للخأأأأأأدمأأأأأأات  

السأأأأأأألع التر تم اسأأأأأأأتالمها،  او
د الأمأجألأس بأأأأأأألي  كأمأأأأأأأا لأم  ُأزوم

ع ولأأملأأش، وثأأائق  ات صأأأأأأأأأأأأأألأأة
يأأأعأأأتأأأبأأأر الأأأمأأأجأأألأأأس ان لأأأأأأأمو 

 التيفيمع التوصية قيد

 X   

66  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 210الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأأر المجلس باسأأأأأأأأأأأأتعراض  
الضأأأأأأأأوابط الداخلية القائمة بهدأ  
وضأع ،لية قوية بشألن الضأمانات  

 تتلقالا اليونيس ع المصرفية التر  

قّيمأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  السأأأأأأأأأأأأأأبأل الكفيلأة بتعزيز عمليأة بأمل العيأايأة الواجبأة، 
 تعلق بالضأأأأأمانات المصأأأأأرفيةع وإ   باإضأأأأأافة دل  الضأأأأأوابط القائمة فيما

تالحظ اإدارة ان ميشأأل لمو التوصأأية لو نشأأاٌ   يطوي عل  شش ارتكبه 
ة وفقأا لمحكأاي  ات احأد البأائعير، فهر تؤكأد انأه يجري معأالجأة لأمو الحأالأ 

 الصلة مر اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيس ع
وااإضأأأأافة دل   لش، نّفم المكتب القطري فر لبيان ،ليات رقابية دضأأأأافية 
بأالتعأاون مع المؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأة المأاليأة المعييأة للتحقق والتألكأد مر موثوقيأة 

ري خطابات الضأأأمان التر تقدمها مصأأأارأ المورد رع ونقح المكتب القط
اإجراءات المتعلقأة بأإدارة الضأأأأأأأأأأأأأأمأانأات المصأأأأأأأأأأأأأأرفيأة لتيفيأم ،ليأات رقأابيأة 
دضأافية بالتعاون مع المؤسأسأة المالية المعيية للتحقق والتلكد مر موثوقية 

 خطابات الضمان التر تقدمها مصارأ المورد رع

الحأأأظ الأأأمأأأجأأألأأأس ان ا لأأأيأأأأأأأة 
الميقحأة قأد صأأأأأأأأأأأأأأدرت للمكتأب 
القطري فر لبيأانع ولو  يتظر 

العملية التر اجريا  تفاصأأأأأأأأأيل
لتحأأد أأد المخأأارر الممأأاثلأأة فر 
المكأأأاتأأأب األخر ، ويعتبر ان 

 لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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67  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 211الفقرة 

ويوصأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأا بإنهاء 
االحتيال فر التحقيق فر قضأأأأية 

الوقأأأأأأأا الميأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب واتخأأأأأأأا  
 اإجراءات التصحيحية الال مةع

عولجا الحالة المشأأأأأار دليها وفقا لسأأأأأياسأأأأأات اليونيسأأأأأ  وإجراءاتها  ات 
الصأأأأأأأأأأأأأألأأة بأأالتحقيقأأاتع وايأأاء عل  نتأأائج التحقيق، اتخأأمت اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  
اإجراءات التصأأأأحيحية الال مة، التر شأأأأملا حظر البائعع واعد المتابعة 

اقد والسأأأأأألطات المحلية، تم دنجا  جميع األعمال المسأأأأأأتحقة مر مع المتع
ع  المتعاقد وتسليمها عل  نحو مرضل

الحأظ الأمأجألأس ان الأوثأأأأأأأائأق 
 ات الصأأأأأأأأأأأأأألأأأأأأة بأأأأأأاإجراءات 
المتخمة لم  تم تقديمها، ويعتبر 

 ان لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

68  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 219الفقرة 

 وصأأأأأأأأأأأر المجلس بلن تواصأأأأأأأأأأأل  
اليونيسأأأأأأأأأأأ  تعزيز ،لية الرصأأأأأأأأأأأد  
لتقديم ومتابعة المطالبات المتعلقة  
باسأترداد ضأريبة القيمة المضأافةع  
ويأوصأأأأأأأأأأأأأأر الأمأجألأس ايضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  
باسأأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأأاأ التدابير المتاحة  
إجراء التسأأأأأأأأأأأأأويأأأأات فر الوقأأأأا  
الميأاسأأأأأأأأأأأأأأب المتعلقأة بأالمطأالبأات  

 المستحقة وشير المسددةع 

قاما اليونيسأأأأ  بتفعيل عملية الرصأأأأد لتقديم ومتابعة المطالبات المتعلقة 
باسأترداد ضأريبة القيمة المضأافة، ولر تعتبر ان لمو التوصأية قد نفمتع 

المضأأأأأأأأأأافة،  ويتم االسأأأأأأأأأأتفادة بشأأأأأأأأأأكل كامل مر دعفاءات ضأأأأأأأأأأريبة القيمة
كأانأا متوافرةع وصأأأأأأأأأأأأأأحيح ان ليأاك بعض التألخيرات فر عمليأات  حيثمأا

التحصأأأأأأأيل، لكر لمو التلخيرات خارجة عر سأأأأأأأيطرة اليونيسأأأأأأأ ، وتعقبها 
جهود دبلوماسأية عل  الصأعيد ر المحلر والمشأترك بير الوكاالت تشأارك 
فيها الوكاالت الشأأأأأأقيقة والميسأأأأأأق المقيمع وفر اليونيسأأأأأأ ، اجريا عملية 

عزيز، مر خالل سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة جد دة بعيوان ودجراءات اليونيسأأأأأأأأ  المتعلقة ت
بالضأأأأأأأرائب المباشأأأأأأأرة وضأأأأأأأرائب القيمة المضأأأأأأأافة وشيرلا مر الضأأأأأأأرائب 

 والرسوي“، لتوفير درار واضح إدارة ضريبة القيمة المضافةع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع 

X    

69  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 236الفقرة 

 وصأأأأر المجلس بلن تسأأأأتعرض 
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ميهجيأة حسأأأأأأأأأأأأأأأاب 
الوفورات المحققأأأأة وتعز لأأأأا مر 
اجل دعطأاء صأأأأأأأأأأأأأأورة كاملأة عر 
جميع اوجأأأأأأه الكفأأأأأأاءة المحققأأأأأأة  

فر  عل  نطأأأأاق الميظمأأأأة، بمأأأأا
 لأأأأأأش خفض عأأأأأأدد الو أأأأأأائ ، 
نتيجًة إنشأأأأأأأأأأأأأاء المركز العالمر 

 للخدمات المشتركةع

وضأأع المركز العالمر للخدمات المشأأتركة مؤخرا ميهجية محكمة لحسأأاب 
الوفورات والفوائد المحققةع وسأأأأأأتسأأأأأأتخدي لمو الميهجية فر حسأأأأأأاب جميع 
الوفورات والفوائد فر المسأأأأأأتقبل وسأأأأأأُتعممم عل  الشأأأأأأعب األخر  لضأأأأأأمان 

 الحساباتع اتباع نهج متسق د اء لمو

سأأأأأأأأأأأيتحقق المجلس مر الفوائد 
التر تم حسأأأأأأأأأأأابها باسأأأأأأأأأأأتخداي 
الأمأيأهأجأيأأأأأأأة الأجأأأأأأأد أأأأأأأدة خأالل 
مراجعتأأأأه المقبلأأأأة، ولو يعتبر 

 ان لمو التوصية قيد التيفيمع

 X   

70  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 245الفقرة 

المجلس بأأأأأألن تيظر  وصأأأأأأأأأأأأأأر 
اليونيسأأأأأأأأأأ  فر دصأأأأأأأأأأدار وثائق 
شأأأأأأأأأأأأأأأأأأاملأأأأة تحأأأأدد ادوار المركز 
العأأالمر للخأأدمأأات المشأأأأأأأأأأأأأأتركأأة 
ومسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأاتأه وعالقتأه بمكأاتأب 
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  األخر  فر جميع 
مأجأأأأأأأاالت عأمألأأأأأأأه، وان تأقألأص 
الثغرات الموجودة فر التعليمأأات 
واإجراءات الأأأأداخليأأأأة ضأأأأأأأأأأأأأأمر 

 جميع مجاالت عمل المركزع

لمر للخدمات المشأأأأأتركة عل  ضأأأأأرورة دعادة اليظر فر  وافق المركز العا
فهري الخدمات الحالر للتلكد مر انه يقدي تفاصأأأأأأأيل عر جميع الخدمات 
التر  وفرلا المركز، والمسأأأأأأأؤوليات  ات الصأأأأأأألة للمركز وعمالئه، ومد  

 االعتماد عل  الشعب األخر /األرراأ الثالثةع
مات المشأأأأأتركة التركيز واسأأأأأتكماال لملش، سأأأأأيواصأأأأأل المركز العالمر للخد

عل  وضأأأأأأأأأأأأع تعليمات داخلية وإجراءات خارجية شأأأأأأأأأأأأاملة بشأأأأأأأأأأأألن جميع 
 مجاالت العملياتع

، اصأأأأأأأأدرت اليونيسأأأأأأأأ  فهري الخدمات 2020وفر الراع األول مر عاي 
الشأأأأأأامل لضأأأأأأمان االكتمال فر تحد د ادوار ومسأأأأأأؤوليات المركز العالمر 

يأعأرب الأمأجألأس عأر تأقأأأأأأأد أرو 
لأأأإلجأأأراءات الأأأتأأأر اتأأأخأأأأأأأملأأأأأأأا 
المركز العأأأأأأأالمر للخأأأأأأأدمأأأأأأأات 
المشأأأأأتركة فر وضأأأأأع تعليمات 
داخلية شأأأأأاملة، وسأأأأأيتحقق مر 

ه المقبلأة الوثأائق خالل مراجعتأ 
للحسأأأأأأأأأاباتع ويالحظ المجلس 
ايضأأا ان الوثائق الشأأاملة التر 
تحأأدد األدوار والمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأأات 
وعمليأة تيقيح فهري الخأدمأات  

 X   

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

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
بهع وقاي المركز بتحد ث  تعلق بالجهات المعيية  للخدمات المشأأتركة فيما          

دجراءات التشأأأأأأأأأأأأأأغيأل الموحأدة، والتعليمأات المتصأأأأأأأأأأأأأألأة بأالعمليأات، وتو يع 
  تعلق بجميع العملياتع المساءلة فيما

لم تسأأأأأأأأأأأأأأتكمأأأأأأل بعأأأأأأدع ويعتبر 
المجلس ان لأأأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأأأة 

 التيفيمع قيد

71  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 270الفقرة 

 وصأأأأر المجلس بلن تسأأأأتعرض 
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  الأأأأأداأ اتفأأأأأاقأأأأأات 
مسأأأأأأأأأأأأأأتو  الخأأدمأأات بأأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأأة 
للعمليأات وان تألخأم فر االعتبأار 
متوسأأأط المدة الزميية المسأأأتغرقة 
فر التجهيز بأأأأاعتبأأأأارلأأأأا جأأأأانبأأأأا 

 لممارسةعمر لمو ا لاما

 تعلق بهمو التوصأية، اكملا اليونيسأ  تيفيملا مر خالل اسأتعراض  فيما
الداأ اتفاق مسأأأأأأتو  الخدمات المتصأأأأأألة بالعمليات فر ضأأأأأأوء متوسأأأأأأط 
اوقأأأأات التجهيزع وتم االتفأأأأاق عل  دجراء تغييرات عل  الأأأأداأ اتفأأأأاق 

 مستو  الخدمات بعد استعراض متوسط اوقات التجهيزع
ع عل  اتفاقات مسأأأأأأأأأأأتو  الخدمات، وحسأأأأأأأأأأأاب لمو واتيح للمجلس االرال

 االتفاقات، ومقا يس األداء فر الوقا الحقيقر، وعملية التصعيدع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

72  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 271الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأر المجلس بلن تسأأأأأأأأأع  
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  دل  تحأأأأد أأأأد الحأأأأد 
المسأأموح به والمي د ا تم تجاو و 
 يبغر توثيق كل األسأأأأأأأباب التر 
تبرر عدي تحقيق الداأ اتفاقات 
 مستو  الخدمات توثيقًا واضحًاع

ا اليونيسأأأأأ  تيفيم لمو التوصأأأأأية مر خالل دصأأأأأدار مبادئ توجيهية اكمل
عل    2019بشأأأألن تجهيز التماكر، تم تعميمها فر كانون األول/ديسأأأأمبر  

جميع األشأخاص المعييير بالتجهيز والمشأرفير عليهم فر المركز العالمر 
 للخدمات المشتركةع

لطلبأأات، وتوضأأأأأأأأأأأأأأح المبأأادئ التوجيهيأأة الُيهج الموحأأدة لمعأأالجأأة حأأاالت ا
فر  لأأأأأش كيفيأأأأأة التعأأأأأامأأأأأل مع الطلبأأأأأات الواردة عر رريق البريأأأأأد  بمأأأأأا

اإلكترونر ومت   تم تصأأأأأأأأأأأأعيد الحاالت التر رال انتظارلاع ويتضأأأأأأأأأأأأمر 
المتعلق بتحد د األولويات والمتابعة مسأأأأأأأأللة تقادي اتفاق مسأأأأأأأأتو    9الفرع 

الخدمات، مع وصأأأأأأأأ ل للخطوات التر  تعير اتباعها لضأأأأأأأأمان تحد د حد 
وح به للتماكر التر تيطوي عل  انتهاك التفاق مسأأأأأأأأأتو  الخدماتع مسأأأأأأأأأم

وسأأأأأأأأأيسأأأأأأأأأتعرض فريق ددارة جودة الخدمات وقادة األفرقة فر االجتماعات 
األسأأأأأأأأأأأأأأبوعيأة المتعلقأة بأاألداء جميع الحأاالت التر اُشلقأا بعأد مرور فترة 

فر المائة مر الجداول الزميية المسأأأأأأأأتهدفة التفاق مسأأأأأأأأتو   200تتجاو  
 الخدماتع

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

73  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 272الفقرة 

ويوصأأر المجلس بلن تسأأتعرض 
اليونيس  اليظاي مر اجل تحد د 
وتصأأأأأأأأأأأأأأحيح دمكأأأأانيأأأأة اإيقأأأأاأ 

مسأأأأأأأأأأأأأأتو  اليأأأدوي لعأأأداد اتفأأأاق 
الأخأأأأأأأدمأأأأأأأات، وان تسأأأأأأأأأأأأأأتأعأرض 
الحأأأأاالت التر  تم فيهأأأأا ديقأأأأاأ  

 لما العداد لفترات رويلةع

اكملا اليونيسأأأأأ  تيفيم لمو التوصأأأأأية مر خالل دصأأأأأدار مبادئ توجيهية 
عل    2019بشأأأألن تجهيز التماكر، تم تعميمها فر كانون األول/ديسأأأأمبر  
كز العالمر جميع األشأخاص المعييير بالتجهيز والمشأرفير عليهم فر المر 

مر المبادئ التوجيهية اسأأأأأأأأتعراض  6للخدمات المشأأأأأأأأتركةع ويتياول الفرع  
الحاالت التر يمكر فيها للشأأأأأأأخص المعير بالتجهيز ان  وق  اليظر فر 

را وفقا لرمو  اسأأأأأأباب  حالة ما  دوياع وييبغر ان يكون التعليق اليدوي مبرم
 معدة مسبقاع

اسأأأأأأبوعر لتقادي الحاالت   ضأأأأأأرورة دجراء تحليل  9واالمثل، يصأأأأأأ  الفرع 
المعلقة اسأأأأأأأأأتيادا دل  تقرير صأأأأأأأأأادر عر مد ر شأأأأأأأأأؤون ضأأأأأأأأأمان الجودةع 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

 

X    
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 الرقم

سأأأأأأية تقرير 
مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأأة  

 الحسابات
الأفأقأرة الأتأر وردت 

 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية

 الحالة بعد التحقق

 نُفمت
قأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأد 

م التيفيم  لم تيفم
تجأأأأاو تهأأأأا  

 األحداط
وااليسبة للحاالت المعلقة ميم اكثر مر شهر تقويمر،  تم تقديم رلب دل            

رئيس فريق صأأأأأأأأاحب الحالة إعداد تحليل لمسأأأأأأأأباب الجمرية  تم ددراجه 
 دمات المشتركةعفر تقرير شهري يقدي دل  ددارة المركز العالمر للخ 

74  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 273الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأر المجلس اليونيسأأأأأأأأأأأ  
بكفأأأأأالأأأأأة ان تكون األسأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأاب 
المحأددة التر تبرر دعادة ورفض 

الحأأأأأاالت موثقأأأأأة فر اداة جميع 
 رلبات تقديم الخدماتع

توافق اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  عل  لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة وتالحظ ان اداة بوابأة الخأدمأات 
(Service Gateway ) إدارة الحاالت، التر ُنفِّمت مؤخرا، تشأأأأمل قوائم

ميسأدلة تتضأمر اسأبابا معدة مسأبقا تبرر دعادة الحاالت ورفضأهاع وقد تم 
ع ددراج مؤشأأأأأأأأأر عل  سأأأأأأأأأبب التعليق او اسأأأأأأأأأتكمال تحسأأأأأأأأأييات اخر ، م

التوق ، بحيث تتضأأأأأأأأمر المبادُئ التوجيهية المشأأأأأأأأار دليها اعالو المتعلقة 
بتجهيز التأماكر قأائمأة بألسأأأأأأأأأأأأأأبأاب معأدة مسأأأأأأأأأأأأأأبقأا تبرر رفض الحأاالت فر 

مر المبأأادئ التوجيهيأأة القأأائمأأة المعأأدة  8األداةع واأأالمثأأل، يعرض الفرع 
 التماكرعمسبقا لرفض الحاالت فر اداة دصدار 

فر ضأأأأأأأأأأأأأأوء اإجراء المتخأأأأم، 
 ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

X    

75  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 279الفقرة 

 وصأأأأأأأأأر المجلس باالسأأأأأأأأأتعراض  
الميتظم لجميع البيانات فر جميع  
الجداول الرئيسأأأأأأية مر اجل كفالة 
اكتمالها ودقتها وجودتها، ووضأأأأع  
تعريف واضأأأأأأح للخانات اإلزامية 

 لجميع الجداول الرئيسيةع 

ددارة البيأأانأأات المرجييأأة التأأابع للمركز  -الحظ فريق الشأأأأأأأأأأأأأأؤون المأأاليأأة 
العالمر للخدمات المشأأأأأأأأتركة ان اليظاي  تضأأأأأأأأمر بالفعل جداول رئيسأأأأأأأأية 

  انواع المعلومات، مدمجة فيها خانات دلزامية وضأأوابط مياسأأبة تسأأتيد دل
فقاي بعملية تيظيف سأأأأأأأأأأيوية لبيانات البائعيرع وقد ُانجزت العملية األخيرة 

ع واكتمأأل بأأدء العمأأل بأأالخأأانأأات اإلزاميأأة المتعلقأأة 2019فر تمو / وليأأه 
ع وفر اعقأأاب  لأأش، قأأاي الفريق 2020بأأالبأأائعير فر كأأانون الثأأانر/ يأأا ر 

لمكأاتأب القطريأة بحلول نهأايأة بتو يع معلومأات عر البأائعير لكر تيجزلأا ا
ع وااليسأأأأبة للبيانات المرجيية للموارد البشأأأأرية، 2020كانون الثانر/ يا ر  

 اتخمت اإجراءات التالية:
تم بأالفعأل دنشأأأأأأأأأأأأأأاء خأانأات للبيأانأات المرجييأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة بأالموارد  )ا(

 البشرية والموافقة عليها مع شيبة الموارد البشرية؛
الواردة فر الجدول الرئيسأأأأأر للموارد   سأأأأأيجري اسأأأأأتعراض البيانات )ب(

البشأأأرية عل  اسأأأاي فصأأألر للتلكد مر اكتمالها، واشأأأكل سأأأيوي مر اجل 
 ضمان دقتها وجودتها؛

مر عملية تيظيف البيانات  2020تم االنتهاء فر نيسأأأأأأأأأأأأأان/ابريل   )ج(
المتعلقة بالبائعير التر يقوي بها فريق ددارة البيانات المرجيية وسأأيتواصأأل 

 تير سيوياعتيفيملا مر 

، تم االنتهاء مر عملية اسأأأأأأتكمال 2019كانون األول/ديسأأأأأأمبر   31وفر 
البيأأانأأات المرجييأأة للموارد البشأأأأأأأأأأأأأأريأأة وتحأأد أأد الخأأانأأات اإلزاميأأةع واجري 
اسأأأأأأأتعراض فصأأأأأأألر لالكتمال واسأأأأأأأتعراض سأأأأأأأيوي لجودة البيانات ودقتها 

 التيفيمعع وُتعتبر لمو التوصية قيد 2020اعتبارا مر كانون الثانر/ يا ر 

الحأأظ الأأمأأجأألأأس ان عأأمأألأأيأأأأأأأة 
التيظيف جأأاريأأة، ولكر بعض 
المسأأائل لوحظا فر المراجعة 
الحالية للحسأأأأاباتع وسأأأأيتحقق 
المجلس ايضأأأأأأأأأأأأأأأأأأا مر نتأأأأأائج 
االسأأأأأأأأأأأتعراض المي سأأأأأأأأأأأيجر  
خالل مراجعأأأأة الحسأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأات  
الأأمأأقأأبأألأأأأأأأة، ويأأعأأتأأبأأر ان لأأأأأأأمو 

 التوصية قيد التيفيمع

 X   
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76  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 284الفقرة 

 وصأأأأر المجلس اليونيسأأأأ  بلن 
تأأأأأأأدرج فأر نأظأأأأأأأاي الأمأعألأومأأأأأأأات 

 لزي مر  االفتراضأر المتكامل ما
ضأأأأأأوابط المدخالت والتحقق مر 

بأاليسأأأأأأأأأأأأأأبأة  البيأانأات، ال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا
 للتاريخ المرجعرع

ددارة البيانات المرجيية التابع للمركز  - الشأأأأأأأؤون الماليةاسأأأأأأأتحدط فريق  
ع 2019العالمر للخدمات المشأتركة ،لية مراقبة مؤتمتة فر ا لول/سأبتمبر  

وتقوي لأأمو األداة بأأالتحقق مر التأأاريخ المرجعر لكأأل فأأاتورة وتيبأأه دل  اي 
اخطأأاء محتملأأة فر ددخأأال البيأأانأأات مر خالل مقأأارنأأة التأأاريخ المرجعر  

ورة بتاريخ المسأتيد )يجب ان يكون سأابقا او مساويا له( وتاريخ اليشر للفات
ا او مسأأأأأأأأأأأأأأأاويأا لأه(ع ويتم ديقأاأ دفع اي فأاتورة  تم  )يجأب ان يكون الحقأً

 التيبيه دليها باعتبارلا شير اعتيادية ويتم تصحيحهاع

الحظ المجلس وجود اخطأأأأأاء 
فر البيأأأأأأانأأأأأأات اثيأأأأأأاء عمليأأأأأأة 
مراجعأة الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات الحأاليأة، 

ش يعتبر ان لمو التوصأأأأية ولمل
 قيد التيفيمع

 X   

77  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 285الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأر المجلس ايضأأأأأأأأأأأًا بلن 
 لزي مر  تتخأأأأم اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مأأأأا

تأأأأدابير لكفأأأأالأأأأة ان تقأأأأّدي جميع 
الأأمأأكأأأأأأأاتأأأأأأأب الأأمأأعأأيأأيأأأأأأأة الأأفأأواتأأيأر 

 وتجهزلا فر الوقا المياسبع

توفر التعليمات المتعلقة بعملية تجهيز الفواتير مر جانب فريق الشأأأأأأأأأأؤون 
ددارة البيأأأأانأأأات المرجييأأأأة التأأأأابع للمركز العأأأأالمر للخأأأأدمأأأات  -المأأأأاليأأأأة 

تمكيرا للمكاتب القطرية  2019المشأتركة اعتبارا مر كانون األول/ديسأمبر  
اياي مر اسأأأأأتالي  10ز فر شضأأأأأون  يشأأأأأجع عل  تقديم الفواتير دل  المرك

 تعلق  الفاتورة مر البائعع ورصأأأأأد اسأأأأأتالي البضأأأأأائع/اسأأأأأتالي الفواتير فيما
بلوامر الشأراء لو ايضأا جزء مر تعليمات اإشالق الشأهرية لشأيبة اإدارة 

 المالية والتيظيم اإداريع
ويجري حاليا وضأأأأع اداة رصأأأأد مر اجل  يادة الوضأأأأوح باليسأأأأبة للمكاتب 

 مر ددارة ادائها فر لما المجالعلتتمكر 

الحظ المجلس مسأأأأأأائل مماثلة 
اثياء عملية مراجعة الحسأأابات 
الحأأاليأأة، ولأملأش يعتبر ان لأمو 

 التوصية قيد التيفيمع

 X   

78  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 291الفقرة 

بأأأأألن تعطر  وصأأأأأأأأأأأأأأر المجلس 
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  األولويأة لتسأأأأأأأأأأأأأأويأة 
الحأأأأأأاالت المعلقأأأأأأة و لأأأأأأش عل  
اسأأأأأأأأأأأأأأأاي معأأا ير محأأددة وخطأأة 
عمأأأأأأل تشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارك فيهأأأأأأا جميع 

 المعييةع المكاتب

 اتخمت اليونيس  اإجراءات التالية لتيفيم لمو التوصية وإشالقها:
تم تحد د الحاالت المعلقة، وارسأأألا رسأأأالة بالبريد اإلكترونر دل   )ا(

 ارد البشرية للموافقة عليها؛شيبة المو 
 َقّدما الشيبة حالة التسوية ووافقا عليها؛ )ب(
تم تحد د الحاالت المعلقة، وقاما الشيبة باستعراضها، وقاي المركز   )ج( 

 ع 2020، ار/ماري   31العالمر للخدمات المشتركة بتسويتها بحلول 
 ولملش، ُتعتبر لمو التوصية ميفمةع

بأأأأأالرد،  علمأأأأأااحأأأأأا  المجلس 
وسأأأأأوأ  تحقق مر اإجراءات 
المتخأمة خالل مراجعتأه المقبلأة 
للحسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأأأاتع وُتعتبر لأأأأأمو 

 التوصية قيد التيفيمع

 X   

79  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 292الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأر المجلس اليونيسأأأأأأأأأأأ  
دمكانية اسأأأأأأأأترداد باسأأأأأأأأتكشأأأأأأأأاأ  

فر  لأش  المأدفوعأات الزائأدة، بمأا
تألأأأأأأأش الأتأر تُأعأز  دلأ  ددخأأأأأأأال 
بيأأأأأانأأأأأات شير صأأأأأأأأأأأأأأحيحأأأأأة فر 
السأأأأيوات السأأأأابقة، و لش تمشأأأأيًا 

 مع األمر اإداري المعيرع

اسأأأأأأأأأأأأأأتيأادا دل  التحليأل الأمي تم دجرا و، تم تحأد أد الحأاالت، ووافق مأد ر 
مدفوعات الزائدة شأأأأأأأأأأأأيبة الموارد البشأأأأأأأأأأأأرية عل  تحد د مهلة اسأأأأأأأأأأأأترداد ال

 بسيتيرع
كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأمبر   31وُقدما حالة التسأأأأأأأأأأأوية دل  الشأأأأأأأأأأأيبة بحلول 

 ، ووافقا الشيبة عل  التسويةع2019

وتم تحد د الحاالت المعّلقة، وقاما شأأأيبة الموارد البشأأأرية باسأأأتعراضأأأها، 
، ار/ماري  31وقاي المركز العالمر للخدمات المشأأتركة بتسأأويتها بحلول 

 عتبر لمو التوصية ميفمةعع وتُ 2020

بأأأأأالرد،  احأأأأأا  المجلس علمأأأأأا
وسأأأأأأأأأأأأأأأيأأتأأحأأقأأق مأأر اإجأأراءات 
المتخأمة خالل مراجعتأه المقبلأة 
للحسأأأأاباتع ولملش، ُتعتبر لمو 

 التوصية قيد التيفيمع

 X   
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 الحسابات
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 تقييم المجلس رد اليونيس  توصية المجلس فيها التوصية
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 األحداط
          

80  - 2018 A/74/5/Add.3 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأل الثأانر، 

 293الفقرة 

ويوصأأأأأأأأأأأر المجلس اليونيسأأأأأأأأأأأ  
باسأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأاأ دمكانية تحسأأأأأأأأأير 
الأتأقأريأر الشأأأأأأأأأأأأأأهأري لألأبأيأأأأأأأانأأأأأأأات 
المرجيية واسأأأأأأأأأأأأأأتثياءات األموال 
مر اجأأل تحأأد أأد االسأأأأأأأأأأأأأأتثيأأاءات 
واألخطأأأأاء التر لهأأأأا ،ثأأأأار عل  

المراجعة   كشوأ المرتبات، برية
 واتخا  اإجراءات التصحيحيةع

 انتها اليونيس  مر تيفيم التوصية عل  اليحو التالر:
حدد فريق كشأوأ المرتبات والفريق اإداري التابع للموارد البشأرية  )ا(

مجاالت التعزيز للتقرير الشأأأأأأهري للبيانات المرجيية واسأأأأأأتثياءات األموال 
 مرتبات والموارد البشرية؛ مر اجل تو يع المسؤوليات بير كشوأ ال

 تعلق  اسأأأأأأأأأتعرضأأأأأأأأأا وحدة كشأأأأأأأأأوأ المرتبات ميطق اليظاي فيما )ب(
بجميع عمليات التحقق مر كشوأ المرتبات الواردة فر التقرير، وصّيفتها 

األخطاء التر لها ،ثار فر كشأأأأأأأأأأأأوأ المرتبات   ‘1’بملش فر ف تير )لر:  
المرتبات  والتر تتطلب اتخا  دجراءات تصأأأأأأأحيحية قبل دصأأأأأأأدار كشأأأأأأأوأ

التحأأم رات، التر تسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدي ببسأأأأأأأأأأأأأأأأارأأة كمحفز إجراء ‘ 2’ الفعليأأة، و
اسأأتعراض مر جانب المسأأتخدي(ع وتجري د الة الحاالت المتكررة التر  تم 

 التحقق ميها؛
تقوي شأأأأأأأأأأأأأأيبأة تكيولوجيأا المعلومأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت بأالتوقيع عل   )ج(

 التقرير المعز ع

انات المرجيية واسأأأأأتثياءات األموال وتم تعزيز وتيفيم التقرير الشأأأأأهري للبي
، تمشأأأأأأأأيا مع التوصأأأأأأأأيةع واسأأأأأأأأتخدي الفريق 2020فر كانون الثانر/ يا ر  

اإداري التابع للموارد البشأأأرية وفريق كشأأأوأ المرتبات التقريَر المسأأأتكمل 
ع وُيسأأأأأأتعرض التقرير المعز  شأأأأأأهريا قبل 2020ابتداًء مر شأأأأأأبا /فبرا ر  

حد د االسأتثياءات او التحم رات التر تم تجهيز كشأوأ المرتبات الفعلية لت
التيبيأأه دليهأأا، و لأأش لتجيأأب الحأأاالت التر يمكر ان تؤدي دل  مأأدفوعأأات 
 ائدة او مدفوعات ناقصأأة للمو فيرع وعل  اليحو الميشأأود، تم مر خالل 
التقرير تحد د المسأأأائل المتعلقة بانتهاء فترة اإعارة والتصأأأويبات اليدوية، 

 و المجلس فر مالحظأاتأه، ومر ثم جر  التحقق مر عل  اليحو الأمي ابر 
صأأأأحتها وتسأأأأويتهاع ومر خمسأأأأة اشأأأأهر عل  تيفيم التقرير المعز ، واد  

فر  لش تو يع المسأأأاءلة  التقرير دل  الفصأأأل الصأأأحيح بير الواجبات، بما
بير ددارة الموارد البشأأأأأرية وكشأأأأأوأ المرتبات، واد  دل  اسأأأأأتقرار العملية 

لضأأوابط الصأأحيحةع ولملش، باليظر دل  معالجة بشأأكل كبير، مع وضأأع ا
 التوصية وتيفيملا، فإن مر المطلوب دشالقهاع

الحظ المجلس حأاالت النتهأاء 
فترة اإعأأأارة تم تحأأأد أأأدلأأأا فر 
التقرير الشأأأأأأأأأأأأأأهري للبيأأأأأأانأأأأأأات 
المرجيية واسأتثياءات األموال، 
وقأأد جر  تصأأأأأأأأأأأأأأحيحهأأا  أأدويأأا 
إضأأأأأأأأأأأأأأفأأأأاء الطأأأأابع اليظأأأأامر 

ش، عليهاع وااإضأأأأأأأأأأأافة دل   ل
سأأأأأأأأأأأأأأأيأجأري خأالل الأمأراجأعأأأأأأأة 
المقبلة للحسأأأأأأأابات التحقق مر 
اإجأأراءات الأأمأأتأأخأأأأأأأمة، عأألأأ  
اليحو المفصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل فر الردع 
ولأملأش، ُتعتبر لأمو التوصأأأأأأأأأأأأأأيأة 

 قيد التيفيمع

 X   

 6 1 40 33    المجموت 

 8 1 50 41    النسبة المئوية 
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 الفصل الثالث 
 تصد ق البيانات المالية   

  
موجهة من المرا ب المالي لمنظمة األمم المتحدة   2020آ ار/مارس    31رساااااااااالة م ر ة   

 للطفولة إلى رييس مجلس مراجعي الحسابات
 

مر اليظأاي المأالر، اشأأأأأأأأأأأأأأهأد، فر حأدود علمر ومعلومأاتر واعتقأادي، ان جميع   5-113عماًل بأالبيأد  
ية وانها معروضأأأأأة عل  نحو سأأأأأليم فر لمو  المعامالت المادية مقيمدة عل  نحو سأأأأأليم فر السأأأأأجالت المحاسأأأأأب

 البيانات الماليةع

 واقر  بما  لر: 

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

معّيية وان البيانات المالية اُِعدت ِربقًا للمعا ير المحاسأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي وتتضأأأأأأأأأأأأمر مبالغ  
 مبيية عل  افضل التقد رات وا راء التر توصلا دليها اإدارة؛

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

 مة، فر درار الفصل الال ي بير الواجباتعبصفة عا

ويقوي المراجعون الداخليون للحسأأأابات فر اليونيسأأأ  باسأأأتعراض مسأأأتمر ليظم المحاسأأأبة والمراقبةع   
وقد اتاحا اإدارة لمجلس مراجعر حسأأأأأأأابات األمم المتحدة وللمراجعير الداخليير للحسأأأأأأأابات فر اليونيسأأأأأأأ   

 ة عل  جميع السجالت المحاسبية والماليةعدمكانية االّرالع بصورة كاملة واحّري

وتسأتعرض اإدارة توصأيات مجلس مراجعر حسأابات األمم المتحدة والمراجعير الداخليير للحسأابات  
فر اليونيسأأأأأأأ ع ولر دما قد نقمحا دجراءات المراقبة او انها بصأأأأأأأدد تيقيحها، حسأأأأأأأب االقتضأأأأأأأاء، اسأأأأأأأتجابة  

 التوصياتع لتلش
 

 أساري توماي  )توقيع(
 مراقب المالرال

 اليونيس 
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 بيان من اإلدارة عن الضوابط الدا لية على اإلب غ المالي  
 2020آ ار/مارس  31

تتول  اإدارة، مر خالل احكاي اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأأأأأ ، التر وافق عليها المجلس   - 1
المالئمة لإلبالغ المالر المتعلق باليونيس ع ولكر تضطلع  التيفيمي، مسؤولية وضع وتعه د الضوابط الداخلية  

اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بعمليأاتهأا عل  نحو ميظم واخالقر وكفؤ وفعأال، اعتمأدت اإرأار المتكأامأل للضأأأأأأأأأأأأأأوابط الأداخليأة 
 ( المي وضعته لجية الميظمات الراعية التابعة للجية تريدوايع2013)

لمراقب المالر تعه د سأأأأأجالت اليونيسأأأأأ  المالية ومر خالل درار تيظيمر اسأأأأأتقر العمل به، يكفل ا - 2
 بما  تيح تقديم تقارير مالية دقيقة وفر حييهع

 وتشمل الضوابُط الداخلية لإلبالغ المالر للميظمة سياساتل وإجراءاتل تكفل ما  لر:  - 3

التلكد مر تعهد سأأأأأأأأأأأجالت َتظهُر فيها، بقدر معقول مر التفصأأأأأأأأأأأيل، المعامالت وعمليات  )ا( 
 أ فر األصول عل  نحو دقيق ونزيه؛التصر 

تقديم تلكيدات معقولة بلن المعامالت ُتسأأأأأأأجمل حسأأأأأأأب االقتضأأأأأأأاء بما  تيح دعداد البيانات  )ب( 
المالية وفقا للمعا ير المحاسأبية الدولية للقطاع العاي، والن د رادات ومصأروفات الميظمة ال تتم دال بالحصأول 

 عل  األ ون المياسبة مر اإدارة؛

تقديم تلكيدات معقولة بشأأألن ميع عمليات شأأأراء األصأأأول او اسأأأتعمالها او التصأأأرأ فيها  )ج( 
عل  نحو شير مل ون به او الكش  عر  لش فر الوقا المياسب، د ا كان لتلش العمليات تلثيٌر  و شلن عل   

 البيانات الماليةع

لقة بالغش، يجري التحقيق فر جميع  ووفقًا لليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأ  وسأأأأياسأأأأتها المتع - 4
حاالت الغش المشأأأأتبه فيها او المبلغ عيها فر درار و يفة التحقيقات تحا دشأأأأراأ مكتب المراجعة الداخلية 
للحسأأأأأأأأأأأأأأابأات والتحقيقأاتع وُتيأا  بو يفأة المراجعأة الأداخليأة للحسأأأأأأأأأأأأأأابأات واليأة تزويأد اإدارة والمجلس التيفيأمي 

ليونيسأ  وانشأطتهاع ومكتب المراجعة الداخلية للحسأابات والتحقيقات عيصأر  بتلكيدات مسأتقلة بشألن عمليات ا
 رئيسر فر نظاي الرقابة الداخلية المستقلة فر الميظمة، وله المية حاسمة فر تهي ة بي ة سليمة للمراقبة فيهاع

عراض وتيشأأأأأ  اليونيسأأأأأ  لجانًا و يفتها الرقابة عل  دجراءات العمل الرئيسأأأأأية، مر قبيل لجية اسأأأأأت - 5
العقود، ومجلس حصأأأأأأأر الممتلكات، واللجية االسأأأأأأأتشأأأأأأأارية للشأأأأأأأؤون المالية، ولي ات االسأأأأأأأتعراض المركزيةع 
وتتعاون اليونيسأ  ايضأا مع وكاالت األمم المتحدة األخر  والشأركاء مر اجل اسأتعراض تقييمات بي ة اإدارة 

اع وتوجد ايضأأأأا انشأأأأطة رقابية اخر  تضأأأأطلع  المالية العامة التر تيفِّم اليونيسأأأأ  التحويالت اليقدية فر درارل
بها كيانات خارجية مثل اللجية االسأأتشأأارية لمراجعة الحسأأابات، واللجية االسأأتشأأارية لشأأؤون اإدارة والميزانية، 

 ووحدة التفتيش المشتركةع

الضأأأأأأوابط  وافضأأأأأأل درار الرقابة والحوكمة المراقبة الداخلية المبّير اعالو، َتطم ر اإدارة دل  فعالية  - 6
 الداخلية المطبقة عل  اإبالغ المالرع

 أساري توماي  )توقيع(
 المراقب المالر
 اليونيس 
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 الفصل الرابع 
 استعراا مالي عام   

 
 منا شة البيانات المالية وتحلذلها  
 مقدمة  

 
والميظمة“( فر انشألت الجميية العامة لممم المتحدة ميظمة األمم المتحدة للطفولة )واليونيسأ “ او  - 1

بلدا وإقليما وميطقة، بما فر  لش مقار    190ع ويقع مقر اليونيسأأأأأأأ  فر نيويورك، ولها مكاتب فر 1946عاي 
اخر  فر ديطاليا والجيكا وجمهورية كوريا والدانمرك وسأأأأأأويسأأأأأأرا وليغاريا واليابان، ومكاتب دقليمية فر األردن 

 ونيبالع وإثيوايا وايما وتا ليد والسيغال وسويسرا وكيييا

وتسأأأاعد اليونيسأأأ  الحكومات وسأأأائر الشأأأركاء فر التغلب عل  العقبات التر يضأأأعها الفقر والعي    - 2
والمرض والتمييز فر رريق دعمال حقوق الطفلع وتقوي الميظمة بحشد اإرادة السياسية وتعب ة الموارد المادية 

واألولوية لمرفال“، واياء قدرة البلدان عل  وضأأأع  لمسأأأاعدة البلدان، ال سأأأيما البلدان اليامية، عل  كفالة مبدا 
 السياسات المياسبة وتقديم الخدمات دل  األرفال واسرلمع

بغر قراءتأأه بأأاالقتران مع  يومأأا  رد فر لأأما البيأأان المأأالر مر ميأأاقشأأأأأأأأأأأأأأأة وتحليأأل للبيأأانأأات المأأاليأأة   - 3
ر تلش البياناتع وقد اُعدت لمو البيانات ، ولكيه ليس جزءا م2019البيانات المالية المراَجعة لليونيسأأأأأأأ  لعاي 

وفقا لليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأ ، والمعا ير المحاسأأأبية الدولية   2019المالية عر السأأأية التقويمية 
للقطاع العاي وترد فر الفصأأأأأأأأأأل الخامس مر لمو الوثيقةع والهدأ مر لمو المياقشأأأأأأأأأأة والتحليل تزويد مر يقرا 

بتفسأأير اوف  للمعي  الكامر وراء األرقاي وإرالع الجهات صأأاحبة المصأألحة عل  الكيفية التر  اليتائج المالية
 ُتدار بها الموارد الماليةع

 
 عرا عام للعمليات والبذئة التشرذلية   

 العمليات  

مجلس ددارة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لو المجلس التيفيأأمي للميظمأأة، الأأمي يقأأدي الأأدعم الحكومر الأأدولر لهأأا  - 4
أ الحكومر الدولر عليها وفقا للتوجيهات السأأأأياسأأأأاتية العامة للجميية العامة، وللمجلس االقتصأأأأادي واإشأأأأرا

دولة مر الدول األعضأأأأأأاء فر األمم المتحدة،  يتخبهم  36واالجتماعرع ويضأأأأأأم المجلس التيفيمي ممثلير مر 
فيمية لليونيسأأأأأأأأأأأأأ ،  المجلس االقتصأأأأأأأأأأأأأادي واالجتماعر لعضأأأأأأأأأأأأأوية مدتها ثالط سأأأأأأأأأأأأأيواتع وتتول  المد رة التي

فوري، قيادة وإدارة انشأأأأأطة اليونيسأأأأأ  اليومية، ولر مسأأأأأؤولة اماي المجلس التيفيمي عر جميع جوانب   ليريتا
 الميظمةع عمليات

ل انشأأأطة اليونيسأأأ  بالكامل مر التبرعات المقدمة مر الحكومات والميظمات الحكومية الدولية  - 5 وتموم
ص بعض تلش التبرعات لبرامج ومشأأاريع محددة، فر حير ُتميح موارد   والمؤسأأسأأات الخاصأأة واألفرادع ويخصأأم

شير مخصصة لليونيس  لكر تو عها وفقا لصيغة يقّرلا المجلس التيفيمي وتعطر األولوية للبلدان التر يكون  
 فيها األرفال اشد احتياجاع
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 (19-مرض فيروي كورونا )كوفيد  

ع وحت  وقا 19-شير مسأبوقة تتمثل فر جائحة كوفيد تواجه اليونيسأ  والعالم ا مة صأحية عالمية - 6
دعأداد لأمو البيأانأات المأاليأة، ُتعتبر الجأائحأة حأدثأا لأامأا، وإن لم تترتأب عليهأا بعأد اي ،ثأار ضأأأأأأأأأأأأأأارة او مفيأدةع  

 تضأأأأأأأح ايضأأأأأأأا اثرلا فر العمليات المالية لليونيسأأأأأأأيف فر المسأأأأأأأتقبل؛ ومع  لش، تتخم اليونيسأأأأأأأ  تدابير  ولم
ألثر المي قد  ترتب عل  اي انخفاض ممِكر للمسأالمات فر الموارد العاديةع ومر المرجح  تخفيفية للحد مر ا

ان يشأأأأأأأأمل  لش األثر تراجع فر جمع األموال الال مة لتمويل انشأأأأأأأأطة برنامجية اخر  شير تدابير التصأأأأأأأأدي 
ية وعائدات  ، عل  نحو راما  ؤثر فر اضأأأأأع  الف اتع ويمكر ايضأأأأأا ان تتلثر اليتائج المال19-لجائحة كوفيد

 االستثمار مر جراء التغيرات المسجلة فر جملة امور ميها اسعار الفائدة، والقطع األجيبر، واسواق األسهمع

وتلتر لمو الجائحة فر وقا تكمل فيه اليونيسأأأ  اسأأأتعراض ميتصأأأ  المدة، لتسأأأتهل السأأأية الثالثة  - 7
،فاق  ود مياقشأأأأأة دضأأأأأافية فر الفرع المعيون ع وتر 2021-2018مر تيفيم الخطة االسأأأأأتراتيجية للميظمة للفترة 

مر مياقشأأأأأة لمو البيانات المالية وتحليلهاع وترد تحليالت الحسأأأأأاسأأأأأية المالية للعمليات   “وما بعدو  2020عاي 
مر البيانات المالية بشأأألن االلتزامات المترتبة عل  اسأأأتحقاقات   29و  18المالية لليونيسأأأيف فر المالحظتير 

 لمالية عل  التوالرعالمو فير واألدوات ا
 

 نظاي الميسقير المقيمير  

، نفمت األمم المتحدة نظاما جد دا ومسأأأأأأأتقال للميسأأأأأأأقير المقيميرع وكان التركيز فر 2019فر عاي  - 8
 يصأب عل  ما  لر: )ا( دنشأاء مكاتب للميسأقير المقيمير؛ و )ب( اتفاق درار اإدارة والمسأاءلة    2019عاي 

لقطري؛ و )ج( بدء تيفيم التمويل، بما فر  لش دنشأأأأأأأأاء ،لية لتحصأأأأأأأأيل الضأأأأأأأأريبة عر التيفيم عل  الصأأأأأأأأعيد ا
فر المائةع وانشأأأأ ا مكاتب للميسأأأأقير المقيمير، وقاما اليونيسأأأأ  بتحد ث توصأأأأيفات   1المفروضأأأأة بيسأأأأبة 

و أائ  ممثليهأا القطريير بحيأث تعكس التغييرات التر ُادخلأا فر درأار اإدارة والمسأأأأأأأأأأأأأأاءلأة وكأانأا مر اول   
مال ير دوالر   8,3انأات مجموعأة األمم المتحأدة للتيميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة التر دفعأا كأامأل مسأأأأأأأأأأأأأأالمأاتهأا بمبلغ كيأ 

فر درار ترتيب تقاسأأأأأأأم التكاليفع وادات اليونيسأأأأأأأ  تحصأأأأأأأيل لما الرسأأأأأأأم مر الجهات المانحة    2019 لعاي
الر تتعلق  مال ير دو   3,39المعييأة التر تقأدي مسأأأأأأأأأأأأأأالمأات دنمأائيأة مخصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأة ألشراض بعييهأا، وجمعأا 

 ع2019باالتفاقات الموقعة فر عاي 
 

 استعراض ميتص  المدة  

اكد اسأأأأأأأأتعراض ميتصأأأأأأأأ  المدة ان التحدي األكبر اماي تعب ة الموارد مر اجل األرفال لو الحفا    - 9
عل  الموارد العأاديأة واألرصأأأأأأأأأأأأأأأدة المرنأة األخر  للميظمأة و يأادتهأاع وعل  الرشم مر االلتزامأات التر قطعتهأا  

ل األعضأأأأأأأأأأاء بتقديم التمويل الجيد، فإن لما المجال لم يشأأأأأأأأأأهد بعد مكاسأأأأأأأأأأب معقولة، بييما تتطلب  يادة الدو 
الشأأرو  التر يفرضأأها المانحون ومطالبات الشأأركاء فيما  تعلق بالرقابة وامل العياية الواجبة مزيدا مر الموارد  

التعجيأأل بتحقيق اليتأأائج توافر التمويأل  للتخفيف مر حأدة المخأأارر واالمتثأأال للمتطلبأأات االئتمأأانيأأةع ويتطلأأب 
الجيد والمرن مر اجل االبتكار وإقامة الشأأأأراكات واالسأأأأتفادة ميها، وتعزيز القدرات، وتوليد البيانات، وتحسأأأأير  
اسأأأتخدامها فر اتخا  اإجراءاتع وال بد ايضأأأا مر سأأأد الثغرات فر تمويل المسأأأاعدات اإنسأأأانية حيث تحول  

ضها المانحون دون تيفيم األنشطة التر تفضر دل  حلول دائمةع بل اصبح التمويل الشرو  الصارمة التر يفر 
 ع19-المرن اكثر ضرورة لكفالة تمتع اليونيس  بالمرونة الال مة لالستجابة بسرعة فر سياق جائحة كوفيد
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ال السأألطة فرقة العمل المسأأتقلة المعيية بالتمييز بير الجيسأأير والتحرش الجيسأأر والمضأأايقة وإسأأاءة اسأأتعم  
 فر اماكر العمل

انشأأأأ ا فرقة العمل المسأأأأتقلة المعيية بالتمييز بير الجيسأأأأير والتحرش الجيسأأأأر والمضأأأأايقة وإسأأأأاءة   - 10
لتقييم انما  التمييز والمضأأأأأأايقة وإسأأأأأأاءة اسأأأأأأتعمال السأأأأأألطة    2018اسأأأأأأتعمال السأأأأأألطة فر اماكر العمل عاي 

فرقة العمل فر افضأأأأأأأأل الممارسأأأأأأأأات مر داخل األمم المتحدة المتعلقة بيوع الجيس فر اماكر العملع ونظرت 
ومؤسأأسأأات شيرلا فيما  تعلق بمعالجة المسأأائل المماثلة، وقدما نتائج وتوصأأيات قابلة للتيفيم دل  اليونيسأأ   

ع واكد التقرير ان المو فير لم الم اصول الميظمة فر االضطالع  2019فر تقريرلا المقدي فر حزيران/ ونيه  
لمعيية باألرفال، وان المو فير يسأأأأعون دل  تجسأأأأيد القيم األسأأأأاسأأأأية للميظمة ولر الرعاية واالحتراي بوال تها ا

 واليزالة والثقة والمساءلةع

وخلصأأأأأأا فرقة العمل فر تقريرلا دل  ان ضأأأأأأرورة قياي اليونيسأأأأأأ  بدعم ثقافة صأأأأأأحية فر الميظمة   - 11
ر البالغ األلمية باليسأبة لجميع المو فيرع ورّدت اإدارة وتوفير الضأوابط والموا ير الال مة ألداء الدور الممكو 

(؛ وسأأأأأأأأأأأأتواصأأأأأأأأأأأأل تقديم تقرير دل  المجلس  E/ICEF/2019/26عل  نتائج فرقة العمل وتوصأأأأأأأأأأأأياتها )انظر 
 فرقة العملعالتيفيمي عر التقدي المحر  فر تيفيم نقا  العمل الواردة فر تقرير 

 
 نتايج البرنامج  

 االبتكارات  

، المي وصأأأل دل  U-Reportمر االبتكارات التر ُربقا عل  نطاق واسأأأع ميبر دشأأأراك الشأأأباب،  - 12
بلدا؛ وميبر وجوا  مرور التعلم“ لتحسأأأأير فرص التعلم المتاحة لمرفال المتيقلير؛    65مال ير شأأأأخص فر  9

وابتكارات فر مجال الصأحة ميها تشأخيص اإصأابة بفيروي نقص المياعة البشأرية فر نقا  الرعاية، ومبادرة 
لاللتهاب الرئوي  ومشأأأأأأأأأأأأأروع توسأأأأأأأأأأأأأيع نطاق ابتكارات االسأأأأأأأأأأأأأتجابة +HPVفيروي الوري الحليمر البشأأأأأأأأأأأأأري 

(SPRINTع) 
 

  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2019/26
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التيفيم، يسأأير معظم نواتج الخطة االسأأتراتيجية عل  المسأأار الصأأحيحع  واعد مرور عامير عل  بدء   - 13
فر المائة ميها   12فر المائة مر اليواتج الرئيسأأأأأية او كادت تتحقق، حيث ابتعدت نسأأأأأبة   71وتحققا نسأأأأأبة 

فر المائة ميها عر المسأار دل  حد كبيرع وواصألا اليونيسأ    17دل  حد ما عر المسأار الصأحيح وانحرفا 
 لمساعدات لمرفال ميدانيا فر جميع المجاالت الخمسة المستهدفة فر للخطةعتقديم ا

فر المائة فر جميع مجاالت اليتائج المتوخاة فر المجال  90وإجماال، ُابلغ عر دحرا  تقدي بيسأأأأأأأأأبة  - 14
جل تقدي 2، كفالة بقاء كل رفل ونمائه، والمجال المسأأأأأتهدأ 1المسأأأأأتهدأ   ، لكل رفل الحق فر التعلمع وسأأأأأُ

، لكل رفل الحق  3فر المائة فر اثيير مر مجاالت اليتائج الثالثة فر درار المجال المسأأأأأأأتهدأ  90نسأأأأأأأبته  
،  4فر الحماية مر العي  واالسأأأأتغالل؛ وفر اراع مر مجاالت اليتائج الخسأأأأمة فر درار المجال المسأأأأتهدأ 

●

  س لكل  فل الحق في التعلم2المجال المستهد  
ملتحق بأأالمأأداري فر رفأأل شير ملذون  17ددراج اكثر مر  ●

 برامج التعلم المبكر واالبتدائر والثانوي 
 رفل عل  مواد تعليميةملذون  12حصول اكثر مر  ●
 رفل فر برامج تطوير المهاراتم  ذن  4 اكثر مر مشاركة ●

س لكل  فل الحق في الحماية 3المجال المسااااااتهد  
 من العنل واالستر ل

 يادة نسأأأأأأأأأأأبة األرفال المسأأأأأأأأأأأتفيد ر مر خدمات  ●
 في الماية 17الوقاية مر العي  بيسبة 

عل   أنثى 158 000 حصأأأأأأأأأأأأأأول اكثر مر ●
خدمات متصأأأأأأألة بممارسأأأأأأأة تشأأأأأأأويه األعضأأأأأأأاء 

 التياسلية لإلناط
 رفل ملذون  22 تسجيل والدة ●

 : كفالة بقاء كل  فل ونماي 1المجال المستهد  
 مولود حرملذون  27,4 ●
دل  المسأأأأأأأأتشأأأأأأأأف  لتلقر العالج مر م  ذن  فل  4,9 ددخال ●

 سوء التغمية الحاد
 ضد الحصبةملذون  فل  41,3 تحصير ●
عل  مكّمالت فيتامير ملذون  فل  249 حصأأأأأأأأأول اكثر مر ●

 ال 
عل  مضأأأأأأأأأأأأأادات حيوية لعالج م  ذن  فل  9,4 حصأأأأأأأأأأأأأول ●

 االلتهاب الرئوي 
 عام  من المجتمعات المحلية 35 840 عزيز مهاراتت ●
 

: لكل  فل الحق في التمتع 5المجال المساااااااااتهد  
 بفرصة عادلة في الحياة

مر برامج  ملذون  فل 51 اكثر مر اسأأأأأأأأأأأأأتفادة ●
 التحويالت اليقدية التر تدعمها اليونيس 

تأأأأأدخالت فر مجأأأأأال  فتاااااةم  ذن  5,7 تلقر ●
الوقأأأايأأأة والرعأأأايأأأة لمكأأأافحأأأة  واج األرفأأأال مر 

 خالل مبادرات المهارات الحياتية 
 وي اإعاقة  من األ فالملذون  1,7 اسأأأأأأأأأتفادة ●

 مر خدمات البرامج

: لكل  فل الحق في العيش 4المجال المساااااااااتهد  
 في بذئة آمنة ونظيفة

توفير المياو اليظيفة لعدد دضافر مر األشخاص  ●
 شخصملذون  18,3بلغ 

توفير مرافق الصأأرأ الصأأحر لعدد دضأأافر مر  ●
  شخصملذون  15,5 األشخاص بلغ

بلدا مر  64فر  شخصملذون  39,1استفادة  ●
 الدعم اإنسانر فر مجال المياو
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لخمسأأأأأأأأأأأأأأأة فر درأأار المجأأال  لكأأل رفأأل الحق فر الييش فر بي أأة ،ميأأة ونظيفأأة واثيير مر مجأأاالت اليتأأائج ا
 ، لكل رفل الحق فر التمتع بفرصة عادلة فر الحياةع5المستهدأ 

بلأأدا، ممأأا اتأأاح اليهوض   120، دعمأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  برامج التغأأميأأة فر اكثر مر 2019وفر عأأاي  - 15
واليقص   -اي نقص التغمية   -بالجهود العالمية الرامية دل  التصأدي للعبء الثالثر المتمثل فر سأوء التغمية  

فر المغميات الدقيقة و يادة الو ن، حيث تشأأأأأأأأأأأأأأهد حاالت  يادة الو ن ارتفاعا فر كل ميطقة، بما فر  لش فر  
مال ير رفل دون سر الخامسة عل  خدمات الوقاية مر التقزي  307، حصل  2019البي ات الهشةع وفر عاي 

مليون    26,6ليون رفل، مر بييهم م  60وشيرو مر اشأأأأأكال سأأأأأوء التغمية فر مرحلة الطفولة المبكرة؛ وحصأأأأأل 
مليون فت  عل  خدمات الوقاية مر فقر الدي وشيرو مر اشأأأأأكال سأأأأأوء التغمية فر سأأأأأر المرالقة؛    19,3فتاة و 

مليون فت  عل  خدمات لعالج الهزال الشأأأأأأأد د   1,6مليون فتاة و  1,8مال ير رفل، مر بييهم    4,9وحصأأأأأأأل 
 وشيرو مر اشكال سوء التغمية الحاد؛

تبوات اليونيسأأأأأأأأأأأ  مكانة القيادة الفكرية فر مجال تغمية األي والطفل بفضأأأأأأأأأأأل ميشأأأأأأأأأأأورلا المعيون  و  - 16
، المي  وثق تغير سأأأأأمات سأأأأأوء  2019األرفال فر العالم: األرفال والغماء والتغمية“ الصأأأأأادر فر عاي  وحالة

ظم الغمائية فر دعم  تغمية األرفال عل  الصأأأأأأأأأأعيد العالمر ويدعو دل  الوعر بالدور الحاسأأأأأأأأأأم المي تؤديه الي
تحسأأأير تغمية األرفالع واكد اسأأأتعراض ميتصأأأ  المدة ان جميع برامج التغمية التر تقدمها اليونيسأأأ   يبغر 
ان تواصأأأأل العمل وفق فرضأأأأية عامة مفادلا ان الوقاية تلتر اوال، ولكر د ا فشأأأألا الوقاية، فال بد مر اللجوء  

مع مؤسأأأأسأأأأة بيل وميلييدا شيتس مر اجل اتخا  دجراءات دل  العالجع وتشأأأأكل لمو الفرضأأأأية اسأأأأاي الشأأأأراكة 
 وي مر   1  000بلدا مر البلدان المثقلة باألعباء، و لش فر اول  15خاصأأأأة بالتغمية لمرفال وامهاتهم داخل 

الحياة مر خالل اعتماد نظم الغماء والصأأحة والحماية االجتماعية، وكملش اسأأاي الشأأراكة مع برنامج األشمية 
لزال األرفال، التر تشأأأأأأأأأدد عل  الوقاية فر مرحلة الطفولة المبكرة وإدماج خدمات الكشأأأأأأأأأ    العالمر بشأأأأأأأأألن

 المبكر والعالج فر الرعاية الصحية األولية، بما فر  لش فر البي ات الهشةع

بلأدًا برامج حكوميأة متعأددة القطأاعأات لليمأاء فر مرحلأة الطفولأة المبكرة،  115، نفأم 2019وفر عأاي  - 17
بلدًا سأأأأأأأياسأأأأأأأة او خطة عمل وريية لليماء فر مرحلة    83بلدًا فر السأأأأأأأية السأأأأأأأابقةع وُوضأأأأأأأعا فر  80مقابل 

ع واضأأأطلعا اليونيسأأأ  بتدخالت فر مجال اليماء فر  2018بلدًا مقارنة بعاي   16الطفولة المبكرة، اي بزيادة  
بلدا،    42ة داخل رفال دون سأأأأر الخامسأأأأة فر حاالت دنسأأأأاني  615 049مرحلة الطفولة المبكرة اسأأأأتفاد ميها 

بلدا(؛ وكان مر بير لؤالء    33فت  )اسأأأتيادا دل  البيانات الواردة مر   245  943فتاة و   237 167مر بييهم  
 بلدا(ع 14مر  وي اإعاقة )استيادا دل  البيانات الواردة مر  2 608األرفال 

، كان لد  2019اي وسأأأأأأأأأأتعتمد لمو الجهود عل  اليتائج الرئيسأأأأأأأأأأية التر تحققا حت  ا نع وفر ع - 18
فر المائة مر البلدان التر تدعمها اليونيسأ  نظم توفر فرصأا متكاف ة للحصأول عل  التعليم، مقابل نسأبة  37
فر المائة مر البلدان ،ليات فعالة للحد مر العي  الجيسأأأأأأأأأأأانر    49؛ وكان لد  2018فر المائة فر عاي  29

فر المائة مر البلدان    48؛ وكان لد   2018ئة فر عاي  فر الما  38فر المداري او لميع وقوعه، مقابل نسبة  
فر المأأأائأأأة فر   35التر تأأأدعمهأأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  نظم تعليميأأأة فعأأأالأأأة لتحقيق نتأأأائج فر مجأأأال التعلم، مقأأأابأأأل 

فر المائة مر البلدان التر تدعمها اليونيسأ  نظم فعالة اضأفا الطابع المؤسأسأر   23؛ وكان لد  2018 عاي
ع وفر  2018فر المائة فر عاي   16اسأأأأأأاي المسأأأأأأاواة بير الجيسأأأأأأير، مقابل نسأأأأأأبة عل  تيمية المهارات عل  

السأأودان، اتاحا فرص التعلم اإلكترونر عر رريق البرنامج العالمر المعيون واتحرق شأأوقا للتعلم“ لما عددو  
 فر المائة ميهم مر الفتيات، دتقان الرياضيات واللغة العرايةع 47رفال،  5 136
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، واسأأأأبب نقص التمويل وتزا د انعداي األمر والهجمات المحددة األلداأ، لم تحقق  2019وفر عاي  - 19
مليون مر اكثر    12,3فر المائة مر لدفها الطموح المتمثل فر توفير التعليم لما عددو   60اليونيسأأأأأأ  سأأأأأأو  

لدول  األرفال عرضأأأأأة للخطر فر الحاالت اإنسأأأأأانيةع ومع  لش، فقد سأأأأأالم عمل اليونيسأأأأأ  وشأأأأأركائها مع ا
مر   102والجمأاعأات المسأأأأأأأأأأأأأألحأة لحمأايأة التعليم مر االعتأداء فر تأل يأد دعالن المأداري ا ميأة مر جأانأب فر 

 البلدان، فر حير عملا اليونيس  مع الحكومات عل  تيفيم مبادئه التوجيهيةع

، والغ مجموع نفقات 2019بلدا فر عاي  152فر   3وعملا اليونيسأأأأأأأأأأأأ  فر المجال المسأأأأأأأأأأأأتهدأ  - 20
مال ير دوالر، بما فر  لش تكاليف العمل    707,99امج عل  الصعيد العالمر فر لما المجال المستهدأ البرن

خاتمة ’عقد فتاك‘ باليسأأأبة لمرفال    2019مليون دوالرع وشأأأكل عاي   375,17بلدا وقدرلا   74اإنسأأأانر فر 
، 2010ال ميم عاي انتهاك جسأأأأأأأأأأيم ضأأأأأأأأأأد األرف  170 000فر حاالت اليزاع، حيث تم دثبات وقوع اكثر مر 

 والغ عدد البلدان التر تشهد نزاعات اعل  مستو  ميم اعتماد اتفاقية حقوق الطفلع

جل فر عاي  - 21 مليون والدة فر   21,8ما يقرب مر   2019ومر خالل الدعم المي تقدمه اليونيسأ ، سأُ
فتأاة وامراة   158 000ع وتلق  اكثر مر 2018فر المأائأة عر عأاي  35بلأدا، ويمثأل  لأش  يأادة بيسأأأأأأأأأأأأأأبأة  47

فر    59خدمات وقاية وحماية متصأألة بممارسأأة تشأأويه األعضأأاء التياسأألية لإلناط، ولو ما يمثل  يادة بيسأأبة 
بلأدا الأدعم لبرامج تهأدأ دل  تحسأأأأأأأأأأأأأأير توافر البيأانأات المتعلقأة بأالعي    125ع وقأدي 2018المأائأة مقأارنأة بعأاي 

، ولو ما يشأأأأأأأأأأهد عل  المية البيانات فر  2018عر عاي فر المائة  9ضأأأأأأأأأأد األرفال ونوعيتها، بزيادة قدرلا 
 تحسير اليتائج المتعلقة بحماية الطفلع

مليون رفأل متيقأل، بطرق ميهأا البرامج التر تأدعمهأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   1,7وقُأدمأا خأدمأات الحمأايأة دل   - 22
ش البلدانع  بلدا مر تل  50فتاة فر   714  000فت  ونحو   795  000بلدا؛ ويشأأأمل لما العدد اكثر مر  76فر 

وقدما اليونيسأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأا خدمات الحماية لمال ير األرفال المتضأأأأأأأأأررير مر اليزاعات المسأأأأأأأأألحة والكوارط  
مال ير    4,37حالة دنسأأأأأانيةع واسأأأأأتفاد اكثر مر   74الطبييية وحاالت الطوارئ فر مجال الصأأأأأحة العامة فر 

بلدا مر   22ألسأأأأألحة المتفجرة فر رفل يييشأأأأأون فر الميارق المتضأأأأأررة مر األلغاي األرضأأأأأية او شيرلا مر ا
فر المائة مر السأأكان المسأأتهدفير،   89تدخالت  ات صأألة بالوقاية ومسأأاعدة الياجير، ولو عدد يمثل نسأأبة 

رفل مر    28  000بلدا، واكثر مر  21مليون فتاة ومليونر فت ، وفق بيانات مستمدة مر  1,9ويشمل حوالر 
 انعبلد 8 وي اإعاقة، وفق بيانات مستمدة مر 

لتوسأأيع نطاق الحماية مر االسأأتغالل واالنتهاك الجيسأأيير    2018وميم اسأأتثمار اولر جر  فر عاي  - 23
مر البلدان  ات األولوية، واصأأأأأأأأألا اليونيسأأأأأأأأأ  تيسأأأأأأأأأير عمليات الحماية مر االسأأأأأأأأأتغالل واالنتهاك   16فر 

بلدا فر    32العمليات فر الجيسيير عل  نطاق ميظومة األمم المتحدة، وعملا بيشا  عل  توسيع نطاق لمو 
ع وشأأاركا اليونيسأأ  فر قيادة عملية  2019سأأا مر الميارق التر تشأأهد اسأأتجابة دنسأأانية بحلول نهاية عاي 

وضأع المعا ير الدنيا المشأتركة بير الوكاالت بشألن برامج مكافحة العي  الجيسأانر فر حاالت الطوارئ، التر 
مال ير امراة وفتاة وفت  مر   3,3، اسأأأأتفاد اكثر مر 2019ع وفر عاي 2019بدات فر كانون األول/ديسأأأأمبر 

 مبادرات اليونيس  للتخفيف مر مخارر العي  الجيسانر او الوقاية ميه او التصدي له فر الحاالت اإنسانيةع 

ومع  لش، فإن التقدي الجيد المحر  فر تحقيق معظم الداأ الخطة االسأأأأأأأأأأأأأتراتيجية عل  مسأأأأأأأأأأأأأتو   - 24
كر بأالسأأأأأأأأأأأأأأرعأة الكأافيأة لتحقيق الأداأ التيميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة المتعلقأة بتزويأد الجميع بأالميأاو اليتأائج واألثر لم ي

ع فالعد د مر البلدان،  2030وخدمات الصأأرأ الصأأحر واليظافة الصأأحية األسأأاسأأية المدارة بلمان بحلول عاي 
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يح نحو القضأاء ال سأيما فر شأرق افريقيا والجيوب األفريقر وشرب ووسأط افريقيا، ال تسأير فر المسأار الصأح
عل   الرة التغو  فر العراءع وحت  مع تزا د شأأأأأأأأأأأأدة الظوالر الجوية القصأأأأأأأأأأأأو  واليزوح الياجم عر الكوارط  
وارتفأاع انبعأاثات شا ات االحتبأاي الحراري عل  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد العأالمر، فإن شايات الداأ التيميأة المسأأأأأأأأأأأأأأتأدامة  

 المسار الصحيحع تغير المياخ قد حادت عرالمتصلة بالحد مر مخارر الكوارط وحماية البي ة والتصدي ل

عل  اليتائج الرئيسأأية التر تحققا حت  ا نع ففر عاي   4وسأأيعتمد التعجيل فر المجال المسأأتهدأ  - 25
مليون رجل   18,8مليون امراة وفتاة و   19,6بلدا، بمر فيهم  64مليون شأأأأأأأأخص فر   39,1، اسأأأأأأأأتفاد 2019

، مر الدعم اإنسأأانر المي قدمته اليونيسأأ  فر مجال المياو،  مر  وي اإعاقة  750  000وصأأبر، واكثر مر 
بلدا،    50مال ير شأأخص فر   9,3ع وفر الوقا نفسأأه، اسأأتفاد 2018ولو نفس عدد البلدان المسأأجل فر عاي 

مر  وي دعأاقأة، مر   140 000مال ير رجأل وصأأأأأأأأأأأأأأبر، واكثر مر  4,4مال ير امراة وفتأاة و  4,6بمر فيهم 
ولو    2018حاالت الطوارئ، ولو ما يمثل  يادة مقارنة بالعدد المسجل فر عاي خدمات الصرأ الصحر فر  

 بلداع 46

، واصأأأأأأألا اليونيسأأأأأأأ  عملها لتشأأأأأأأجيع الحكومات عل  رصأأأأأأأد فقر األرفال وعل   2019وفر عاي  - 26
، بلغ عدد البلدان التر 2019تكييف السأأأأياسأأأأات االجتماعية واالقتصأأأأادية مر اجل التصأأأأدي لهع وحت  عاي 

بلدا  73بلدا، ووضأأأأأأأأع   65ادوات لقياي فقر األرفال المتعدد األبعاد واإبالغ عيه بشأأأأأأأأكل روتيير  وضأأأأأأأأعا
ولمأا   2019ادوات لقيأاي فقر األرفأال اليقأدي واإبالغ عيأه، عل  نحو  تجأاو  الرقمير المسأأأأأأأأأأأأأأتهأدفير لعأاي 

بلدا، ولو    28فر  بلدا، عل  التوالرع وعولجا مسأأأأأأأللة فقر األرفال فر سأأأأأأأياسأأأأأأأات وارامج معيية  65و  52
 بلدًاع 23، ويتجاو  العدد المستهدأ ولو 2018بلدا فر عاي  22يمثل  يادة بالمقارنة مع  ما

، اسأأأأأأأأأأأأأتفاد مر برامج التحويالت اليقدية التر تدعمها اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  والتر سأأأأأأأأأأأأأجلا 2019وفر عاي  - 27
بلأأأدا، مر بييهم قرابأأأة  78مليون رفأأأل فر  51مليون دوالر( اكثر مر  2,26: 2018مليون دوالر ) 2,35

مال ير فت ،    10,9مليون فتاة و  11بلداع وتشأأأمل لمو األرقاي   30مال ير رفل فر حاالت دنسأأأانية فر  8,5
مر األرفال  وي اإعاقة، وفق بيانات مسأأأأأأأأأأأأأأتمدة مر   700  000بلدا، ونحو   36وفق بيانات مسأأأأأأأأأأأأأأتمدة مر 

قويأأة دل  حأأد مأأا للحمأأايأأة االجتمأأاعيأأة، مقأأابأأل  بلأأدًا نظمأأا قويأأة او 47، كأأان لأأد  2019بلأأداع وفر عأأاي  21
بلأدان برامج ورييأة للتحويالت اليقأديأة جأالزة لمواجهأة األ مأات، مقأابأل   9، وكأان لأد  2018بلأدًا فر عأاي  38

 ع2018بلدان فر عاي  6

فر المائة ميهم  61مال ير مرالق ) 4ومر خالل البرامج التر تدعمها اليونيسأأأأ ، شأأأأارك اكثر مر  - 28
مليون ميهم فر الهيد، فر انشأأأأأأأطة المشأأأأأأأاركة المدنية او تولوا قيادتها، ولو   2,6بلدا،   113لفتيات( مر مر ا

مال يرع والجهود التر تبملها اليونيسأأ  إنشأأاء اداة قياي عالمية   3,2 تجاو  بكثير العدد المسأأتهدأ ولو  ما
ت االجتماعية واالقتصأادية، تيصأّب عل   لجمع البيانات عر نتائج لمو المشأاركة، فر جميع الثقافات والسأياقا

فر المأائأة مر مكأاتأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ    31معأالجأة اليقص فر البيأانأات العأالميأة فر لأما المجأالع ودابأا نسأأأأأأأأأأأأأأبأة 
القطرية عل  دشأأأأأأأراك المرالقير فر تخطيط البرامج وتيفيملا ورصأأأأأأأدلا وتقييمها، ولر نسأأأأأأأبة تتجاو  اليسأأأأأأأبة 

ةع وكان ما ال يقل عر نصأأأأأأأ  المرالقير المشأأأأأأأاركير مر الفتيات فر المائ  30ولر   2019المسأأأأأأأتهدفة لعاي 
 مر خلفيات مهمشةع   او

مليون دوالر مر شأأأأأأأأركاء األمم المتحدة، عبر قيوات ميها   548، تلقا اليونيسأأأأأأأأ  2019وفر عاي  - 29
ة تقريبا فر المائ  10البرامج المشأأأأأأأأتركة، لكل مر التدخالت اإنمائية واإنسأأأأأأأأانية، ولو ما يمثل  يادة بيسأأأأأأأأبة 
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ع واصبحا ترتيبات الشراكة فر األمم المتحدة ثانر اكبر مصدر تمويل  2018مليون دوالر( مقارنة بعاي   53)
لليونيسأ  بعد الشأركاء الحكوميير التقليد ير، وتيظر الميظمة فر وضأع اسأتراتيجية مكرسأة لصأياد ق التمويل 

 ات للبرمجة المشتركة عل  نطاق اوسععالجماعر، مع دجراء مياقشات مستمرة حول كيفية توفير توجيه

برنامجا قطريا لليونيسأأيف األولوية للتيشأأ ة  30وسأأييا للتصأأدي لمعراأ الجيسأأانية الضأأارة، اعط   - 30
بلأدا الأدعم   35، وقأدي 2017برنأامجأا فر عأاي  22، مقأابأل 2019االجتمأاعيأة الجيسأأأأأأأأأأأأأأانيأة اإيجأابيأة فر عأاي 

لتر تركز عل  المسأأأأاواة بير الجيسأأأأير للعاملير فر الخطو  األمامية،  ألنشأأأأطة واسأأأأعة اليطاق لبياء القدرات ا
ع وركزت اليونيسأأأأأأ  عل  تشأأأأأأجيع مشأأأأأأاركة ا باء فر تقديم الرعاية، والميالج  2017بلدا فر عاي  18مقابل 

 الدراسية المراعية للميظور الجيسانر، والتصدي للتيميط الجيسانر فر مجال اإعالناتع

مليون    1,7سأأأعا اليونيسأأأ  نطاق البرامج الشأأأاملة لمسأأأائل اإعاقة بهدأ دعم ، و 2019وفر عاي  - 31
ع واتأأأاحأأأا  2018بلأأأدًا عأأأاي  123مليون رفأأأل فر  1,4بلأأأدًا، مقأأأابأأأل  142مر األرفأأأال  وي اإعأأأاقأأأة فر 

بلدا( بصأأأأورة ميهجية برامج وخدمات   59مر اصأأأأل  21المائة مر اسأأأأتجابات اليونيسأأأأ  اإنسأأأأانية ) فر 36
جات  وي اإعاقة، مثل تسأأهيالت الوصأأول دل  الفصأأول الدراسأأية المشأأيدة فر مخيمات الالج ير  تراعر احتيا

مر األرفال  وي اإعاقة بلجهزة ومواد مسأأأأأأأأأأأأاِعدة مر خالل مجموعات    138  000فر كييياع وُ ود اكثر مر 
 مر لوا ي الطوارئع  

دائمة المشأأأأأأأتركة بير الوكاالت،  ، تولا اليونيسأأأأأأأ ، باعتبارلا عضأأأأأأأوًا فر اللجية ال2019وفر عاي  - 32
قيادة المجموعة العالمية المعيية بتوفير المياو وخدمات الصأأأأأأأرأ الصأأأأأأأحر واليظافة الصأأأأأأأحية، ولر ميصأأأأأأأة  
مفتوحة ورسأأأمية للجهات الفاعلة فر مجال العمل اإنسأأأانر المعيية بتوفير المياو والصأأأرأ الصأأأحر واليظافة  

ع ومع تزا د عدد البلدان التر تشأأأأأأأأأأأأأهد ا مات رويلة األمد الصأأأأأأأأأأأأأحية تتيح لها العمل فر درار مر الشأأأأأأأأأأأأأراكة
متكررة او واسأعة اليطاق، اصأبحا برامج االسأتجابة فر مجال المياو والصأرأ الصأحر واليظافة الصأحية  او

كبيرة واكثر تعقيدًاع واضأأطلعا اليونيسأأ  باألنشأأطة المتصأألة بالمياو والصأأرأ الصأأحر واليظافة الصأأحية فر  
ر تشأأأأهد اسأأأأتجابة دنسأأأأانية واسأأأأعة اليطاق، مثل الجمهورية العراية السأأأأورية )حيث جر  نقل معظم البلدان الت

المياو ولوا ي اليظافة الصأأأحية بالشأأأاحيات(؛ وجيوب السأأأودان )حيث جر  نقل المياو بالشأأأاحيات وحفر ا بار  
 433 000ب مر  ، مما اتاح دعم ما يقر 2019وإصالحها فر الفترة مر كانون الثانر/ يا ر دل  ،ب/اشسطس 

شأأأأأخص(؛ ومو امبيق )حيث تما دعادة دصأأأأأالح شأأأأأبكات المياو فر المراكز الحضأأأأأرية وإنشأأأأأاء مرافق جد دة 
شأأخص(؛ وجمهورية الكونغو الديمقرارية   56  000لتوفير المياو والصأأرأ الصأأحر واليظافة الصأأحية لحوالر 

انتشأأأأأأأأأأأأأأأارو مر خالل توفير مرافق  )حيأأث تمأأا الوقأأايأأة مر فيروي اإ بوال ومكأأافحتأأه مع التركيز عل  وق  
الرعاية الصأأأأأأأأأأحية، وتوفير المياو ومجموعات لوا ي المياو والصأأأأأأأأأأرأ الصأأأأأأأأأأحر واليظافة الصأأأأأأأأأأحية، وتوعية  
الممارسير، والترويج لليظافة الصحية، ووضع محطات لغسل اليد ر/مراكز لفحص درجات الحرارة، واإشراأ  

 ع برامج تتسم بالكفاءة واالستدامة والجودة العالية(عالمشترك عل  الهياكل األساسية الصحية لتيسير وض

وفر مخيمات الالج ير الرولييغا فر بيغالديش، قاما اليونيسأأأأ  وشأأأأركاء ،خرون فر مجال توفير   - 33
المياو والصأأأأرأ الصأأأأحر واليظافة الصأأأأحية بوضأأأأع واسأأأأتخداي قائمة مرجيية لمرافق المراحيض واالسأأأأتحماي  

 ليل مخارر السالمة دل  ادن  حد وضمان سالمتهر عيد استخداي لمو المرافقعلليساء والفتيات، مر اجل تق

وادمجا الميظمة ايضأأأأأأأأا تدابير للحد مر مخارر المياخ والكوارط فر جميع عياصأأأأأأأأر اسأأأأأأأأتجابتها  - 34
لحاالت الطوارئ فر مجال المياو والصأأأرأ الصأأأحر واليظافة الصأأأحية، وسأأأاعدت عل  بياء قدرة المجتمعات  
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ليظم الورييأة عل  الصأأأأأأأأأأأأأأمودع وفر البلأدان التر تعأانر مر ا مات، اصأأأأأأأأأأأأأأبح مر المأللوأ ان تقوي  المحليأة وا
 اليونيس  بتدخالت فورية إنقا  األرواح وتشرع فر تقديم دعم مؤسسر رويل األجلع

و ادت اليونيسأأ  مر اسأأتخداي انظمة الطاقة الشأأمسأأية الهجيية فر ضأأخ المياو فر حاالت الطوارئ   - 35
 يأأأادة الفعأأأاليأأأة مر حيأأأث التكلفأأأة ومراعأأأاة الميأأأاخ فر البرمجأأأةع وفر اليمر، بّير تحليأأأل اجري فر  مر اجأأأل 

ان تكاليف التدخالت فر مجال الطاقة الشأأأأمسأأأأية فر محافظة صأأأأعدة الشأأأأمالية اصأأأأبحا تعادل   2019 عاي
يسأأ  ايضأأا مع  تكاليف المولدات التر تعمل بوقود الد زل بعد اقل مر سأأتة اشأأهر مر التشأأغيلع وعملا اليون

و ارة التيمية الدولية ومكتب األرصأأأأأأأأأاد الجوية فر المملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وا رليدا الشأأأأأأأأأمالية، ومع  
عدة جامعات، السأأأتخداي نما ج تيبؤية تسأأأتيد دل  بيانات الطقس ودراسأأأة األوا ة وارامج التحصأأأير للمسأأأاعدة  

 نحو افضلع عل  التللب لحاالت تفشر الكوليرا واستهدافها عل 

،  اد اعضأأأأاء اللجية الدائمة المشأأأأتركة بير الوكاالت اسأأأأتثماراتهم لتحقيق نتائج فر 2019وفر عاي  - 36
المجاالت  ات األولوية لصأأأأالح المجتمعات المحلية المتضأأأأررة مر األ ماتع والتزما اليونيسأأأأ  بتخصأأأأيص  

جه حاالت روارئ دنسأأأأأأأأأأانية لتسأأأأأأأأأأريع العمل  بلدا مر البلدان  ات األولوية التر توا  32مليون دوالر لدعم  21
 المتعلق بالحماية مر االستغالل واالنتهاك الجيسييرع

 
 األددا  واالستراتيجيات  

 السأأأأأأأأأأأأية المالية قيد االسأأأأأأأأأأأأتعراض لر السأأأأأأأأأأأأية األول  مر خطة اليونيسأأأأأأأأأأأأ  االسأأأأأأأأأأأأتراتيجية للفترة - 37
الخطأة ايكال وحيأدا إرأار اليتأائج يخص  التر ترتكز عل  اتفأاقيأة حقوق الطفألع وتتضأأأأأأأأأأأأأأمر   2018-2021

 مجأأاال لليتأأائج، 25 الأأداأ برنأأامجيأأة، واولويتير شأأأأأأأأأأأأأأأأاملتير لعأأدة قطأأاعأأات، و 5اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ويشأأأأأأأأأأأأأأمأأل 
مجاالت تركيز عل  مسأأأأأأأتو  األداء التيظيمرع وترسأأأأأأأم الخطة مسأأأأأأأارا نحو   4 اسأأأأأأأتراتيجيات للتغيير، و 8 و

يحصأأل فيه كل رفل عل  فرصأأة عادلة فر الحياةع وتورد تحقيق الداأ التيمية المسأأتدامة، وتحقيق مسأأتقبل 
نتائج قابلة للقياي باليسأأأأأأأأأبة لمرفال، ال سأأأأأأأأأيما اكثرلم حرمانا، بما فر  لش فر الحاالت اإنسأأأأأأأأأانية، وتحدد  

 استراتيجيات التغيير وعياصر التمكير التر تدعم دنجا  لمو االستراتيجياتع

، سأأأأأتواصأأأأأل اليونيسأأأأأ  تعزيز رائفة مر ،ليات 2021-2018ولتحقيق الخطة االسأأأأأتراتيجية للفترة  - 38
التمويل المتييأة والمتيوعة والمبتكرة، بسأأأأأأأأأأأأأأبأل ميهأا تسأأأأأأأأأأأأأأريع وتيرة التمويل الطويل األجل والمرن والقأابل للتيبؤ 

 و يادته دل  اقص  حد، وتسخير الموارد والشراكات لمصلحة األرفال والشبابع
 

 القطاع الخاص  

بة السأأائدة فر سأأوق القطاع الخاص انخفاضأأًا فر خطط اإ رادات المتوقعة شأأهدت الظروأ الصأأي - 39
: دحأأداط اثر مر اجأأل كأأل رفأأل  2021-2018مقأأارنأأة بأأللأأداأ خطأأة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  للقطأأاع الخأأاص للفترة 

(ع ولملش، بالتشأأأأاور مع البلدان التر 2018وضأأأأعا قبل انكماش سأأأأوق جمع األموال العالمية فر عاي  )التر
لتعكس مأا يمكر   2021و  2020يسأأأأأأأأأأأأأأ  التبرعأات، تم خفض توقعأات اإ رادات فر عأامر تجمع فيهأا اليون

 تحقيقه فر سياق التحديات المستمرة فر السوق العالمية لجمع األموالع

، اتأاح جمع األموال مر القطأاع الخأاص ايضأأأأأأأأأأأأأأًا تعجيأل الجهود الراميأة دل  توفير  2019وفر عأاي  - 40
قير للجأأان الورييأأة مر اجأأل اليهوض بتيفيأأم اتفأأاقيأأة حقوق الطفأأل، عل   التوجيأأه االسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجر والأأدعم الت

، اسأأأأأتضأأأأأافا مد ية كولونيا، فر المانيا، اول  2019الصأأأأأعيد ر المحلر والعالمرع وفر تشأأأأأرير األول/اكتوار 
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مد ية فر    251مؤتمر قمة للمدن الصأأأأأأأأديقة لمرفال، جمعا بير األرفال والشأأأأأأأأباب ور سأأأأأأأأاء البلديات مر 
واسأتق  البيان الصأادر باسأم األرفال والشأباب فر درار مؤتمر قمة المدن الصأديقة للطفل ُمدخالت  بلداع  67
بلدا، وسأأأأأأيكفل ان تسأأأأأأالم اصأأأأأأواتهم فر تشأأأأأأكيل معالم مبادرة  60رفل وشأأأأأأاب مر اكثر مر   120  000مر 

 المدن الصديقة للطفل فر المستقبلع
 

 التمويل االبتكاري   

س التيفيمي عل  تمد د وتوسأأأأأأأأأأأأيع نطاق مبادرة تحقيق االسأأأأأأأأأأأأتقالل فر ، وافق المجل2019فر عاي  - 41
مليون دوالر رليا بتوافر األموالع وقد ُوضأأأأأأأأأعا المبادرة اصأأأأأأأأأال فر    100اللقاحات وصأأأأأأأأأيدوقها المتجدد دل  

مال ير دوالر؛   10، وتضأأأأأأأأأأأأأأميأأا العيأأاصأأأأأأأأأأأأأأر التأأاليأأة: )ا( صأأأأأأأأأأأأأأيأأدوق متجأأدد براي مأأال قأأدرو 1991 عأأاي
حات؛ و )ج( ،لية الستخداي العمالت المحلية لتجد د موارد الصيدوقع وتستخدي البلدان  لشراء اللقا ،لية )ب( و

 المبادرة لميع تمبمب التدفقات اليقدية مر التسبب فر نفاد مخزونات اللقاحات وانقطاع اإمداداتع

ووافق المجلس التيفيمي ايضأأأأأأأأأأأا عل  التمويل المسأأأأأأأأأأأبق، عر رريق مبادرة تحقيق االسأأأأأأأأأأأتقالل فر  - 42
اللقأاحات، للسأأأأأأأأأأأأأألع شير اللقأاحات )اللوا ي البرنامجيأة األخر (، ووافق عل  اسأأأأأأأأأأأأأأتخأداي المبأادرة لدعم ترتيبات 
التعاقد التر تؤدي دل  توفير دمدادات ملمونة او خفض اسأعار اللقاحات وشيرلا مر السألع األسأاسأيةع وال تزال 

مجال التحصأأأأأأأير الروتيير وفر الحفا  عل   المبادرة تؤدي دورا فر مسأأأأأأأاعدة البلدان عل  تحقيق الدافها فر 
 دمكانية الحصول عل  اإمدادات األساسيةع

، ركزت اليونيسأأأأأأ  عل  جعل االبتكار اسأأأأأأتراتيجية تغيير اكثر فعالية فر التعجيل 2019وفر عاي  - 43
بتكار فر  المعيون وتقييم اال  2019بيتائج البرامج فر المجاالت  ات األولويةع وكما اوصأأ  به فر تقرير عاي 

عمل اليونيسأأأأأأ “، قاما الميظمة بصأأأأأأياشة اسأأأأأأتراتيجية جد دة، وشأأأأأأرعا فر دجراء تغييرات ايكلية، وادات 
“ لراط كل مدرسة فر العالم بشبكة Gigaالعمل بيهج إدارة الحوافظع ومر االبتكارات الجد دة درالق مبادرة و
 دوق مر نوعه فر األمم المتحدةعاإنترنا، وصيدوق اليونيس  للعمالت المشفرة، المي لو اول صي

، بدا مشأأأروع تجريبر لقبول التبرعات بالعملتير المشأأأفرتير بيتكوير وإ ثر،  2019وفر حزيران/ ونيه  - 44
مع اسأأأتخداي التبرعات بالعملة المشأأأفرة التر ترد بهاع وتما الموافقة عل  الصأأأيدوق المقوي بالعمالت المشأأأفرة  

دثير، مع خيار مضأاعفة رصأيد الصأيدوق شأريطة ان تكون   10  000ي بيتكوير، وسأيتم اسأتال 1  000برصأيد  
 التبرعات قد استخدما بشكل كبير تماشيا مع الداأ مكتب االبتكار فر الميدانع

وتمشأأيا مع المعا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي والتوجيهات الصأأادرة عر اللجية الدولية لتفسأأير  - 45
با اليونيسأأأأ  العمالت المشأأأأفرة باعتبارلا مر بيود المخزون والتبرعات العيييةع معا ير اإبالغ المالر، احتسأأأأ 

عل  الشأأأأأأأأأأأأأأركأاء الميفأم ر فور اسأأأأأأأأأأأأأأتالمهمأا   2019وتم تو يع المبأالغ المسأأأأأأأأأأأأأأتلمأة بأاإثير والبيتكوير فر عأاي 
رة   تماشأأأأأ  مع االتفاقات المتعلقة بالمسأأأأأالماتع ولم تكر لياك اصأأأأأول او خصأأأأأوي مقومة بالعملة المشأأأأأف بما

 مستحقة فر نهاية العايع
 

 السفر  

ع وادا العمل بها مر اجل تركيز الجهود بشأأأكل 2019بدا تيفيم اسأأأتراتيجية السأأأفر فر نيسأأأان/ابريل  - 46
مسأأأأأأأأتمر عل  توفير اوجه كفاءة جد دة و يادة الوعر بشأأأأأأأألن خفض تكاليف السأأأأأأأأفرع وفر درار اسأأأأأأأأتراتيجية 
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فر مجال عقد المؤتمرات االفتراضأأأأأأأية وتوحيد الوفورات فر    السأأأأأأأفر، سأأأأأأأتعمل اليونيسأأأأأأأ  عل  تعزيز القدرات
 برامج الخطو  الجوية العالمية مر خالل بمل جهد مشترك مع كيانات األمم المتحدة األخر ع

بعد الزيادات المستمرة المسجلة   2019وُوضعا حدود لميزانية السفر فر مكاتب اليونيس  فر عاي  - 47
مليون دوالر   23ع وُوضأأأأأأعا لمو الحدود لتحقيق وفورات قدرلا 2018و   2017فر نفقات السأأأأأأفر فر عامر 

فر نفقات السفر مقارنة بالعاي السابق، وستساعد المكاتب عل  استثمار بعض الوفورات فر تعزيز قدراتها فر  
ر،  مجال التداول بالفيد وع وال تيطبق الحدود الممكورة عل  السأأأفر داخل البلد، والسأأأفر ألشراض الطوارئ/األم

ومهأأاي العمأأل الممتأأدة، واسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأأات السأأأأأأأأأأأأأأفرع وإجمأأاال، حققأأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  وفورات فر التكأأاليف قأأدرلأأا  
فر المأأأائأأأة مر الهأأأدأ(ع و لأأأا الوفورات فر حأأأدود ميزانيأأأات البرامج والمكأأأاتأأأب   84مليون دوالر ) 18,80

 لد(عالقطرية المخصصة الستخدامها فر انشطة اخر  شير السفر )باستثياء السفر داخل الب

مليون دوالر    18,80ونتيجة السأأتراتيجية السأأفر، سأأجلا اليونيسأأ  انخفاضأأا فر نفقات السأأفر قدرو  - 48
مقارنة بالسأأأأية السأأأأابقة باليسأأأأبة لف ات السأأأأفر تقرر تخفيضأأأأهاع وتغير تو يع    2019فر المائة( فر عاي  17)

 2019فر المائة فر عاي  83دل  اليفقات المؤسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأية والبرنامجية تغيرا رفيفا، حيث  ادت نفقات البرامج 
 2019فر المائة فر عاي  17( وانخفضأأأأأأأأأأأأأا اليفقات المؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأية دل  2018فر المائة فر عاي  81 )مر
 (ع 2018فر المائة فر عاي  19 )مر

 
 األداء المالي: اإل رادات  

بال ير دوالر   6,41، انخفضأأأأأأأأأأأأأأأأا د رادات اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  انخفأأأاضأأأأأأأأأأأأأأأأا رفيفأأأا دل  2019فر عأأأاي  - 49
بال ير دوالر مر التبرعات المتصأأأألة باتفاقات تغطر    3,03بال ير دوالر(ع وتشأأأأمل اإ رادات    6,68 :2018)

فترة تزيد عل  سأأأأيتيرع ويتيح التمويل المتعدد السأأأأيوات اليقير فر التخطيط لمنشأأأأطة اإنمائية، ويرد  كرو فر  
 درار احتياريات اليونيس  دل  ان  تم دنفاقهع
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 الثانر مر الفصل الرابعالشكل 
 التبرعات المتعددة السنوات وغذر المتعددة السنوات  

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 األخر ع -البرنامجية والموارد العادية  -الموارد العادية المتعددة السيوات تشمل الموارد العادية  مالحظة: 
  

 2019بال ير دوالر مر اإ رادات فر عأأأاي  4,74المأأأانحون مر القطأأأاع العأأأاي بمبلغ وسأأأأأأأأأأأأأأأأأالم  - 50
فر المائة مر المجموعع شير ان  لش يمثل انخفاضا بمقدار    74بال ير دوالر(، ولو ما يمثل    5,04 :2018)

 فر المائة، مقارنة بالسية السابقةع 6مليون دوالر، او بيسبة  297,58

فر المأأأائأأة( مر  22: 2018فر المأأأائأأة ) 23لمتأأألتيأأأة مر القطأأأاع الخأأأاص وشأأأأأأأأأأأأأأكلأأأا اإ رادات ا - 51
بليون دوالر(ع و لا الحصة باليسبة الم وية متسقة    1,45:  2018بليون دوالر )  1,46المجموع، حيث بلغا  

ع ولر تشأأأأأأأأأأأأأأمأأل اإ رادات المتأألتيأأة مر اللجأأان الورييأأة والميظمأأات شير  2019و  2018تقريبأأا بير عأأامر 
ميظمة والتر تسأأأأأأأهر عل  تعزيز حقوق الطفل فر البلدان الصأأأأأأأياعية،    33سأأأأأأأتقلة البالغ عددلا الحكومية الم

 وتجمع األموال لصالح برامج اليونيس  عل  صعيد العالمع

واما اإ رادات المتبقية، المتعلقة بالمسأأأالمات المتلتية مر رسأأأوي الترخيص واالسأأأتثمارات واإ رادات  - 52
فر المائة مر مجموع اإ رادات، وسأأأجلا  يادة رفيفة   3السأأأية السأأأابقة بيسأأأبة  األخر ، فقد  لا متسأأأقة مع

س0,60
(في الماية9)

س2,02
(في الماية31)

س0,44
(في الماية7)

س3,44
(في الماية53)

س0,21
(في الماية3)

س2,34
(في الماية38)

س0,48
(في الماية8)

س3,17
الموارد العادية المتعددة السنوات(في الماية51)

العادية-الموارد المتعددة السنوات األ رى 
الطوارئ -الموارد المتعددة السنوات األ رى 

الموارد غذر متعددة السنوات

2019

2018
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مليون دوالر(، تعز  دل   يأأأادة  180,51: 2018مليون دوالر ) 211,38مليون دوالر دل   30,87قأأأدرلأأأا 
 مليون دوالر فر د رادات االستثمارع 25,49قدرلا 

 
 الشكل الثالث مر الفصل الرابع

 صدراإل رادات مسب الم  

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
رسأأأأأأوي الترخيص  وتشأأأأأأمل اإ رادات األخر   يشأأأأأأمل القطاع العاي الحكومات والميظمات الحكومية الدولية والترتيبات المشأأأأأأتركة بير الميظماتع مالحظة: 

 واالستثمارات واإ رادات األخر ع 
  

فر المائة مر    17بليون دوالر، او  1,11والغا الموارد العادية المخصأأأأأصأأأأأة لمنشأأأأأطة البرنامجية   - 53
ع وتتيح الموارد  2018مليون دوالر مقأارنأة بعأاي  455,01مجموع اإ رادات، ولو مأا يمثأل انخفأاضأأأأأأأأأأأأأأأا قأدرو 

در مر المرونة فر حدود نظامها المالر وقواعدلا الماليةع اما الموارد المخصصة،  العادية لليونيسيف اقص  ق
الطوارئ البأأأالغأأأة  -بليون دوالر او الموارد األخر   2,98العأأأاديأأأة البأأأالغأأأة  -سأأأأأأأأأأأأأأواء ميهأأأا الموارد األخر  

مقأأأارنأأأًة مليون دوالر عل  التوالر  123,52مليون دوالر و  39,17بليون دوالر، فقأأأد  ادت بمقأأأدار  2,05
 ع2018 بعاي

مليون دوالر،    297,46العادية التمويل المواضأيعر البالغ  -ويشأمل مجموع د رادات الموارد األخر   - 54
فر المائة(، ولو   8مال ير دوالر، او نسأأأأأأأبة    505,19:  2018فر المائة مر مجموع اإ رادات ) 5او نسأأأأأأأبة 

س5,04
(في الماية76)

س1,45
(في الماية22)

س0,18
(في الماية3)

س4,74
(في الماية74)

س1,46
(في الماية23)

س0,21
(في الماية3)

القطات العام 

القطات ال ا  

اإل رادات األ رى 

2018

2019
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ليونيسأ  مرونة فر االسأتخداي ضأمر مجال مواضأيعر  يمثل انخفاضأا فر التمويل المواضأيعر، المي  تيح ل ما
 محدد، مر قبيل تقديم خدمات التعليم حيثما تكون الحاجة امّس ويكون باإمكان تحقيق اكبر قدر مر األثرع

 
 الشكل الرابع مر الفصل الرابع

 مجموت اإل رادات مسب القطات  

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 
   
مات فر تشأمل الموارد العادية األخر  د رادات االسأتثمار، والصأياد ق االسأت مانية، واألموال المحتفظ بها لتغطية تكاليف جمع األموال، والمسأال مالحظة: 

 تكاليف اإدارةع
  

بليون دوالر   2,98العأأأأاديأأأأة ثأأأأابتأأأأة دل  حأأأأد مأأأأا عيأأأأد مبلغ  -وكأأأأانأأأأا د رادات الموارد األخر   - 55
، ولو مأا يمثأل  2019فر المأائأة مر مجموع اإ رادات فر عأاي  47بليون دوالر(،  ادت دل   2,94 :2018)

 فر المائة(ع 44: 2018نص  مجموع اإ رادات تقريبًا )

فر المائة،  6مليون دوالر، او بيسأأأأبة   123,52الطوارئ بمقدار  -وا دادت د رادات الموارد األخر   - 56
فر المأأائأأة مر مجموع اإ راداتع وتعز    32بليون(، ولو مأأا يمثأأل  1,93: 2018بليون دوالر ) 2,05دل  

لمو الزيادة دل  جهات مانحة شأأأأأأأأأأأأأت ، ال سأأأأأأأأأأأأأيما مر خالل مسأأأأأأأأأأأأأالمات مر اإمارات العراية المتحدة بمبلغ  
مليون دوالر لتقأأديم حوافز نقأأديأأة لأأدعم المعلمير والمو فير فر المأأداري، وارامج التغأأميأأة المتكأأاملأأة  55,80

رامج توفير المياو والصأأأأأأرأ الصأأأأأأحر واليظافة الصأأأأأأحية لمكافحة الكوليرا فر اليمرع وسأأأأأأجلا مسأأأأأأالمات  وا
 مليون دوالر، عل  التوالرع 57,55مليون دوالر و  58,63المملكة المتحدة وكيدا ايضا  يادة قدرلا 

بليون  1,11ل  مليون دوالر د 455,01البرنأامجيأة بمقأدار  -وانخفضأأأأأأأأأأأأأأا د رادات الموارد العأاديأة  - 57
مليون دوالر فر درار    528,58شأأملا   2018دوالرع وكان السأأبب الرئيسأأر لهما االنخفاض ان د رادات عاي 

االتفاقيات المتعددة السأأأأأأأيوات المتعلقة بالمسأأأأأأأالمات التر امتدت عل  فترة الخطة االسأأأأأأأتراتيجية بلكملهاع وقد  
مال ير دوالر مر   110رادات دضأأأأأأأأأأأأأأأافيأأة قأأدرلأأا جزئيأأًا بأأإ  2019قواأأل االنخفأأاض اليأأاجم عر  لأأش فر عأأاي 

جلا فر عاي  ع وإضأأأافة دل   لش،  ادت د رادات 2019المسأأأالمات المتعددة السأأأيوات المقدمة مر لوليدا، سأأأُ
 ع2018مليون دوالر مقارنة بعاي  25,49بمقدار  2019االستثمار فر عاي 
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 مر الفصل الرابع 1الجدول 
 واتاتجاه اإل رادات على مدى  مس سن  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 2017 )ا(2016 2015 
      اإل رادات      

 310 106 1 315 561 1 417 220 1 977 139 1 543 021 1 البرنامجية -الموارد العادية 
 579 63 641 66 683 57 665 50 918 45 شير البرنامجية -الموارد العادية 

 924 980 2 001 941 2 270 026 3 076 859 1 402 055 2 العادية -األخر  الموارد 
 081 050 2 293 926 1 629 126 2 180 015 2 489 780 1 الطوارئ  -الموارد األخر  

 894 200 6 250 495 6 999 430 6 898 064 5 352 903 4 مجموت التبرعات 

 223 85 846 79 046 74 486 74 174 71 اإ رادات األخر  
 154 126 662 100 699 71 911 51 031 35 د رادات االستثمار

 271 412 6 758 675 6 744 576 6 295 191 5 557 009 5 مجموت اإل رادات 
 

 بسبب تغيير فر السياسة المحاسبيةع 2016اعيد بيان اإ رادات المتلتية مر التبرعات لعاي  )ا( 
  

جلا  يادة حادة وقد ا داد مجموع  - 58 اإ رادات فر الغالب عل  مد  السأأأأأيوات الخمس الماضأأأأأية، وسأأأأأُ
جل انخفاض صأأغير فر عاي   -، تعز  اسأأاسأأا دل  اإ رادات مر الموارد األخر  2017فر عاي  العاديةع وسأأُ

 اعالوع 57بسبب االتفاقات المتعددة السيوات المشار دليها فر الفقرة  2019

(، شأأأأأكلا اإ رادات المتلتية مر  2016ت الخمس الماضأأأأأية )باسأأأأأتثياء عاي وعل  مد  فترة السأأأأأيوا - 59
 2017العادية اكبر نسأأأأأأأأأبة مر مجموع اإ رادات، وكانا اكبر نسأأأأأأأأأبة مسأأأأأأأأأجلة فر عامر  -الموارد األخر  

فر المأأأائأأأةع وتعز  نسأأأأأأأأأأأأأأبأأأة كبيرة مر الزيأأأادة المسأأأأأأأأأأأأأأجلأأأة فر لأأأمو اإ رادات  46، حيأأأث بلغأأأا 2019 و
مليون دوالر لتحسأأأأأأأأير الوضأأأأأأأأع اإنسأأأأأأأأانر فر اليمر،    520,32رع البيش الدولر بمبلغ دل  تب  2017 عاي فر

 تصأأأأأأأأأأأأأأل بأاألنشأأأأأأأأأأأأأأطأة البرنأامجيأة فر سأأأأأأأأأأأأأأيأاق االسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة لحأاالت الطوارئع واأالمثأل، تم التبرع بمبلغ   فيمأا
 ع2019مليون دوالر ليفس البرنامج فر عاي  332,47

فاقات المتعلقة بالمسأأأأأأأأأأالمات والتر ُابرما اسأأأأأأأأأأتجابة الطوارئ االت -وتمثل د رادات الموارد األخر   - 60
ليداءات العمل اإنسأأأأأأأأأأأانر مر اجل األرفال التر تطلقها الميظمةع وعل  مد  فترة الخمس سأأأأأأأأأأأيوات، حدثا 
 يادة اولية فر اليسأأأأأبة الم وية لهمو اإ رادات مر مجموع اإ رادات، نتيجًة لعدة حاالت روارئ اسأأأأأتجابا لها  

جل انخفاض فر عاي 2017دل  عاي   2015ة مر عاي اليونيسأأأأأأأأأأأ  فر الفتر  ، اعقبه ارتفاع فر  2018ع وسأأأأأأأأأأأُ
 ع2019 عاي

جأل انخفأاض كبير قأدرو 2015وارتفعأا اإ رادات مر الموارد العأاديأة بأارراد ميأم عأاي  - 61 ؛ بيأد انأه سأأأأأأأأأأأأأأُ
اعالوع    57رة بسأأأأبب االتفاقات المتعددة السأأأأيوات المشأأأأار دليها فر الفق  2019مليون دوالر فر عاي   458,07

 2019فر المائة مر مجموع د رادات الموارد العادية فر عاي  53وسأأالما اللجان الوريية لليونيسأأيف بيسأأبة  
 مليون دوالر(ع 615,01)



 A/75/5/Add.3 

 

20-08217 134/245 

 

وارتفعا د رادات االستثمار، عل  الرشم مر ضآلة نسبتها فر مجموع اإ رادات، دل  اكثر مر ثالثة  - 62
، ومرّد  لأش دل  2019مليون دوالر فر عأاي  126,15دل   2015فر عأاي مليون دوالر  35,03امثأالهأا، مر 

بليون دوالر عأأأائأأأدات قأأأدرلأأأا   2,37، حققأأأا الودائع البأأأالغأأأة 2015حأأأد كبير اداء الودائع ألجأأألع ففر عأأأاي 
بليون دوالر عأائأدات  2,34، حققأا الودائع البأالغأة 2019فر المأائأة(، وفر عأاي  0,7مليون دوالر ) 15,42
 فر المائة(ع   3مليون دوالر ) 76,64قدرلا 

واالمثل، شأأأأأأأأأأأهدت اليقدية ومكاف ات اليقدية المحتفظ بها  يادة فر اسأأأأأأأأأأأعار الفائدة التر ارتفعا مر   - 63
مليون دوالر فر   11,24ل  د رادات قأدرلأا د اد  ممأا المأائأة، فر 2٫4نسأأأأأأأأأأأأأأب تقأارب صأأأأأأأأأأأأأأفر فر المأائأة دل  

، وسأأأأأجلا اليقدية التر تد رلا الخزانة انخفاضأأأأأا  2015مال ير دوالر فر عاي   4,47مقارنة بمبلغ   2019 عاي
ع 2019مليون دوالر فر عاي  478,70دل     2015مليون دوالر فر عاي   683,66فر المائة، مر  16بيسأأبة  

ارجيير تحقيق  وواصأأأأأأألا صأأأأأأأياد ق التلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة التر ُعهدت دل  مد ري صأأأأأأأياد ق خ
 ، اعيد استثمارلا فر الصياد قع 2019مال ير دوالر فر عاي  8,80عائدات ديجابية بمبلغ 

 
 أغر العم ت األجنبية: اإل رادات  

كان ما يقارب نصأأأأأ  التبرعات المقدمة دل  الميظمة بعمالت شير دوالر الواليات المتحدة، ما اد   - 64
 2019سأأأأأأأعار الصأأأأأأأرأ فر مبلغ اإ رادات المسأأأأأأأجلةع وسأأأأأأأجلا فر عاي دل  تلثير تقييمات العملة وتقلبات ا

مليون    1,63خسأأأأأأارة شير لامة، سأأأأأأواء ما تحقق ميها او ما لم  تحقق، مر صأأأأأأرأ العمالت األجيبية بلغا 
دل  ارتفاع قيمة دوالر    2018مليون دوالر(، حيث تعز  خسأأأأأأأائر عاي   75,14: خسأأأأأأأارة قدرلا 2018دوالر )

ارنة بالعمالت الرئيسأأأأأأية للمسأأأأأأالمات، مثل اليورو والجييه اإسأأأأأأترلييرع ويقتضأأأأأأر اليظاي  الواليات المتحدة مق
المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأيف ان ُتقيد لمو المكاسأأأأأب والخسأأأأأائر المترتبة عل  صأأأأأرأ العمالت األجيبية 

 مقابل مسالمات المانحيرع  

بطريقة فعالة مر خالل العقود ا جلة   وقاما اليونيسأأأأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأأأأا بإدارة مخارر العمالت األجيبية - 65
، بدات اليونيسأأ  االسأأتثمار فر  2019واالسأأتثمارات الخارجية واسأأاليب التحو  الطبيييةع وفر نيسأأان/ابريل 

خيارات العملة األجيبية كاسأأأأتراتيجية اخر  للتحو  مر تقلبات العمالت األجيبيةع وكانا االسأأأأتراتيجية تتمثل 
يأارات كتحو  فر درأار ميزانيأة محأددة تبلغ مليون دوالر مر عقود الخيأارات،  فر االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأار فر عقود الخ

 تقاي بالعالوات المدفوعة عيد استهالل عقد مر عقود ادوات االستثمار المشتقةع

، سأأأجلا انشأأأطة التحو  المالر مكاسأأأب كبيرة فر صأأأرأ العمالت األجيبية قدرلا  2019وفر عاي  - 66
ع وتيأدرج لأمو المبأالغ فر بيأد 2018مال ير دوالر فر عأاي   4,61ر قأدرلأا مليون دوالر مقأابأل خسأأأأأأأأأأأأأأائ  19,83

مليون دوالر( فر البيأانأات المأاليأة، ألنهأا   16,68: 2018مليون دوالر )  37,57صأأأأأأأأأأأأأأافر المكأاسأأأأأأأأأأأأأأب البأالغ 
 تتصل مباشرة باتفاقات معيية متعلقة بالمسالماتع ال
 

 األداء المالي: المصروفات   

بال ير  5,97: 2018بال ير دوالر ) 6,26مأا قأدرو  2019الميظمأة لعأاي  بلغ مجموع مصأأأأأأأأأأأأأأروفأات - 67
بال ير دوالر ميها باألنشأطة البرنامجيةع وترد المصأروفات فر الشأكل الخامس مر    5,28دوالر(،  تصأل مبلغ 

 الفصل الرابع، مصيفًة حسب مصدر التمويلع
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 الشكل الخامس مر الفصل الرابع
 المصروفات مسب القطات   

 )ببال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 شير البرنامجية فر بيد الموارد المؤسسيةع -البرنامجية والصياد ق االست مانيةع وتيدرج الموارد العادية  -الموارد العادية تشمل الموارد العادية  مالحظة: 
  

بليون دوالر(    2,26: 2018بليون دوالر )  2,35 تلل  مجموع مصأروفات الميظمة اساسا مر مبلغ  - 68
فر المائة للمسأأأأأأأأأأأأأأاعدة اليقدية المقدمة دل  الشأأأأأأأأأأأأأأركاء الميفم ر والجهات المسأأأأأأأأأأأأأأتفيدة؛ ومبلغ    38او نسأأأأأأأأأأأأأأبة 

فر المأأائأأة، ليقأأل دمأأدادات البرامج؛ ومبلغ   16بليون دوالر(، او نسأأأأأأأأأأأأأأبأأة  0,99: 2018بليون دوالر ) 0,98
 فر المائة، الستحقاقات المو فيرع 24بليون دوالر(، او نسبة  1,42: 2018بليون دوالر ) 1,52

واسأتمر توسأيع نطاق التحويالت اليقدية المسأتخدمة لتيفيم البرامج، ال سأيما فر البلدان والمواقع التر  - 69
مليون دوالر، او بيسأأأأأأأأأأأبة   88,77سأأأأأأأأأأأتجابة أل مات دنسأأأأأأأأأأأانيةع و ادت المسأأأأأأأأأأأاعدات اليقدية بمقدار تشأأأأأأأأأأأهد ا

، ويرجع  لأأش دل  حأأد كبير دل   يأأادة التحويالت المقأأدمأأة  2018مقأأارنأأة بعأأاي  2019المأأائأأة، فر عأأاي  فر 4
مليون دوالر(،    16,18مليون دوالر( وايغالديش )بمقدار   127,21دل  الشأأأأأأأأأركاء الميفم ر فر اليمر )بمقدار 

مليون    70,71وإل   يادات فر التحويالت اليقدية المباشأأأرة المقدمة دل  الجهات المسأأأتفيدة فر اليمر )بمقدار 
دوالر(، ممأا اد  دل   يأادة دجمأاليأة فر التحويالت المقأدمأة دل  الشأأأأأأأأأأأأأأركأاء الميفأم ر والتحويالت اليقأديأة فر  

مليون دوالر    143,71الزيأادات انخفأاضأأأأأأأأأأأأأأاٌت  بلغ مجموعهأا مليون دوالرع ويقأابأل لأمو   197,78اليمر بمبلغ 

س1,01
(في الماية16)

س2,27
(في الماية39) س1,81

(في الماية30)

س0,88
(في الماية15)

س1,03
(في الماية16)

س2,36
(في الماية38)

س1,88
(في الماية30)

س0,98
(في الماية16)

الموارد العادية
العادية-الموارد األ رى 
الطوارئ -الموارد األ رى 

الموارد الم سسية 

2018

2019
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فر لبيان واألردن والصأأأأأأأأأومال، حيث انخفضأأأأأأأأأا قيمة التحويالت فر األردن دل  نصأأأأأأأأأ  ما كانا عليه فر  
 ع2018 عاي

مليون دوالر(   431,20: 2018مليون دوالر ) 472,86ومر المصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات الهأأامأأة األخر  مبلغ  - 70
مليون دوالر للمصأروفات المتصألة بالسأفر فر    164,67 ات الصألة بالبرامج، ومبلغ لخدمات الفييير والخبراء 

مليون دوالر(ع وشأأأكلا المصأأأروفات المتعلقة بالسأأأفر    157,50:  2018درار األنشأأأطة البرنامجية واإدارية )
 ع 2019و  2018فر المائة مر مجموع المصروفات فر عامر  3نسبة 

وائل المسأأأأأأأأأأأأتفيدة مر البرامج مر حيث المصأأأأأأأأأأأأروفات بما نسأأأأأأأأأأأأبته واسأأأأأأأأأأأأتلثرت البلدان العشأأأأأأأأأأأأرة األ - 71
بليون دوالر(، ُمولا بالكامل تقريبا مر المسأأأأالمات   2,51المائة مر مجموع مصأأأأروفات اليونيسأأأأ  ) فر 40

مليون دوالر مر اموال الموارد العاديةع ويعكس  لش    263,03المخصأأأأأصأأأأأة، ولم تسأأأأأتخدي لمو البلدان سأأأأأو  
الطوارئ معظم الموارد المصأأأأأروفة فر   - مات اإنسأأأأأانية حيث شأأأأأكلا الموارد األخر  اسأأأأأتجابة الميظمة لم

مليون دوالر(، وجمهوريأة    163,70مليون دوالر(، وتركيأا )  216,81مال ير دوالر(، ولبيأان )  304,70اليمر )
دوالر مر  مال ير  210,86مليون دوالر(ع ومول البيأأش الأأدولر مأأا يقرب مر  126,45الكونغو الأأديمقراريأأة )

البرامج العادية فر اليمرع وُسجلا مصروفات كبيرة اخر     -مليون دوالر مر الموارد األخر     317,65اصل  
 مليون دوالر(ع 145,04مليون دوالر( وااكستان ) 169,77العادية فر نيجيريا ) -فر بيد الموارد األخر  

 
 مر الفصل الرابع 2الجدول 

 نواتاتجاه المصروفات على مدى  مس س  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2015 2016 2017 2018 2019 
      المصروفات      

 947 351 2 176 263 2 658 224 2 636 971 1 374 766 1 المساعدة اليقدية
 634 981 908 986 237 086 1 096 139 1 930 117 1 تحويل دمدادات البرامج

 506 519 1 290 416 1 272 310 1 855 207 1 784 185 1 استحقاقات المو فير
 890 23 914 21 800 18 623 26 587 22 االستهالك واإلالك
 402 909 621 847 885 746 270 677 029 658 المصروفات األخر  

 859 472 201 431 688 473 247 422 603 341 خدمات الخبراء األخر   ات الصلة بالبرامج
 385 2 647 2 893 2 124 3 342 3 تكاليف التمويل

 623 261 6 757 969 5 433 863 5 851 447 5 649 095 5 مجموت المصروفات 
  

جلا حت   - 72 واوجه عاي، اسأأأأأأتمرت  يادة مجموع المصأأأأأأروفات فر جميع السأأأأأأيوات الخمس، حيث سأأأأأأُ
جلا  يادات كبيرة بيسأأأأأأأأأأب  7تاريخه  يادة بيسأأأأأأأأأأبة متوسأأأأأأأأأأطها  فر المائة فر    8و  7و  12فر المائةع وسأأأأأأأأأأُ

  لمائة فر ا   5فر المائة و    2عل  التوالرع واعقب  لش  يادة اقل المية بيسأأأأأأأأأأبة   2017و    2016و    2015 اعواي 
بال ير دوالر ألول مرة   6عل  التوالر؛ دال ان مجموع المصأأأأأأأأروفات تجاو  عتبة   2019و   2018فر عامر 

 ع2019فر عاي 
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وسأأأأأأأأأجلا مصأأأأأأأأأروفات المسأأأأأأأأأاعدة اليقدية اكبر  يادة بالقيمة المطلقة، حيث  ادت بيسأأأأأأأأأبة دجمالية  - 73
سع ويتجل  مر  لش ان معظم  فر المائة عل  اسأأأأأأأأأاي سأأأأأأأأأيوي عل  مد  فترة السأأأأأأأأأيوات الخم 9 متوسأأأأأأأأأطها

الزيادات المسأأأأأأأأأأأأأأجلأة فر االسأأأأأأأأأأأأأأتجأابات قد حدثا مر خالل ررائق التحويالت اليقأدية بالعمأل مع الشأأأأأأأأأأأأأأركاء 
الميفم ر، فر حير تراجع نقل لوا ي البرامج ميم  لش الوقا بسأأأأأأأأأأأبب التوجه نحو توفير المبالغ اليقدية للجهات  

 ع 2016و  2015بير عامر المستفيدة، و لش بعد  يادة اولية فر الفترة 

جلا  يادة مطردة  - 74 و ادت اسأأأأأتحقاقات المو فير  يادة مطردة عل  مد  فترة السأأأأأيوات الخمسع وسأأأأأُ
ع وإجماال،  ادت اسأأأأأأأأتحقاقات المو فير بيسأأأأأأأأبة 2019دل  عاي   2017فر المائة مر عاي  8 و  7تتراوح بير 

 ما  تسق مع الزيادة فر عدد المو فيرعفر المائة فر المتوسط خالل فترة السيوات الخمس، ولو  6

، مع تسأأأأأأأأأأأأأأجيأل انخفأاضأأأأأأأأأأأأأأات كبيرة فر العراق  2016ومأا انفأش نقأل لوا ي البرامج  يخفض ميأم عأاي  - 75
مليون   28,72مليون دوالر(، وسأأأأأأأأأأأأأأيراليون ) 31,78مليون دوالر(، والجمهوريأة العرايأة السأأأأأأأأأأأأأأوريأة ) 45,84)

مليون دوالر، عل     85,91  مد  فترة السأأأأأأأأأيوات الخمس بمقدار دوالر(ع و اد نقل لوا ي البرامج فر اليمر عل
 ع2019و  2018مال ير دوالر بير عامر  7,91الرشم مر انخفاض قدرو 

وسأأأأأأأأجلا المصأأأأأأأأروفات المتصأأأأأأأألة بخدمات الخبراء األخر   ات الصأأأأأأأألة بالبرامج ارتفاعا بيسأأأأأأأأبة  - 76
جلا اكبر  يا فر 10 ع واعقب  2016فر المائة( فر عاي  24دة )المائة عل  مد  فترة السأأيوات الخمس، وسأأُ

جلا  يادة حادة اخر  بيسأأأأأأأأأأأأأبة  2018فر المائة عاي  9 لش انخفاض بيسأأأأأأأأأأأأأبة   فر المائة فر    10، كما سأأأأأأأأأأأأأُ
ع وتشأأأأأمل لمو المصأأأأأروفات الدعم التقير المي قدمه خبراء اسأأأأأتشأأأأأاريون خارجيون لتيفيم البرامج،  2019 عاي
فر مجالر الدراسأأأأأأأأأأأأات والبحوط، والخدمات األخر  المتصأأأأأأأأأأأألة  فر  لش خدمات التقييم وخدمات المسأأأأأأأأأأأأوح  بما 

مال ير دوالر فر    5,15باألنشأأأطة البرنامجيةع و لا اكبر الزيادات تسأأأجل فر باكسأأأتان، بما فر  لش  يادة مر 
مليون دوالر فر المتوسأأأأأط عل  مد  فترة خمس سأأأأأيوات( تتعلق    49,44مليون دوالر )   77,53دل    2015عاي 

مليون دوالر فر المتوسأأط عل    33,34  شأألل األرفالع وسأأجلا  مبابوي ايضأأا  يادة قدرلا ببرامج القضأأاء عل 
 االجتماعيةع  مد  فترة خمس سيوات، ُتعز  اساسا دل  السياسات واإدارة فر مجال الصحة وارامج الحماية 

 
 الشكل السادي مر الفصل الرابع

 استفادة من البرامجمجموت المصروفات في البلدان العشرين األكثر   

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(
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فر المائة مر مصأأروفات الميظمة   59اسأأتلثرت البلدان العشأأرون األكثر اسأأتفادة مر البرامج بيسأأبة  - 77
، مأأا يعكس  يأأادة مطردة عل  مأأد  فترة السأأأأأأأأأأأأأأيوات 2015فر المأأائأأة فر عأأاي  52، مقأأابأأل 2019فر عأأاي 
ويمكر تفسأأأأأير لما االتجاو عموما بتوسأأأأأيع نطاق االسأأأأأتجابة لحاالت الطوارئ فر بلدان مثل اليمر،  الخمسع 

دل   2015مليون دوالر فر عأأأاي  96,96حيأأأث ارتفعأأأا المصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأات بأأألكثر مر خمسأأأأأأأأأأأأأأأأة امثأأأالهأأأا مر 
مليون دوالر فر    41,40ع وكملش، ارتفعا المصأأأأأأأأروفات فر تركيا مر 2019مليون دوالر فر عاي  634,46

 ، ولو ما يمثل  يادة بلكثر مر ثالط مراتع2019مليون دوالر فر عاي  170,52دل   2015عاي 
  

 الفايض اإلجمالي للذونيسل وصافي أصولها  

ي  - 78 فر المائة مر التبرعات   49عل  اليحو المشأار دليه فر الشأكل الثانر مر الفصأل الرابع اعالو، ُتقدم
سيوات التر ُيعترأ بإ راداتها عموما لد  توقيع اتفاق وتكبد مصروفات عل   لليونيس  دل  البرامج المتعددة ال

مد  الفترة البرنامجية المقررة ولر سيتان او اكثر، ومر ثم كثيرا ما تظهر اإ رادات والمصروفات فر سيوات  
دوالر  بليون  2,29،  تعلق مبلغ 2019بال ير دوالر فر عأأأاي  6,26مختلفأأأةع ومر دجمأأأالر اليفقأأأات البأأأالغ 

 باتفاقات التبرعات متعددة السيواتع

واشأأكل عاي،  ادت اإ رادات المتلتية مر المسأأالمات المخصأأصأأة لمنشأأطة البرنامجية، اي الموارد  - 79
مليون دوالر(، ولر  يادة تعز  اسأأأاسأأأا دل  مسأأأالمة    163,71)  2019فر المائة فر عاي  3األخر ، بيسأأأبة  

مليون دوالرع ومع  لش، انخفضأأأأأأأأأأأأأا المسأأأأأأأأأأأأأالمات فر برامج    332,47لغ البيش الدولر فر برنامج اليمر بمب
 528,58مليون دوالر( بسأبب المسأالمات البالغة   455,01فر المائة ) 29الموارد العادية بشأكل كبير بيسأبة  

لكامل فترة الخطة االسأأأأأأأأتراتيجية، فر حير    2018مليون دوالر المقدمة لالتفاقات المتعددة السأأأأأأأأيوات فر عاي 
مليون دوالر فر د رادات   25,49فر المائة، بسأأأأأأأأأأبب  يادة قدرلا  11األخر  بيسأأأأأأأأأأبة   -الموارد العادية  ادت 

 ع2019االستثمار فر عاي 

مليون    722,68: 2018)  2019مليون دوالر فر عاي   188,21وسأأأأأأجلا اليونيسأأأأأأ  فائضأأأأأأا قدرو  - 80
لتمويل المضأأأأمون المتاح لمنشأأأأطة  دوالر(، يضأأأأاأ دل  صأأأأافر اصأأأأول الميظمة )االحتياريات( المي يمثل ا

البرنامجية فر السيوات المقبلة وفقا لالتفاقات المبرمة مع الجهات المانحة وإعالنات التبرعع ويعز  االنخفاض  
مليون دوالر، او بيسأأأأبة   263,49فر الفائض اسأأأأاسأأأأًا دل  األثر المشأأأأترك النخفاض مجموع اإ رادات بمبلغ 

 فر المائةع 4,90مليون دوالر، او بيسبة  291,87المصروفات بمبلغ فر المائة، و يادة مجموع  3,95
 

 المركز المالي  

بال ير   10,51:  2018بليون دوالر )  11,17، بلغ مجموع اصأأأأول اليونيسأأأأ  2019فر نهاية عاي  - 81
 مر الفصل الرابعع 3دوالر(، كما لو مبير فر الجدول 
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 مر الفصل الرابع 3الجدول 
 المركز المالي: األصولبيان   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 الفرق 

بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوالرات 
 الواليات المتحدة

اليسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبة 
 الم وية

     األصول     
 (20) (198 956) 995 259 796 303 اليقدية ومكاف ات اليقدية

 3 90 909 3 398 522 3 489 431 الحسابات المستحقة القبض )المتداولة وشير المتداولة(

 10 79 485 771 424 850 909 ُسَل  المساعدة اليقدية

 3 10 198  370 191  380 389 المخزونات

 15 610 705 4 114 670 4 725 375 االستثمارات )المتداولة وشير المتداولة(

 11 65 182 605 796  670 978 األصول األخر  )المتداولة وشير المتداولة(

 6 13 432 243 144 256 576 الممتلكات والمعدات

 (29) (1 761) 6 162 4 401 األصول شير الملموسة

 6 669 194 10 505 168 11 174 362 مجموت األصول 

  
 النقدية واالستثمارات  

والبرنامجية  تلل  دن جزءا كبيرا مر األصأأأأأول التر تد رلا اليونيسأأأأأ  دعما ألنشأأأأأطتها المؤسأأأأأسأأأأأية  - 82
بال ير دوالر(ع ومعظم   5,11: 2018بال ير دوالر ) 5,52اليقأأأديأأأة واالسأأأأأأأأأأأأأأتثمأأأارات التر تبلغ قيمتهمأأأا  مر

األصأأول اليقدية واالسأأتثمارية لر اسأأتثمارات ميخفضأأة المخارر فر شأأكل صأأكوك ثابتة اإ رادات، مر قبيل 
 السيدات والودائع ألجلع

سأأأأأؤولية كفالة اسأأأأأتثمار اموالها بطريقة تدعم السأأأأأيولة القصأأأأأيرة األجل وتقع عل  عاتق اليونيسأأأأأ  م - 83
لتلبية االحتياجات المؤسأأأأأسأأأأأية والبرنامجية وتعز  اسأأأأأتدامة عمليات الميظمة فر األجل الطويل مر اجل دعم  
تيفيم الخطة االسأأأتراتيجيةع وتكفل فلسأأأفة واسأأأتراتيجيات االسأأأتثمار الحفا  عل  راي المال بالحد مر التعرض  
دون داعل دل  خسأأأأأأأأأأأأأأأارة او اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل فر القيمأة مع الحفأا  عل  توقعأات معقولأة فر تحقق قأدر ال بألي  

 العائدات او ارتفاع القيمةع مر به

، توسأأأأأعا اليونيسأأأأأ  فر عقود خيار شأأأأأراء او بيع العملة األجيبية باعتبار  2019واعتبارًا مر عاي  - 84
ت األجيبيةع ولم يكر لياك اي مراكز مفتوحة فر عقود   لش اسأأأأأأأأأتراتيجية دضأأأأأأأأأافية للتحو  مر تقلبات العمال

الخيارات فر نهاية العاي، وقد ُادرجا د رادات االسأأأأأأأأتثمار المتلتية مر اسأأأأأأأأتخداي لمو األدوات المالية ضأأأأأأأأمر  
 24مليون دوالر( )انظر المالحظأة  16,68: 2018مليون دوالر ) 37,57مجموع األراأاح الصأأأأأأأأأأأأأأافيأة البأالغ 

 لية(ععل  البيانات الما

وتد ر اليونيسأأ  المخارر المتعلقة بحافظة اسأأتثماراتها باسأأتخداي ادوات مالية مختلفة قصأأيرة األجل  - 85
واخر  روية األجلع فاستراتيجية االستثمار القصير األجل مصممة للتركيز عل  السالمة والسيولة مع تحقيق  
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المالية العالية التصييف باليقدية ومكاف ات  معدالت عائد معقولة، ويتم  لش عر رريق االستثمار فر األصول  
اليقدية واالسأأتثمارات القصأأيرة األجل واألسأأواق الياشأأ ةع وتقوي االسأأتراتيجية الطويلة األجل، فر المقاي األول،  

 عل  االستثمار فر السيدات المتداولةع
 

 النقدية المتامة  

ن المراقأب المأالر  تعير عليأه، بريأة كفأالأة يشأأأأأأأأأأأأأأير اليظأاي المأالر والقواعأد المأاليأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  دل  ا - 86
السأأأأأأأيولة، ان يحافظ عل  األرصأأأأأأأدة اليقدية فر المسأأأأأأأتويات التر اقرلا المجلس التيفيميع ولم يطرا اي تغيير  

 ع2019عل  الطريقة التر تد ر بها اليونيس  راي مالها فر عاي 

المتعلقأة بأالمو فير، مر قبيأل التألمير وتحتفظ اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بأاحتيأاريأات للخصأأأأأأأأأأأأأأوي الطويلأة األجأل  - 87
مليون   820,03الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة واشراض اخر  اقرلأا المجلس التيفيأمي، بلغأا فر نهأايأة العأاي 

 مليون دوالر(ع 745,40: 2018دوالر )

ات والغا اليقدية المتاحة مر الموارد العادية بعد احتسأأأأأأأأأأاب قيمة المبالغ المسأأأأأأأأأأتحقة الدفع وااللتزام - 88
مليون دوالرع والغأأا اليقأأديأأة المتأأاحأأة مر الموارد   284,91األخر  وكأأملأأش االحتيأأاريأأات اليقأأديأأة، مأأا قيمتأأه 

بليون دوالر، فر حير بلغأا اليقأديأة المتأاحأة   1,81العأاديأة بعأد احتسأأأأأأأأأأأأأأأاب االلتزامأات مأا قيمتأه  -األخر  
 مليون دوالرع 374,85الطوارئ ما قيمته  -الموارد األخر   مر
 

 بالك المستحقة القبضالم  

يقدي الشأأأأأأأركاء فر التمويل لليونيسأأأأأأأ  اتفاقاتل متعددة السأأأأأأأيوات ُتَعد ضأأأأأأأرورية للتخطيط للمسأأأأأأأتقبل  - 89
وتبرلر عل  التزاي الجهات المانحة الطويل األجل بتحقيق نتائج لصأأالح األرفالع واسأأتقرت قيمة المسأأالمات  

، ولر تتلل  بشأأأأأأأأأأأأأأكل  2019و   2018مر عامر  بال ير دوالر فر كل  3,33المسأأأأأأأأأأأأأأتحقة القبض عيد مبلغ 
والسأأأأأأأأأأيوات الالحقةع وفر    2019رئيسأأأأأأأأأأر مر مسأأأأأأأأأأالمات متعددة السأأأأأأأأأأيوات لمنشأأأأأأأأأأطة البرنامجية فر عاي 

فر المائة مر مجموع المسأأأأالمات المسأأأأتحقة القبض،   70، مثلا المسأأأأالمات المتعددة السأأأأيوات 2019 عاي
ابقةع و لا الحكومات والميظمات الحكومية الدولية تشأكل  ولر نسأبة تتسأق مع اليسأبة المسأجلة فر السأية السأ 

فر المائة( فر مجموع المسأأأالمات    82: 2018فر المائة ) 83اكبر الجهات المانحة، حيث سأأأالما بيسأأأبة  
فر المأأائأأة  70المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأة القبض فر نهأأايأأة العأأايع كمأأا ارتفعأأا المسأأأأأأأأأأأأأأأالمأأات المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأة القبض دل  

 فر المائة(ع 66 :2018)

مليون دوالر  تعلق بالمشأأأتريات، و لش لقاء   71,77وتشأأأمل المبالغ المسأأأتحقة القبض األخر  مبلغ  - 90
، وسأأأأأأأأيتم  2019ممكرة ائتمانية مقدمة لمرة واحدة مر احد المورد ر تتعلق حصأأأأأأأأرا بمشأأأأأأأأتريات جرت فر عاي 

: 2018مليون دوالر ) 670,98ع امأأأا األصأأأأأأأأأأأأأأول األخر  التر تبلغ قيمتهأأأا 2020اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدامهأأأا فر عأأأاي 
 11مال ير دوالر(، فتتعلق اسأاسأًا بلنشأطة خدمات الشأراء المتكررة عل  اليحو المبّير فر المالحظة  605,80

 عل  البيانات الماليةع
 

لل النقدية    السُّ

ارتفعا السأل  اليقدية المقدمة دل  الشأركاء الميفم ر التر لم ترد بشألنها تقارير تيفيم فر نهاية العاي  - 91
مليون   771,42: 2018) 2019مليون دوالر فر عأأاي  850,91مليون دوالر لتصأأأأأأأأأأأأأأأأل دل   79,49بمبلغ 
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ل  نقدية قديمة مسأتحقة السأداد وجد رة  دوالر(، تمشأيا مع الزيادة اإجمالية فر التحويالت اليقديةع وال توجد سأُ
اشأهر دجماال اقل   بالمكر، سأواء احُتسأبا عل  اسأاي فردي او دجمالرع وتمثل األرصأدة التر تزيد عر تسأعة

 فر المائة مر مجموع السل  اليقديةع 1مر 
 

 الم زونات  

تحتفظ اليونيسأأ  بمخزون ألشراض برنامجية، لتو يعها عل  الجهات المسأأتفيدة والشأأركاء الميفم رع   - 92
مليون دوالر   380,39والغ دجمأأالر مخزون اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر جميع انحأأاء العأأالم فر نهأأايأأة العأأاي مأأا قيمتأأه 

بلدا، وفر مركز شأيبة اإمدادات   58موقعا فر   184مليون دوالر(ع واحُتفظ بمخزون فر   370,19: 2018)
فر كوايهأاشرع وُيحتَفظ بمخزون الميظمأة، الأمي يشأأأأأأأأأأأأأأمأل مواد مر قبيأل األشأميأة العالجيأة ومالبس األرفأال  

نشأأأأطة البرنامجية وإما  واللوا ي الطبية ولوا ي الصأأأأرأ الصأأأأحر، دما لفترات قصأأأأيرة، بهدأ اسأأأأتخدامه فر األ
كمخزون احتيارر ومجهمز مسأأأأبقًا“، للمسأأأأاعدة عل  تقديم اسأأأأتجابة سأأأأريعة وقا بدء حاالت روارئع واعتبارا  

، تقوي اليونيسأ  بتتبع السألع العابرة مر المسأتودعات الخاضأعة لرقابة اليونيسأ  دل  الشأركاء  2019مر عاي 
ضأأأأأأأافية نظرة متعمقة لها الميتها فيما  تعلق بمكان السأأأأأأألع  الميفم ر عل  حدة، حيث توفر لمو المعلومات اإ

مليون    96,64: 2018مليون دوالر )  99,74، كان لياك 2019الخاضأأعة لرقابة اليونيسأأ ع وفر نهاية عاي 
مليون دوالر مر السأألع العابرة دل    69,32دوالر( مر دجمالر المخزونات فر حالة عبور، ويشأأمل لما المبلغ 

مليون دوالر مر السألع العابرة دل  الشأركاء الميفم ر واير مسأتودعات    30,42 نية لليونيسأ ، والمكاتب الميدا
 اليونيس  وميشآتهاع

مليون    51,42: 2018مليون دوالر )  50,08، جر  االحتفا  بسأأأأأأأأأأأأألع تبلغ قيمتها 2019وفر عاي  - 93
ظ به فر مراكز ومسأأأأتودعات شأأأأيبة  دوالر( كمخزون احتيارر ومجهمز مسأأأأبقًا“ع وُقدرت قيمة المخزون المحتفَ 

 مليون دوالر(ع 52,96: 2018مليون دوالر ) 57,75اإمدادات بمبلغ 

وُادرجأا تحأا بيأد المخزون فر نهأايأة العأاي تكأاليُف برامج التشأأأأأأأأأأأأأأييأد شير المكتمأل للمرافق الجأد أدة  - 94
ظم دمدادات المياو واليظافة  التر لم  تم تسأأأأأأليمها بعُد دل  الحكومات والمجتمعات المحلية، وتشأأأأأأمل اسأأأأأأاسأأأأأأا ن

مال ير دوالر( وتتركز    3,91مليون دوالر(، والمداري ومراكز األرفال ) 13,82الصأأحية والصأأرأ الصأأحر )
 اساسا فر افريقيا والشرق األوسط وجيوب ،سياع

 
 ال صوم  

لية مر كيان  بموجب المعا ير المحاسأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي، ُتعّرأ الخصأأأأأأأوي بلنها والتزامات حا - 95
نتيجة احداط سأأأأأأابقة، ُ توقع ان تسأأأأأأفر تسأأأأأأويتها عر تدفق موارد مر  لش الكيان فر شأأأأأأكل ميافع اقتصأأأأأأادية 

بال ير  3,04:  2018بال ير دوالر )  3,44خدمات ممكية“ع والغ مجموع خصوي اليونيس  فر نهاية العاي   او
بليون دوالر   1,63اء الخأدمأة البأالغأة دوالر(، ويتصأأأأأأأأأأأأأأل  لأش دل  حأد كبير بأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المو فير بعأد انتهأ 

بليون دوالر   1,15بليون دوالر(، واأأأاألموال المحتَفظ بهأأأا لحسأأأأأأأأأأأأأأأأاب جهأأأات اخر  بقيمأأأة  1,53: 2018)
 96مر الفصأأل الرابع وفر الفقرتير  4بليون دوالر(ع ويرد بيان الخصأأوي مفصأألًة فر الجدول   0,80: 2018)

 ادناوع 97و 
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 مر الفصل الرابع 4الجدول 
 بيان المركز المالي: ال صوم  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 الفرق 

بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوالرات 
 الواليات المتحدة

اليسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبة 
 الم وية

      صومال     
 15 49 617 339 341 388 958 الحسابات المستحقة الدفع

 (80) (49 635) 62 287 12 652 التبرعات المحصلة مقدمًا )المتداولة وشير المتداولة(

 44 350 921 803 506 1 154 427 األموال المحتَفظ بها لحساب جهات اخر  

التأألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأأد انتهأأاء الخأأدمأأة واسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأأات  
 6 98 867 1 532 289  1 631 156 المو فير األخر  )المتداولة وشير المتداولة(

 (16) (47 075) 302 297 255 222 المتداولة( الخصوي والمخصصات األخر  )المتداولة وشير  

 13 402 695 3 039 720 3 442 415  صوممجموت ال 

  
 ال صوم المتعلقة بالتأمذن الصحي بعد انتهاء ال دمة واستحقا ات المو فذن األ رى الطويلة األجل  

الخدمة وشيرلا مر اسأأأأأتحقاقات توفر اليونيسأأأأأ  لمو فيها اسأأأأأتحقاقات التلمير الصأأأأأحر بعد انتهاء  - 96
ر تقييم اجرته شأأركة خارجية فر شأأبا /فبرا ر  الخصأأوي المتعلقة باسأأتحقاقات المو فير    2020المو فيرع وقدم

بليون دوالر(، وقأأد جر  االعتراأ بأأملأأش المبلغ كأأامال بوصأأأأأأأأأأأأأأفأأه  1,41: 2018بليون دوالر ) 1,50بقيمأأة 
 (ع18حظة خصما فر البيان المالر لليونيس  )انظر المال

و ادت اسأأأأتحقاقات التلمير الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة واسأأأأتحقاقات المو فير األخر   يادة رفيفة  - 97
جلا مكاسأأب اكتوارية 2019فر عاي  ، ُتعز  دل  نتائج الدراسأأة االكتوارية التر اجرتها الشأأركة الخارجيةع وسأأُ

مليون دوالر    197,90مقابل مكاسأأأأأأأب بقيمة  مليون دوالر، ولو ما يمثل انخفاضأأأأأأأا مقارنة بمبلغ  1,58بقيمة 
 ع2018المسجل فر عاي 

 
 مر الفصل الرابع 5الجدول 

 امتيا يات التأمذن الصحي بعد انتهاء ال دمة والنهاء ال دمة  

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 
التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  

 خطة التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات  
 المجموع تعويضات العاملير استحقاقات الوفاة نهاية الخدمة

 (1 408,76) (14,71) (1,83) (105,05) (468,82) (818,35) 2018الخصوي فر عاي        

 (1 496,48) (16,53) (4,43) (126,87) (536,41) (812,24) 2019الخصوي فر عاي 

 817,85 - - 105,79 133,66 578,41 الوضع التمويلر

 55 - - 83 25 71 اليسبة الم وية الممولة
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مليون دوالر( فر احتيارياتها   741,10:  2018مليون دوالر )  817,85جممعا اليونيس  ما مقدارو   - 98
للتألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة وإنهأاء الخأدمأة واسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات اخر  بريأة الوفأاء بتلأش االلتزامأات، ولر  

األموال، التر تتلت  اسأأاسأأًا عر رريق فرض ضأأرائب دضأأافية عل  المرتباتع وارتفع  تواصأأل ادخار مزيد مر 
ويرجع  لش   -  2018فر المائة فر عاي   53فر المائة مقابل  55بيسأبة  -  2019التمويل اإجمالر فر عاي 

التمويلر دل  حد كبير دل  نتائج التقييم االكتواريع وتتسأأأبب المكاسأأأب والخسأأأائر االكتوارية فر تقلب الوضأأأع 
والخصأأأأأوي عاما بعد عايع ويبير الشأأأأأكل السأأأأأابع مر الفصأأأأأل الرابع ادناو االتجاو السأأأأأائد عل  مد  السأأأأأيوات 

 الخمس الماضية فيما  تعلق بالتلمير الصحر بعد انتهاء الخدمةع
 

 الشكل السابع مر الفصل الرابع
 صل بهاال صوم المتعلقة بالتأمذن الصحي بعد انتهاء ال دمة والتمويل المت  

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 تشمل جميع خصوي اليونيس  المتعلقة بالتلمير الصحر بعد انتهاء الخدمةع :مالحظة 
 

التلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة،  تعاقدت اليونيسأأأأأأ  مع مد ر اسأأأأأأتثمارات خارجر إدارة اموال  - 99
المحتَفظ بهأأا فر االحتيأأارر المتعلق بهأأما التأألمير، بهأأدأ تحقيق عوائأأد تسأأأأأأأأأأأأأأهم فر التمويأأل الطويأأل األجأأل 
للخصأأوي المتعلقة بالتلمير الصأأحر بعد انتهاء الخدمةع وفر نهاية العاي، بلغا قيمة االسأأتثمارات التر  د رلا  

مليون دوالر(ع وتعز  الزيادة المسأأأأأأأأجلة    454,03: 2018مليون دوالر )  541,15مد ر الصأأأأأأأأيدوق الخارجر 
فر القيمة العادلة لالسأأأأأأأأأأتثمارات فر نهاية العاي اسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأا دل   يادة القيمة العادلة الموجبة فر ادوات حقوق  

 مليون دوالر( فر نهاية العايع 12,42مليون دوالر( وادوات الدخل الثابا ) 41,99الملكية )

مليون دوالر(   92,69: 2018مليون دوالر ) 99,42اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ايضأأأأأأأأأأأأأأأأا تحتفظ بمبلغ وكأأأانأأأا  - 100
األصأأأأأأأول المتعلقة بمشأأأأأأأتقات عقود ،جلة فر درار اسأأأأأأأتثمارات التلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة التر  مر

لغ   د رلا مد ر االسأأأأأأتثمار الخارجر، وقاما دل  جانب  لش بتعويض الخسأأأأأأارة المتكبدة فر العقود ا جلة بمب
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مليون دوالر    0,17مليون دوالر(، مما اسأفر عر خسأارة صأافية قدرلا   93,16: 2018مليون دوالر ) 99,59
 مليون دوالر(ع 0,47: 2018)
 

 أداء المذزانية  

كانون    31 تضأأأأأأأمر بيان مقارنة الميزانية بالمبالغ المخصأأأأأأأصأأأأأأأة الفعلية الميفقة للسأأأأأأأية الميتهية فر  - 101
خامس( مقارنًة بير ميزانيات اليونيسأأأأأأأأ ، والتر وافق عليها المجلس التيفيمي، واير  األول/ديسأأأأأأأأمبر )البيان ال

المبالغ الفعلية المتكبدة فر درارلاع واخالأ البيانات المالية األخر ، التر تعد عل  اساي االستحقاق الكامل  
عل  اسأأأأأأأأأأاي نقدي معدلع  فر درار المعا ير المحاسأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي، ُيَعد البيان الخامس وُيعَرض 

 عل  البيانات المالية تعاريف مختل  تصييفات الميزانيةع 4وتتضمر المالحظة 
 

 الترذرات من المذزانية األصلية إلى المذزانية النهايية  

ُيقر المجلس التيفيمي ميزانيات اليونيسأأ  الخاصأأة بمختل  البرامج، رليا بتوافر التمويلع وتشأمل الميزانية   - 102
لية المبالغ المعتمدة لكل مر الموارد العادية والموارد األخر  المخصأأصأأة اصأأال للسأأية الجاريةع وتمثل الميزانية  األصأأ 

 عاليهائية التبرعات الواردة مقابل الحد األعل  المي وافق عليه المجلس التيفيمي والمقرر للسية التقويمية 
 

 الشكل الثامر مر الفصل الرابع
 ة بالمبالك الفعلية المنفقةأداء المذزانية مقارن  

 )بمال ير دوالرات الواليات المتحدة(
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 النفقات الفعلية من المذزانية  

بال ير دوالر، او مأا نسأأأأأأأأأأأأأأبتأه  6,19مأا مقأدارو  2019بلغ مجموع الميزانيأة المسأأأأأأأأأأأأأأتخأدمأة فر عأاي  - 103
ف ات الميزانية مرتفعة فر عاي  المائة مر الميزانية اليهائيةع وعمومًا، كانا نسأأأأأأأأأأبة اسأأأأأأأأأأتخداي مختل   فر 95

فر المائة باليسأأأأأأأأبة للموارد    98العادية و  -فر المائة باليسأأأأأأأأبة للموارد األخر   93، وقد تراوحا بير 2019
مليون دوالر للبرامج القطريأأة،   880,75العأأاديأأةع والغأأا نفقأأات الميزانيأأة الفعليأأة الممولأأة مر الموارد العأأاديأأة 

العالمية واإقليمية، والغا نسأبة اسأتخداي الميزانية اليهائية فيما  تعلق بالموارد   مليون دوالر للبرامج  68,16 و
 فر المائةع 98العادية عموما 

وتشأأأأأأأأأأأأمل الموارد العادية ايضأأأأأأأأأأأأا صأأأأأأأأأأأأيدوق برامج الطوارئ المي  وفر للمد رة التيفيمية ،لية لتفعيل  - 104
كاء التمويل، وال  تجأاو  فر اي وقا  اسأأأأأأأأأأأأأأتجأابة اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لحأاالت الطوارئ قبأل تلقر التبرعات مر شأأأأأأأأأأأأأأر 

 مليون دوالرع 46,95ما قدرو  2019مليون دوالرع والغ المبلغ المستخدي فر عاي  75األوقات  مر

وااليسأأأأأأأبة لشأأأأأأأيبة اإمدادات، فإن األموال التر جرت الموافقة عليها بوصأأأأأأأفها امواال اولية لإلنجا    - 105
واألسأأأأأواق لم ُتسأأأأأتخدي، وتلقا الشأأأأأيبة الموافقة عل  اسأأأأأتخداي لمو  درار االسأأأأأتراتيجية العالمية للميتجات  فر

 (ع2021المسالمات روال فترة خطة ددارة المكاتب )اي انها متاحة لإلنفاق حت  نهاية عاي 
 

 العادية -الموارد األ رى   

يأأة اليهأأائيأأة العأأاديأأة البرامج القطريأأة واإقليميأأة والعأأالميأأةع والغأأا الميزان -تشأأأأأأأأأأأأأأمأأل الموارد األخر   - 106
 بليون دوالرع 2,49بليون دوالر، والغا اليفقات الفعلية المتكبدة  2,66لهمو البرامج  2019 لعاي

وُتسأأأأأأأأأأأأأأتلم مسأأأأأأأأأأأأأأالمأات الموارد األخر  لمنشأأأأأأأأأأأأأأطأة البرنامجيأة التر تجري عل  مد  فترات متعأددة  - 107
ة حير ُتوقمع اتفاقات المسأأأالمات  السأأأيوات، وتصأأأدر الميزانيات المرتبطة بالميح المتصأأألة بها عل  مدار السأأأي

مع الجهأات المأانحأة ثم ُتيفأمم عل  مراحل عل  مدار السأأأأأأأأأأأأأأيوات التر  توقع ان تجري فيهأا األنشأأأأأأأأأأأأأأطأةع وُتوقع  
اتفاقات المسأأأأأأأأأأأأالمات احيانا عيدما توشأأأأأأأأأأأأش السأأأأأأأأأأأأية عل  االنتهاء، مما  ؤدي دل  دصأأأأأأأأأأأأدار الميزانيات لكر  

 السية التاليةعتيفيملا عل  مراحل وتكبد نفقاتها فر  مع

وكأانأا الفروق األكثر الميأة نأاجمأة عر التعأد الت التر اجريأا فر البرمجأة نتيجأة لحأاالت الطوارئ؛   - 108
فعل  سأأأأأأأأأبيل المثال، ضأأأأأأأأأرب دعصأأأأأأأأأاران لم يسأأأأأأأأأبق لهما مثيل بلدا واحدا، مما اد  دل  تحويل وقا المو فير  

اليطاق، ولو ما اد  دل  حدوط تلخيرات فر األنشطة  وانتبالهم دل  جهود االستجابة العاجلة والسريعة والواسعة 
البرنامجية التر كانا مقررة فر األصأأأأأأألع واسأأأأأأأتؤنفا األنشأأأأأأأطة البرنامجية العادية بمجرد ما اصأأأأأأأبح المو فون  
متأاحيرع وكأان عل  مكتأب اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ان  تعأامأل مع حأالأة مر حأاالت تفشأأأأأأأأأأأأأأر شأأأأأأأأأأأأأألأل األرفأال، ولو مأا اثر 

مر المقارعات السأأأأأأأأبع المسأأأأأأأأتهدفة فر برنامج اليونيسأأأأأأأأ  فر حالة واحدة وفر تدخالت البرنامج فر خمس  فر 
 عدوران المو فير الرئيسيير، األمر المي اد  دل  تبارؤ وتيرة تيفيم البرنامج ومتابعة األنشطة الرئيسية 

 
 الطوارئ  -الموارد األ رى   

الطوارئ اسأأتجابًة لحاالت الطوارئ اإنسأأانية مر خالل نداءات  -وردت مسأأالمات الموارد األخر   - 109
العمأل اإنسأأأأأأأأأأأأأأانر مر اجأل األرفأال، وتمثأل الميزانيأة اليهأائيأة تلأش التبرعأات الواردة مر الجهأات المأانحأة دون  
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ل تلش المسأأأأالمات  تكون مخصأأأأصأأأأة مر اإدارة المركزيةع وادال مر  لش، َتصأأأأُدر الميزانية اليه ان ائية وتسأأأأجم
ل بها الموارد األخر    العادية عيد توقيع االتفاقات المتعلقة بالمسالماتع -بيفس الطريقة التر ُتسجم

بليون دوالر،   1,96مأأا قأأدرو  2019الطوارئ لعأأاي  -والغأأا الميزانيأأة اليهأأائيأأة مر الموارد األخر   - 110
 فر المائة مر المجموعع 96، او ما نسبته بليون دوالر 1,88والغا اليفقات الفعلية 

مليون دوالر اسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأا دل    71,71الطوارئ البالغ  -ويعز  الفرق المسأأأأأأأأأأأأجل فر الموارد األخر   - 111
التحديات التر  واجهها مو فو اليونيسأأأأأأأأأأأأ  فر بي ة العملع فعل  سأأأأأأأأأأأأبيل المثال، كان اكبر فرق، ولو بمبلغ  

م الميح فر حأالأة روارئ قطريأة مر المسأأأأأأأأأأأأأأتو  الثأالأث، حيأث واجهأا  مال ير دوالر،  تعلق بتيفيأ  5,88يفوق 
اليونيسأ  تحديات فر شأراكتها بسأبب البي ة التشأغيلية السأائدة فر البلد والتر اثرت بشأكل خاص عل  عمليات  

 شركاء اليونيس  الميفم رع

عر سأأأأأأأأأأأيطرة  العادية، ففر بعض األحيان ال تسأأأأأأأأأأأمح احداط خارجة -وعل  شرار الموارد األخر   - 112
اليونيسأ  باالضأطالع بتلش األنشأطة التر ُخصأص لها التمويل عل  اليحو المقررع فعل  سأبيل المثال، تلقا 

مال ير دوالر مر جهة مانحة للعمل بالتحد د مع شأأأأأأركات األدوية عل  تطوير اداة   9اليونيسأأأأأأ  تبرعا بمبلغ 
بلوغ مرحلة دنتاج االبتكار الجد دع وقد   تشأأخيص جد دة محددة، لكر الشأأركات المصأأيعة واجها تلخيرات فر

 جر  تمد د مهلة تيفيم البرنامج بموافقة الجهة المانحةع
 

 المذزانية الم سسية  

تمثل الميزانية المؤسسية األموال المستخدمة فر انشطة فعالية التيمية، واألنشطة اإدارية، واألنشطة   - 113
التيسأأأأأأأأأأأيق اإنمائر التر تضأأأأأأأأأأأطلع بها األمم المتحدةع والغا الميزانية  ات األشراض الخاصأأأأأأأأأأأة، وانشأأأأأأأأأأأطة 
فر المائة   94مليون دوالر، او ما نسأأأأأأأأأأأأأبته    597,21ما قيمته   2019المؤسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأية المسأأأأأأأأأأأأأتخدمة فر عاي 

 الميزانية اليهائيةع مر

دوالر   مليون   392,49فر المائة، والغا اليفقات الفعلية   96واسأأأأأأأأأأأأأُتخدما تكاليف اإدارة بيسأأأأأأأأأأأأأبة  - 114
فر المأائأة، والغأا   97مليون دوالر(ع واسأأأأأأأأأأأأأأُتخأدمأا فعأاليأة التيميأة بيسأأأأأأأأأأأأأأبأة   410,14الميزانيأة اليهأائيأة:  )فر

 مليون دوالر(ع 171,01مليون دوالر )فر الميزانية اليهائية:  165,72اليفقات الفعلية 

جل فر بيد األشراض الخاصأأأأأأة اكبر فرق فر الميزانية المؤسأأأأأأسأأأأأأية، حيث بلغ  - 115 معدل االسأأأأأأتخداي    وسأأأأأأُ
مليون دوالر(ع ويمكر   41,58مليون دوالر )الميزانيأأة اليهأأائيأأة:  28,98فر المأأائأأة، والغأأا اليفقأأات الفعليأأة  70

 ع2021- 2018استخداي ميزانيات األشراض الخاصة للمشاريع المتعددة السيوات روال فترة الخطة االستراتيجية 

موال مر القطأأأاع الخأأأاص وإقأأأامأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأأأات معأأأه  والغأأأا اليفقأأأات الفعليأأأة ألنشأأأأأأأأأأأأأأطأأأة جمع األ - 116
مليون دوالر(ع ولم تكر لياك    226,70فر المائة )الميزانية اليهائية:    98مليون دوالر، او ما نسبته   221,77

فروق ملحو ة بير الميزانيات اليهائية والميزانيات الفعلية لمنشأأأأأأأأأطة مع القطاع الخاص فيما  تصأأأأأأأأأل بيفقات 
 ليونيس عالمكاتب القطرية ل

 
 النفقات البرنامجية مسب المجال المستهد   

ترد فر الشأأأأأأأأأكل التاسأأأأأأأأأع مر الفصأأأأأأأأأل الرابع نفقات الميزانية المتعلقة بمجاالت األلداأ البرنامجية  - 117
 ع2021-2018الخمسة للخطة االستراتيجية لليونيس  للفترة 
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 الشكل التاسع مر الفصل الرابع
 2019ال المستهد س النفقات البرنامجية مسب المج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 اإلفصام التطلعي للبيانات المالية  

تشأمل مياقشة اإدارة وتحليلها بيانات ومعلومات تطليية حول توقعات الميظمة وتوجهاتها وعملياتها   - 118
 ونتائجها المالية المقبلة المعرضة للمخارر وما تواجهه مر حاالت عدي اليقير ومر االفتراضاتع

 
 وما بعده 2020آفاا عام   

 واجه العالم، ولو عل  اعتاب عقد العمل مر اجل تحقيق الداأ التيمية المسأأأأأتدامة، ا مة صأأأأأحية  - 119
واجه لما التحدي فر الوقا المي انحرأ فيه  ع والعالم  19-عالمية شير مسأأأأأأأأأأأأأبوقة فر شأأأأأأأأأأأأأكل جائحة كوفيد

اصأأأأأأأأال عر المسأأأأأأأأار الصأأأأأأأأحيح لتحقيق العد د مر األلداأ، واصأأأأأأأأبح للتلثير الكامل لهمو األ مة ولتداعياتها  
 األجل الطويل ابعاد استثيائية وإن لم تتضح بعُد بجالءع فر

ها، و لش فر الوقا المي وتسأأأأأأأأع  اليونيسأأأأأأأأ  جالدة دل  الحفا  عل  اسأأأأأأأأتمرارية برامجها وعمليات - 120
تتصأأأأد  فيه للجائحة وتتكيف مع ،ثارلاع واليونيسأأأأ  ملتزمة بالعمل، مع الحكومات والجهات الشأأأأريكة، عل   
تقديم المسأأأأأأأأاعدة دل  األرفال فر جميع الميارق المتضأأأأأأأأررة، مر اجل كفالة ديصأأأأأأأأال المسأأأأأأأأاعدة دل  جميع  

االسأأأأأأأأأتجابة فر مجال الصأأأأأأأأأحة العامة للحد مر انتقال  األرفال المحتاجيرع وتعمل اإدارة عل  تعزيز تدابير
ا ثار االجتماعية واالقتصأأأأادية  ومر الوفيات التر  تسأأأأبب فيها، مع القياي برصأأأأد ومعالجة 19-عدو  كوفيد

عل  األرفال واألسأأأأأأأأأر، وال سأأأأأأأأأيما اشأأأأأأأأأد الف ات حرمانًا، نظرًا لتلثير لمو الجائحة والجهود المبمولة الحتوائها  

Goal Area 1: Survive 

and Tthrive

$2,152.67 million

Goal Area 2: Learn

$1,183.36 million

Goal Area 3: 

Protection from 

violence and 

exploitation

$707.99 million

Goal Area 4: Safe 

and clean 

environment

$1,108.95 million

Goal Area 5: 

Equitable chance in 

life

$497.11 million

$5.65 billion

 : 1المجال المستهد  

 البقاء والنماء
 ملذون دوالر 2 152,67

 : 2المجال المستهد  

 التعلم
 ملذون دوالر 1 183,36

 : 3المجال المستهد  

 الحماية من العنل واالستر ل
 ملذون دوالر 707,99

 : 4المجال المستهد  

 البذئة اآلمنة والنظيفة
 ملذون دوالر 1 108,95

 : 5المجال المستهد  

 التمتع بفرصة عادلة في الحياة
 ملذون دوالر 497,11

 دوالر نذ  ب 5,65
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لحصأأأأول عل  الرعاية الصأأأأحية والتعلم وحماية الطفل وشير  لش مر الخدمات األسأأأأاسأأأأية لكفالة  دمكانية ا فر
 حقوق الطفل ورفالهع

ويجري تيفيم خطة مرنة السأأأأأأأتمرارية تصأأأأأأأريف األعمال تسأأأأأأأاعد اليونيسأأأأأأأ  عل  ددارة اسأأأأأأأتمرارية  - 121
  األمامية واميهم ورفالهمع  تصأريف األعمال والبرامج مع الحرص عل  سأالمة المو فير العاملير فر الخطو 

واسأأأتمرارية تصأأأريف األعمال لر عيصأأأر مر عياصأأأر ددارة قدرة الميظمة عل  الصأأأمود، واالتالر فإن خطة  
َعب اليونيسأ    اليونيسأ  السأتمرارية تصأريف األعمال تكفل اتخا  تدابير تتيح تعزيز المواءمة والتيسأيق بير شأُ

نهجها د اء ميع اي حادط مر األحداط التر تؤدي دل  وقوع  ومكاتبها، عل  جميع مسأأأأأأأأأأأأتويات الميظمة، فر 
اعطال والتللب لها واالسأأأأأأأأتجابة لها والتعافر ميهاع ويجري باسأأأأأأأأتمرار اسأأأأأأأأتعراض وتحد ث خطة اسأأأأأأأأتمرارية 

 تصريف األعمال لمو لكفالة قدرة الميظمة عل  الصمود مر اجل استمرار العمليات والبرامجع

سأأأأأأأأأتعراض ميتصأأأأأأأأأ  المدة للخطة االسأأأأأأأأأتراتيجية والميزانية المتكاملة للفترة وتجري اليونيسأأأأأأأأأ  حاليا ا  - 122
ع ويغطر اسأأأأأأأأتعراض ميتصأأأأأأأأ  المدة السأأأأأأأأيتير األوليير مر تيفيم الخطة االسأأأأأأأأتراتيجية، ويحلل 2021- 2018

االسأأأأأأأأأأتراتيجيات الرئيسأأأأأأأأأأية والمخارر واالفتراضأأأأأأأأأأات فيما  تعلق بلداء الميظمة، والفرص والمبادرات الياشأأأأأأأأأأ ة،  
حوالت والتغييرات االستراتيجية عل  الصعيد العالمر التر ستكون لها ،ثار عل  عمليات اليونيس  ووضعهاع  والت 

وتتمثل دحد  المهاي الرئيسأأأأأية السأأأأأتعراض ميتصأأأأأ  المدة فر تحليل افضأأأأأل السأأأأأبل التر يمكر بها لليونيسأأأأأ   
 ععات المتغيرة للدول األعضاء تدعم وتحدد الفرص المتاحة فر لمو اإصالحات وشيرلا، مع تلبية التوق  ان 

وخلص اسأأأتعراض ميتصأأأ  المدة للخطة االسأأأتراتيجية دل  ان نوعية الموارد ال تزال تشأأأكل تحدياع  - 123
وتتوقع اإسأأأأأأأأأقارات للجزء المتبقر مر فترة الخطة االسأأأأأأأأأتراتيجية حدوط  يادة دجمالية فر اإ رادات بيسأأأأأأأأأبة 

العأاديأة، و يأادة بيسأأأأأأأأأأأأأأبأة  -فر المأائأة فر الموارد األخر   8فر المأائأة، نأاجمأة عر حأدوط  يأادة بيسأأأأأأأأأأأأأأبأة  9
فر المأائأة فر الموارد   10الطوارئ، بييمأا سأأأأأأأأأأأأأأيحأدط انخفأاض بيسأأأأأأأأأأأأأأبأة  -المأائأة فر الموارد األخر   فر 31

كان متوقعاع واسأأأتجابة لملش، تعمل اليونيسأأأ  عل  مضأأأاعفة جهودلا مر اجل دثبات ما تيطوي   العادية عما
مر دمكأانأات ال مثيأل لهأا مر اجأل تحقيق نتأائج لصأأأأأأأأأأأأأأالح األرفأالع ولر  تحقق دسأأأأأأأأأأأأأأراع  عليأه الموارد العأاديأة

الخط  بشأأكل كامل واالقدر الال ي إعمال حقوق كل رفل دال مر خالل  يادة االسأأتثمار فر التمويل المرن،  
 قبيل الموارد العاديةع مر

عل  تمويأأل  19-جأأائحأأة كوفيأأد وفر حير انأأه مر السأأأأأأأأأأأأأأأأابق ألوانأأه فر لأأمو المرحلأأة التيبؤ بأألثر - 124
وما بعدلا، فإن الميظمة تشعر بالقلق د اء األثر    2021-2020اليونيس  مر القطاعير العاي والخاص للفترة 

المحتمل عل  التمويل العاي، وعل  الموارد العادية عل  وجه الخصأأوصع وتطلب اليونيسأأ  دل  جميع الدول  
مر اجل حماية األرفال الضأأأأأأأأأعفاء وُاسأأأأأأأأأرلم، والحفا  عل   األعضأأأأأأأأأاء والجهات األخر  الشأأأأأأأأأريكة ان تتحد 

المكأاسأأأأأأأأأأأأأأب اإنمأائيأة التر تحققأا فر السأأأأأأأأأأأأأأيوات األخيرة، وتجأد أد االلتزاي بتعأدديأة األرراأ والتعأاون الأدولر  
 بوصفهما السبيل الوحيد للمضر قدماع
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 الشكل العاشر مر الفصل الرابع
 العناصر الرييسية الستعراا منتصل المدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

تحقيق نتائج لصأأالح األرفال فر اليونيسأأ ، بدات انشأأطة جمع سأأييا لزيادة قدرة قطاع األعمال عل   - 125
األموال مر القطأأاع الخأأاص فر تيفيأأم نهج العمأأل القأأائم عل  اليتأأائج، الأأمي  هأأدأ دل  بيأأاء قأأدرات المكأأاتأأب  

 عالقطرية فر جميع انحاء العالم مر اجل التعاون الفعال مع قطاع األعمال دعما لتحسير حالة األرفال 

جموعة العالمية لتوفير المياو وخدمات الصأأأأأرأ الصأأأأأحر واليظافة الصأأأأأحية للجميع، تحتل وفر الم - 126
اليونيسأأأأأأأ  موقعا فريدا  تيح لها دراسأأأأأأأة الطلب العالمر شير الملب  عل  خدمات المياو والصأأأأأأأرأ الصأأأأأأأحر 

ووجودلا   البي ات الهشأأأةع واليونيسأأأ  لها دور اسأأأاسأأأر تؤديه، مر خالل االسأأأتفادة مر بياناتها وشأأأراكاتها فر
التشأأغيلر فر البلدان الميخفضأأة الدخل، قبل األ مات واثياءلا واعدلا، مر اجل تغيير اسأأاليب العمل المتبعة 
فر قطاع العمل اإنسأأأأأأأأانرع وتعمل الميظمة بيشأأأأأأأأا  مع شأأأأأأأأركاء مر قبيل المصأأأأأأأأرأ األوروار لالسأأأأأأأأتثمار  

ثمارية، بالتعاون مع خبراء ( لخلق سأأأأأأأألسأأأأأأأألة مر الفرص االسأأأأأأأأتKfWومجموعة مصأأأأأأأأرأ التيمية األلمانر )
القطاعير العاي والخاص، بما فر  لش ترتيبات الشأأراكة مع ابر  المسأأتشأأارير فر مجال االسأأتثمار المؤثر   مر
 اجل وضع نمو ج تمويلر مياسبع مر

، سأتقوي اليونيسأ ، مر اجل اإسأراع بوتيرة التقدي ومعالجة الحواجز التر 1وفر المجال المسأتهدأ  - 127
  الحأد مر اثر التأدخالت التر اثبتأا نجأاعتهأا فيمأا  تعلق بأاليمأاء فر مرحلأة الطفولأة المبكرة، بزيأادة تؤدي دل

االسأأأأأأأأأأتثمارات فر قدرات ومهارات ا باء واألمهات، وكملش العاملير فر الخطو  األمامية، مر قبيل العاملير  
رنأامجيأة تعز  تقأديم الرعأايأة  فر مجأال الصأأأأأأأأأأأأأأحأة والمعلمير واألخصأأأأأأأأأأأأأأائيير االجتمأاعيير، مر خالل ادوات ب

والتحفيز لغرض التيشأأأأأأأأأأ ة فر كل مر السأأأأأأأأأأياقير اإنمائر واإنسأأأأأأأأأأانرع ولمواجهة التحديات التر تقوض حق  
المرالقير فر اليماء، تعمل اليونيسأأأأأأأأأ  عل  اإسأأأأأأأأأراع بجهودلا إشأأأأأأأأأراك المرالقير وعل  ميح األولوية لتوليد 

 وتعب ة الموارد عل  نطاق واسع وعل  مستو  متعدد القطاعاتع البيانات واألدلة لالسترشاد بها فر البرمجة

، وضعا اليونيس  ا مة التعلم فر صميم استراتيجيتها التعليمية العالمية للفترة 2وفر مجال الهدأ  - 128
، بهأأدأ اإسأأأأأأأأأأأأأأراع بتحقيق اليتأأائج مر خالل التركيز عل  ثالط عمليأأات انتقأأال رئيسأأأأأأأأأأأأأأيأأة 2019-2030

البرامج

إص م األمم المتحدة

اإلدارة

تقييم وتحليل األداء فر ضأأوء الداأ   •
 الخطة االستراتيجية وشاياتها 

 اتخا  دجراءات لتعزيز األداء •
تألثير نظريأات التغيير عل  األلأداأ   •

 واالستراتيجيات 

 ا ثار المترتبة عل  عمليات اليونيس   •
 استعراض الفصل المشترك •
تحأأأأد أأأأد المجأأأأاالت التر اد  فيهأأأأا  •

اإصأأأأأأأأأأأأأأالح دل  تحقيق  يأأأأأادة فر 
بل التر اتاحا   الكفاءة والفعالية والسأ 

 تحقيق  لش

اسأأأأأأتعراض اسأأأأأأتراتيجيات التغيير  •
 فر الخطة االستراتيجية

اسأأأأأأأأأأأأأأتعراض عوامأل التمكير مر  •
يمكر اجأل تحأد أد المجأاالت التر 

 فيها تحقيق المزيد مر الكفاءة
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وسأأأتعمل اليونيسأأأ  عل  ضأأأمان ان يكون األرفال فر سأأأر الخامسأأأة مسأأأتعد ر لاللتحاق  مسأأأار التعلمع  عبر
بلدا مر البلدان  ات األولوية، معظمها فر افريقيا جيوب الصأأأأأأأأأأأأحراء الكبر    35بالمداري، مع التركيز عل  

ان  بلدا مر البلد 74وجيوب ،سأأأأأأأيا؛ وان يكون األرفال فر سأأأأأأأر العاشأأأأأأأرة مسأأأأأأأتعد ر لليجاح فر المداري فر 
األولوية فر الميطقتير الممكورتير، باإضأأأأأأأأافة دل  اورواا وسأأأأأأأأط ،سأأأأأأأأيا؛ وان يكون الشأأأأأأأأباب الم ر تبلغ    ات

بلأدًا مر البلأدان  25سأأأأأأأأأأأأأأيأة مسأأأأأأأأأأأأأأتعأد ر للحيأاة والعمأل، بسأأأأأأأأأأأأأأبأل مر بييهأا الجهود المبأمولأة فر  18اعمأارلم 
 ع“جيل رليقومبادرة  األولوية فر  ات

ا اليونيسأأأأأ ، اسأأأأأتجابة ليتائج اسأأأأأتعراض ميتصأأأأأ  المدة، بتحد د ، قام3وفر المجال المسأأأأأتهدأ  - 129
المجاالت الرئيسأأأأية التر  يبغر تسأأأأريع وتيرة الجهود المبمولة فيها، لالسأأأأترشأأأأاد بملش فر وضأأأأع اسأأأأتراتيجيتها 

ع ولكر جهود تعزيز نظم حمأاية الطفأل، الراميأة دل  ميع العي  ضأأأأأأأأأأأأأأد األرفأال  2020لحمأاية الطفأل فر عاي 
وتحسأأأأأأأير اليظم الال مة لضأأأأأأأمان فرص لجوء األرفال دل  العدالة، ال تمضأأأأأأأر عل  المسأأأأأأأار  والتصأأأأأأأدي له 

الصأأحيحع وفر حير ان الجهود الرامية دل  التصأأدي للممارسأأات الضأأارة تمضأأر عل  المسأأار الصأأحيح نحو  
صأألة تحقيق شايات الخطة االسأأتراتيجية، يجب  يادة رموح تلش الغايات للمسأأالمة فر تحقيق الغايات  ات ال

 مر الداأ التيمية المستدامةع

وستستفيد اليونيس  مر دورلا القيادي ضمر درار خطة األمم المتحدة للهوية القانونية فر التعجيل  - 130
بلأدا مر البلأدان  ات األولويأة فر افريقيأا، حيأث يييش واحأد مر كأل ثالثأة ارفأال   13بتسأأأأأأأأأأأأأأجيأل المواليأد فر 

وسأأأأأأأأتعز  اليونيسأأأأأأأأ  تركيزلا ايضأأأأأأأأا عل  برامج التغيير االجتماعر  مسأأأأأأأأجلير فر جميع انحاء العالمع  شير
والسأأأأأأأأأألوكر وعل  قياي لما التغيير، بما فر  لش تحقيق تحول فر األبعاد واألعراأ الجيسأأأأأأأأأأانية، ال سأأأأأأأأأأيما  

حيث صأأأألتها بالعي  والممارسأأأأات الضأأأأارةع واسأأأأتيادا دل  البيانات ونتائج التقييم، سأأأأيجري توسأأأأيع نطاق   مر
البرامج المشأأأأتركة بير اليونيسأأأأ  وصأأأأيدوق األمم المتحدة للسأأأأكان بشأأأألن تشأأأأويه األعضأأأأاء التياسأأأألية لإلناط 

 و واج األرفال لتشمل بلدانا دضافيةع

، حدد اسأتعراض ميتصأ  المدة الحاجة دل  التعجيل بالجهود الرامية دل  4وفر المجال المسأتهدأ  - 131
نهاء التغو  فر العراء، وإل  كفالة الحصأأول عل  المياو والصأأرأ  تعميم مرافق الصأأرأ الصأأحر األسأأاسأأية وإ

الصأأأأأأأأأحر واليظافة الصأأأأأأأأأحية فر المداري وميشأأأأأأأأأآت الرعاية الصأأأأأأأأأحيةع ومر اجل دنهاء التغو  فر العراء،  
سأأأتعطر اليونيسأأأ  األولوية لزيادة االلتزامات السأأأياسأأأية الرفيعة المسأأأتو  واالسأأأتثمارات فر الميارق المتخلفة  

و لأأش بأأالعمأأل مع البيأأش الأأدولر والميأأابر اإقليميأأة مر قبيأأل االتحأأاد األفريقر ورابطأأة امم جيوب   عر الركأأب،
شرق ،سياع وتشكل مسللة معالجة التفاوتات فر مجال المياو والصرأ الصحر واليظافة الصحية فر الميارق  

 لة فيهاعالريفية والحضرية مر األولويات األخر  التر  تعير تسريع وتيرة الجهود المبمو 

ومر خالل اسأأأأتعراض ميتصأأأأ  المدة، حددت اليونيسأأأأ  الحاجة دل  التعجيل بالجهود حيثما تكون   - 132
شايات الخطة االسأأتراتيجية بعيدة عر المسأأار الصأأحيح، وايضأأا حيثما تكون عل  المسأأار الصأأحيح مر اجل  

  يادة رموحها وشحم األولويات والتعجيل بالجهود البرنامجيةع
 

 رة الم ا ر والم ا ر الم سسية الرييسيةإ ار إدا  

لأد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  برنأامج لإلدارة المركزيأة للمخأارر  أدعم القيأادة واإدارة فر تحأد أد وتحليأل ورصأأأأأأأأأأأأأأد   - 133
المخارر التر يمكر ان تؤثر عل  بلوغ الدافها االسأأأأأأأأأأتراتيجيةع ويجري سأأأأأأأأأأيويا تحد ث المخارر االسأأأأأأأأأأتراتيجية  

 عيوات المقبلة، ويتم عيد االقتضاء وضع ورصد استراتيجيات للحد مر المخارر األولوية لليونيس  فر الس   ات 
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ولليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  درأأار قوي للرقأأابأأة الأأداخليأأة يشأأأأأأأأأأأأأأمأأل ددارة المخأأارر مر اجأأل دعطأأاء قأأدر معقول   - 134
االرم يان عل  تحقيق الخطة االسأأأأأأأأأأتراتيجية للميظمة وعل  دحرا  نتائج لمصأأأأأأأأأألحة األرفالع وتخضأأأأأأأأأأع   مر

ا، مر خالل مكتب المراقب المالر، للمسأأأأأاءلة عر اإدارة المركزية الشأأأأأاملة للمخارر وعر فعالية  اإدارة العلي
درأار الرقأابأة الأداخليأةع وإرأار اإدارة المركزيأة للمخأارر وإرأار الرقأابأة الأداخليأة ال شي  عيهمأا لضأأأأأأأأأأأأأأمأان دقأة  

ميع انشأأطة الغش واكتشأأافهاع وإدارة  وموثوقية اإبالغ المالر، والحوكمة، وإدارة المخارر والرقابة، فضأأاًل عر
اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مسأأأأأأأأأأأأأأؤولأأة عر كفأأالأأة االمتثأأال لجميع المتطلبأأات التيظيميأأة الميطبقأأة، وارر الرقأأابأأة الأأداخليأأة،  
وممارسأأأأأأات ددارة المخاررع وتضأأأأأأطلع اليونيسأأأأأأ  عل  مسأأأأأأتو  كل مر المكاتب القطرية والمكاتب اإقليمية 

فر ادائه دل  الخبرات الال مة، كما تعمل عل  تعزيز  لش الدورع   مجال العمليات تسأتيد والمقر بدور قوي فر
درار لما الدور العملياتر، بالشأأأأأراكة مع الدور البرنامجر، تيفيم الضأأأأأوابط اإدارية وممارسأأأأأات   وتواصأأأأأل فر

ية  اجل االسأتخداي األمثل للمواردع ويحتل لما الدور العملياتر القوي موقع الصأدارة فر عمل ددارة المخارر مر
المخارر باعتبارو خط الدفاع األول وخط الدفاع الثانر، وال سأأأأأأأأأيما عل  مسأأأأأأأأأتو  المكاتب القطريةع   الحد مر

ويوفر المراقأأب المأأالر القيأأادة الو يفيأأة لخطر الأأدفأأاع الحأأاسأأأأأأأأأأأأأأمير األول والثأأانر، مر اجأأل كفأأالأأة المراقبأأة 
ل  مستو  مقبول مر خالل وضع خطط  اإداريةع وتعمل اليونيس  عل  التخفيف مر حدة المخارر الكبيرة د

 عمل مفصلة للتخفيف  تم رصدلا عل  المستو  المركزيع

واليونيس  ملتزمة باتباع التوجيهات الرامية لمواءمة ممارسات ددارة المخارر عل  نطاق الميظومة،   - 135
الميفم ر؛ وإجراء  بما فر  لش بشأأأأأأأأأألن تبادل المعلومات المتعلقة بالسأأأأأأأأأألوكيات االحتيالية مر جانب الشأأأأأأأأأأركاء 

التقييمات بشأأأألن تقبل المخارر ودرجة تحملها؛ وإدماج قبول المخارر المتبقية فر سأأأأياسأأأأات الميظمة؛ وتيفيم 
ضأأأأأأوابط اكثر  كاًء فر المسأأأأأأتويات العليا؛ ودراسأأأأأأة تكاليف الضأأأأأأوابط مقارنة بقيمة الخسأأأأأأارة المحتملة الُمراد 

در عر فرقة العمل المعيية باإدارة المركزية للمخارر  تخفيفها؛ ووضأأأع تعاريف مشأأأتركة لف ات المخارر تصأأأ 
 التابعة للجية اإدارية الرفيعة المستو ، و لش إتاحة اتباع نهج مشترك لإلبالغ عر المخاررع

وتعمل اليونيسأأأأ  باسأأأأتمرار عل  تحسأأأأير نظمها وعملياتها المتعلقة بإدارة المخارر لضأأأأمان دحرا    - 136
قيق القيمة مقابل المالع وتتسأأأأأأأأأأأأأأم ددارة المخارر التر تواجهها الميظمة بللمية  اليتائج لصأأأأأأأأأأأأأأالح األرفال وتح

حاسأأأأأمة لضأأأأأمان تحقيق الداأ الخطة االسأأأأأتراتيجيةع وتتول  اليونيسأأأأأ  ددارة عدد مر المخارر التر يجري  
اسأأأأتعراضأأأأها وترتيبها حسأأأأب األولوية ومعالجتها بانتظايع وتقوي اليونيسأأأأ  برصأأأأدلا عر كثب عل  المسأأأأتو   

لمركزي وعل  المسأأأأأأأأأأأأأأتو  المحلرع ويتم اإبالغ عر المخأأارر مر خالل نهج  تجأأه مر القمأأة دل  القأأاعأأدة  ا
)المسأأتو  المركزي/المسأأتو  العالمر( ونهج  تجه مر القاعدة دل  القمة )المسأأتو  المحلر(ع واييما  تم تحد د 

المحلية، مر راط المخارر  المخارر عل  المسأأأأأأأتو  االسأأأأأأأتراتيجر، تتمكر المكاتب، عل  اسأأأأأأأاي سأأأأأأأياقاتها 
البرنامجية الخاصأأة بها مباشأأرة بالخطة االسأأتراتيجية وتقييم لمو المخاررع ويقترن لما اليهج المتجه مر القمة  
عأب والمكأاتأب بتحأد أد المخأارر التر تواجههأا   دل  القأاعأدة بيهج  تجأه مر القأاعأدة دل  القمأة، حيأث تقوي الشأأأأأأأأأأأأأأُ

تطورا إدارة المخاررع وتحقيقًا لتلش الغاية، تم اسأأتحداط ايكل وتصأأييف   والراط بييها، مما  تيح عملية اكثر
ع وتشأأأكل نتائج عملية ايكل وتصأأأييف المخارر حافظة المخارر الجماعية  2019جد د ر للمخارر فر عاي 

لليونيسأأأأأأ ع وسأأأأأأيسأأأأأأاعد لما اليهج، المدعوي بالتكامل التكيولوجر، عل  ددارة اليطاق المتسأأأأأأع للمخارر التر 
 هها اليونيس  مر اجل تحقيق األداء المي تتوخاو الميظمةعتواج

 وترد فر الفقرات ادناو المخارر المؤسسية الرئيسيةع - 137
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 الم ا ر الم سسية الهامة  

 الغش والهدر وإساءة استخداي الموارد  

ليونيسأأأأأ  ال تزال مسأأأأأائل الغش والهدر وإسأأأأأاءة اسأأأأأتخداي الموارد تشأأأأأكل خطرا رئيسأأأأأيا، حيث تيفم ا - 138
برامج لمرفال فر سأأأأياقات قطرية محلية، مما يعرض الميظمة لخطر الغش والهدر وإسأأأأاءة اسأأأأتخداي الموارد  
واختالسأأأأأأهاع ويكون لخطر الخسأأأأأأارة تلثير سأأأأأألبر محتمل  تمثل فر اإضأأأأأأرار بثقة شأأأأأأركاء التمويل والجهات  

خصأأصأأة لمرفال، واالرم يان دل  صأأاحبة المصأألحة فر قدرة اليونيسأأ  عل  العمل كجهة وديعة للموارد الم
تلش القدرةع ويمكر ان  ؤثر فقدان الثقة تلثيرا سألبيا فر قدرة اليونيسأ  عل  جمع األموال لحماية حقوق الطفل  
والدفاع عيها عل  الصأأأأعيد العالمرع د   توقع شأأأأركاء التمويل والجهات األخر  صأأأأاحبة المصأأأألحة ان تحقق  

ة ومقاصأأأأد المهمة الميورة بالميظمةع ولم بحاجة دل  تلكيدات تضأأأأمر  اليونيسأأأأ  الداأ الخطة االسأأأأتراتيجي
ددارة الموارد المقدمة بشأأأأأأأأأأأكل مالئم، والتخفيف مر حدة المخارر المتعلقة بحدوط الغش والخسأأأأأأأأأأأائر والهدرع  
ولملش، فإن توافر الكفاءة والفعالية فر اإدارة مسأأأأأأأأللة  ات اولوية كر  تسأأأأأأأأي  لليونيسأأأأأأأأ  صأأأأأأأأون سأأأأأأأأمعتها  

ا الميظمة المختارة لتحقيق اليتائج التر تمثل افضأأأل قيمة مقابل المال لصأأأالح األرفال األشأأأد ضأأأعفًا  باعتبارل
 وحرمانًا فر العالمع

وتلتزي اليونيسأأأأأ  بتخفيف مخارر الغش وسأأأأأوء اسأأأأأتخداي األموال واختالسأأأأأها مر خالل التحسأأأأأير  - 139
 المستمر الستراتيجيتها فر مجال مكافحة الغشع

وضأأأأأاعفا اليونيسأأأأأ  جهودلا لتعزيز ثقافة اكثر اتسأأأأأاقا فر الميظمة قوامها اليزالة والمسأأأأأاءلة فر  - 140
ع وجر  فر اليصأأأأأأأأأ  األول مر العاي تعزيز انشأأأأأأأأأطة وتدريبات التوعية بمكافحة الغش مر خالل  2019 عاي

ر اليونيسأأ ع وفر  اليجاح فر اسأأتحداط دورة دراسأأية دلزامية عل  اإنترنا بشأألن التوعية بالغش لجميع مو ف
درار جهد كبير للوصأأأأأأول دل  اوسأأأأأأع جمهور ممكر، ُقدما الدورة باللغات اإسأأأأأأبانية واإنكليزية والفرنسأأأأأأية، 

فر المائةع وعملا اليونيس  ايضا مع كيانات األمم    84نسبة    2020والغ معدل دتماي الدورة فر ، ار/ماري 
ه دل  الشركاء الميفم رع وستكون الدورة التدريبية متاحة  المتحدة األخر  عل  دعداد تدريب للتوعية بالغش  وج

 ع2020للشركاء الميفم ر فر عاي 

، ُادرج تقييم اكثر تفصأأأأأأأأأأأأأأيال لمخأأارر الغش فر درأأار العمليأأة السأأأأأأأأأأأأأأيويأأة لتقييم 2019وفر عأأاي  - 141
اسأأأتراتيجية المخاررع وسأأأتقدي تقييمات مخارر الغش معلومات قابلة للمقارنة، وسأأأيجري اسأأأتخدامها فر تيفيم  

 مكافحة الغش وتدابير التخفيف مر مخارروع

وعالوة عل   لش، تتطلب اليونيسأأأأأأأأ  االمتثال لمدونة األخالقيات الخاصأأأأأأأأة بها، ووجود سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة   - 142
لحمأايأة المبلغير عر المخأالفأات وللتحقيقأاتع ويقوي مكتأب المراجعأة الأداخليأة للحسأأأأأأأأأأأأأأابأات والتحقيقأات بفحص  

انها تيطوي عل  شش وإسأاءة اسأتخداي الموارد واختالسأها، ويتخم دجراءات فورية عيد  الحاالت التر ُيشأتبه فر 
اكتشأأأأاأ اي حالة ششع وتعمل الميظمة ايضأأأأا عل  تعزيز ،لياتها فر مجال اسأأأأتعادة األموال المفقودة نتيجة 

الخسأأأأائر بعد    للغش وإسأأأأاءة اسأأأأتخداي األموال واختالسأأأأهاع وتدرك اإدارة التحديات التر تواجهها فر اسأأأأترداد
حدوط الغشع ولما عز ت الميظمة الرصأأأد المسأأأتمر للمعامالت مر خالل وضأأأع نمو ج اولر ألداة مصأأأممة  

 لرصد المعامالت تهدأ دل  ردع الغش وميعه وكشفهع

ونجحا اليونيسأأأ  فر تيفيم عملية شأأأاملة لتخفيف مخارر الغش فر اليمر فيما  تعلق بالتحويالت  - 143
اليقدية تد رلا وتيفملا وحدة متخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة إدارة المشأأأأأأأأاريع، وسأأأأأأأأتكون الدروي المسأأأأأأأأتفادة عونا لليونيسأأأأأأأأ   
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المسأأأأتقبل عيد تيفيم تصأأأأميم اسأأأأتراتيجيات ددارة المخارر المتعلقة بلسأأأأاليب التحويالت اليقدية المتبعة فر  فر
البرامجع وقد اثبتا وحدة ددارة المشأأاريع التر تتول  تيفيم لما المشأأروع فر اليمر اعتمادلا افضأأل الممارسأأات  
فر ددارة مخارر الغش، وميع تحويل مسأأار المعونة، وتطبيق سأأياسأأة عدي التسأأامح مطلقا د اء حاالت الغش  

ماج نجاح لما المشأروع، والدروي المسأتفادة بشألن تقييمات والفسأاد، تمشأيا مع سأياسأات اليونيسأ ع ويجري دد
مخارر الغش، وميع الغش وكشأأأأأفه والتصأأأأأدي له، فر تيفيم اسأأأأأتراتيجية مكافحة الغشع وتواصأأأأأل اليونيسأأأأأ   
توسأأأأأأأأيع نطاق اسأأأأأأأأاليب التحويالت اليقدية المتبعة فر تيفيم البرامج، عر رريق دقامة الشأأأأأأأأراكات مع كيانات 

  وكملش المؤسأأأسأأأات المالية الدوليةع وقد عّرض لما اليهج التمويلر االبتكاري اليونيسأأأ   األمم المتحدة األخر 
لمخارر  ات صأأأأأأأأألة بلنظمة التحويل اليقدي وعملياته واميهع وتسأأأأأأأأأتفيد اليونيسأأأأأأأأأ  مر التكيولوجيا وافضأأأأأأأأأل  

تعزيز   الممارسأأأأأأأأات فر مجال امر المعلومات إدارة لما الخطر المركزي الرئيسأأأأأأأأرع وتعمل اليونيسأأأأأأأأ  عل 
قدراتها التكيولوجية مر خالل وضأأأأأأع اسأأأأأأتراتيجية عل  نطاق الميظمة فيما  تعلق بالتحويالت اليقدية، وتعزيز  
البيية التحتية القائمة، بما فر  لش ددارة البيانات، ونظم المعلومات، والسأأياسأأات واإجراءات الماليةع وسأأتكون  

ميم اسأأتراتيجيات ددارة المخارر فيما  تعلق بلسأأاليب الدروي المسأأتفادة مر المشأأروع فر اليمر ضأأرورية لتصأأ 
 التحويالت اليقدية المتبعة فر المستقبل فر تيفيم البرامجع

 
 التمويل والعالقات الخارجية مع اصحاب المصلحة  

يغطر مجأأال الخطر لأأما المخأأارر المرتبطأأة بعأأدي التمكر مر تحقيق األلأأداأ المحأأددة فر مجأأال  - 144
واضأأأع  اداء سأأأوق جمع األموالع    2021-2018تسأأأتيد دليها الخطة االسأأأتراتيجية للفترة  جمع األموال التر

، لم تتمكر اسأأأأأأأأأأأأأواق جمع األموال، ال سأأأأأأأأأأأأأيما للموارد العادية، مر تحقيق الغايات، فر حير  2019وفر عاي 
اق العالمية  حققا انشأطة جمع األموال للموارد األخر  نتائج تجاو ت التقد راتع ولعل اسأتمرار انكماش األسأو 

لجمع التبرعات مر القطاع الخاص لو الم المخارر التر قد تحول دون تحقيق اليونيس  أللدافها فر مجال  
جمع األموالع وتشأأمل االسأأتراتيجيات الرامية دل  التخفيف مر حدة لمو المخارر وتحد د فرص جد دة وضأأُع  

مواصأأألة التركيز عل  الوقاية مر المخاررع  اسأأأتراتيجيات عل  نطاق الميظمة لتسأأأريع عملية جمع األموال، و 
وتواصأأأأأأأأأل اليونيسأأأأأأأأأ  تشأأأأأأأأأجيع الدول األعضأأأأأأأأأاء عل  الوفاء بالتزاماتها التر تعهدت بها فر اتفاق التمويل،  

فر المائة مر دجمالر التبرعات دل  الموارد العادية، بدال مر الموارد األخر ،   30والمتمثلة فر توجيه نسأأأأأأأأأبة  
 ر مر لما الخطرعكوسيلة للتخفيف بدرجة اكب

 
 سوء السلوك والسلوك الخار  واإلمال تجاو ا خرير  

يشأأأمل مجال الخطر لما ف ة فرعية مر المخارر المتصأأألة بإسأأأاءة اسأأأتعمال السأأألطة، والمضأأأايقة،   - 145
والتحرش الجيسأأأأأأأأأأأأأأر، والتمييز، وحمأايأة الطفأل، واالسأأأأأأأأأأأأأأتغالل واالنتهأاك الجيسأأأأأأأأأأأأأأيير، والجرائم او السأأأأأأأأأأأأأألوك  

قر ضأأأد شأأأخص ،خرع واليونيسأأأ  بصأأأدد القياي بمبادرة عالمية للتغيير الثقافر ترمر دل  تحسأأأير  األخال شير
مواءمة سألوكيات المو فير مع القيم األسأاسأية للميظمة ومعا ير السألوك التر وضأعتها األمم المتحدة، وكفالة  

بادرة اسأأأتجابة متضأأأافرة  وكملش عر سأأأوء السأأألوكع وتمثل الم ،المسأأأاءلة الكافية عر السأأألوكيات شير المقبولة
وميسأأأأأأأأقة عل  نطاق الميظمة، وتتلل  مر دجراءات لتحسأأأأأأأأير الكيفية التر تلتزي بها القوة العاملة لليونيسأأأأأأأأ   
بالقيم األسأأأأأاسأأأأأية للميظمة )الرعاية واالحتراي واليزالة والثقة والمسأأأأأاءلة(، والتركيز بشأأأأأكل اكبر عل  اإنسأأأأأان  

ق التابعة لها، و يادة المسأأاءلة عر السأألوك شير الالئق وسأأوء السأألوكع  نظم الموارد البشأأرية و،ليات التحقي فر
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ويجري بمل جهود قوية عل  مسأأتو  االتصأأاالت الداخلية، ما يسأأاعد عل  دشأأراك المو فير فر لمو العملية،  
 و لش باستخداي ادوات وقيوات متعددةع

 
 نظاي تكيولوجيا المعلومات وامر المعلومات  

متعلقة بلمر تكيولوجيا المعلومات واألمر السأأأيبرانر التر تتعرض لها نظم اليونيسأأأ   دن المخارر ال - 146
تشأأأأأأأأأأأأأأكأل تهأد أدات كبيرةع وتعتمأد العمليأات المؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأيأة وررائق تيفيأم البرامج اعتمأادا كبيرا عل  تكيولوجيأا 

رلا  المعلوماتع وااإضأأأأأأأأأأأافة دل   لش، فإن اسأأأأأأأأأأأتخداي التكيولوجيا يسأأأأأأأأأأأتتبع جمع البيانات الشأأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأأية وشي
البيانات، ولر عملية معرضأأة لخطر االنتهاكع وتعتمد اليونيسأأ  عل  التكيولوجيا المالئمة سأأواء الحد ثة  مر

ميها او المبتكرة )وامر تلش التكيولوجيا( مر اجل تيفيم بعض برامجها القوية األثر التر تحقق نتائج لصأأأأأأأأأأأالح  
وسأأأأالمتها  هددان سأأأأرية وسأأأأالمة وإتاحة  األرفالع كما ان انتهاكات الخصأأأأوصأأأأية وضأأأأع  حوكمة البيانات  

المعلومات المالية والبرنامجية لليونيسأ ، مما قد  ؤثر سألبا عل  تيفيم وتطبيق البرامجع وتسأتعرض اليونيسأ   
يبة تكيولوجيا المعلومات واالتصأاالت التابعة لها الممارسأات الجد دة والمتغيرة المتعلقة بالمحتو   مر خالل شأُ

داي احدط األدوات للتخفيف مر المخأاررع وتجري الشأأأأأأأأأأأأأأيبأة تقييمأات ميتظمأة ألمر  الرقمر مر اجل اسأأأأأأأأأأأأأأتخأ 
المعلومات برية اسأأأأأأأأأأأأأأتباق المخارر، وتواصأأأأأأأأأأأأأأل تعزيز دنفا  االمتثال إرار نظاي ددارة امر المعلوماتع وقد  

عا الشأأيبة نطاق برنامج التوعية األميية واسأأهما فر صأأقل سأأياسأأة اليونيسأأ  المتعلقة بحماية األرف ال  وسأأّ
مر اجل معالجة موارر الضأع  األميية المحتملةع وُيطلب مر جميع مو فر اليونيسأ  ان يشأاركوا فر دورة 
تدريبية دلزامية بشأأأأألن امر المعلومات لضأأأأأمان دلمامهم بالمسأأأأأائل الرئيسأأأأأية مر اجل مواجهة المخاررع وتقوي  

ير فعالية اإدارة وكفاءتها ودعم الُيهج  اليونيسأ  باسأتثمارات كبيرة فر تكيولوجيا المعلومات واالتصأاالت لتحسأ 
االبتكأأاريأأة فر تقأأديم الخأأدمأأات، مع التخفيف فر الوقأأا نفسأأأأأأأأأأأأأأأه مر المخأأارر الأأد يأأاميكيأأة والأأدائمأأة التغير  

 مجال تكيولوجيا المعلومات واالتصاالتع فر

لمشأأأأأفرة وانشأأأأألت اليونيسأأأأأ  صأأأأأيدوًقا نمو جًيا يقبل التبرعات ويصأأأأأرأ مدفوعات مقّومة بالعمالت ا - 147
فقط، لتمويل تكيولوجيات المراحل المبكرة، والتكيولوجيا المفتوحة المصأدر التر يسأتفيد ميها األرفال والشأبابع  
ويمكر ان تسأأأأأأاعد العمالت المشأأأأأأفرة وتقيية الكتل المتسأأأأأألسأأأأأألة ميظمات مثل اليونيسأأأأأأ  عل  االسأأأأأأتفادة مر  

 لش، فهر تجلب معها المخارر التر تترتب  مصأأأأادر التمويل اإضأأأأافية وتعزيز الشأأأأفافية فر العملياتع ومع
عل  االنخرا  فر نشأأأا  جد د، بما فر  لش مخارر األمر السأأأيبرانر )مر قبيل القرصأأأية، وفقدان المعلومات  
واألنشأأأأأأأأطة الخبيثة(، والمخارر االقتصأأأأأأأأادية )مر قبيل تقلبات القيمة( والمخارر التيظيميةع ولما الصأأأأأأأأيدوق  

كار الحالر لليونيسأأأأأأأ  مر حيث شرضأأأأأأأه وايكله وإدارته، باسأأأأأأأتثياء انه يقوي  التجريبر شأأأأأأأبيه بصأأأأأأأيدوق االبت
بصرأ األموال فقط بالعمالت المشفرةع وقد ادرجا تدابير ددارة المخارر كجزء مر دنشاء المشروع التجريبر، 
وسأأأتشأأأكل اسأأأاسأأأا للدروي المسأأأتفادة فر الوقا المي تتطلع فيه اليونيسأأأ  دل  توسأأأيع نطاق الصأأأيدوق دل  

 بعد المشروع التجريبرع ما
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 الفصل ال امس 
 2019كانون األول/ديسمبر  31البيانات المالية عن السنة المنتهية في   

 
 منظمة األمم المتحدة للطفولة  
 كانون األول/ديسمبر 31بيان المركز المالي في  - أوال  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(
 2018 2019 المالحظة 

     األصول المتداولة    

 995 259 796 303 6 اليقدية ومكاف ات اليقدية

 2 188 478 2 345 790 ال -7 المسالمات المستحقة القبض

 67 123 158 457 باء-7 المبالغ األخر  المستحقة القبض

 771 424 850 909 8 ُسَل  المساعدة اليقدية

 370 191 380 389 9 المخزونات

 3 546 819 3 397 912 10 االستثمارات

 604 029 669 261 11 األصول األخر  

 8 543 323 8 599 021   مجموت األصول المتداولة 

     األصول غذر المتداولة

 1 141 215 983 464 ال -7 المسالمات المستحقة القبض

 1 706 1 720 باء-7 المبالغ األخر  المستحقة القبض

 567 851 1 327 463 10 االستثمارات

 243 144 256 576 12 الممتلكات والمعدات

 6 162 4 401 13 األصول شير الملموسة

 1 767 1 717 11 األصول األخر  

 1 961 845 2 575 341   مجموت األصول غذر المتداولة 

 10 505 168 11 174 362   مجموت األصول 

     ال صوم المتداولة

 339 341 388 958 14 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة

 60 730 11 245 15 التبرعات المحصلة مقدماً 

 803 506 1 154 427 16 األموال المحتَفظ بها لحساب ارراأ ثالثة

 191 854 191 278 17 الخصوي األخر  

 122 261 133 302 18 الخصوي المتعلقة باستحقاقات المو فير

صات  50 468 25 533 19 المخصم

 1 568 160 1 904 743   مجموت ال صوم المتداولة 

    ال صوم غذر المتداولة
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 2018 2019 المالحظة 

 1 558 1 407 15 المسالمات المحصلة مقدماً     

 1 410 028 1 497 854 18 الخصوي المتعلقة باستحقاقات المو فير

 59 974 38 411 17 الخصوي األخر  

 1 471 560 1 537 672   المتداولةمجموت ال صوم غذر  

 3 039 720 3 442 415   مجموت ال صوم 

 6 741 110 6 854 685 20 الفوائض المتراكمة

 724 338 877 262 20 االحتياريات

 7 465 448 7 731 947   صافي األصول 

 
 المالحظات المرفقة جزء ال  تجزا مر البيانات الماليةع  
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 المتحدة للطفولةمنظمة األمم   
 كانون األول/ديسمبر 31بيان باألداء المالي للسنة المنتهية في  - غانيا  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 2019 المالحظة 

     اإل رادات    

 6 495 250 6 200 894 21 التبرعات

 79 846 85 223 22 اإ رادات األخر  

 100 662 126 154 23 د رادات االستثمار

 6 675 758 6 412 271   مجموت اإل رادات 

     المصروفات

 2 263 176 2 351 947 25 المساعدة اليقدية

 986 908 981 634 25 نقل لوا ي البرامج

 1 416 290 1 519 506 26 استحقاقات المو فير

 21 914 23 890 13و  12 االستهالك واإلالك

 847 621 909 402 27 المصروفات األخر  

 431 201 472 859 28 خدمات الخبراء األخر   ات الصلة بالبرامج

 2 647 2 385 23 تكاليف التمويل

 5 969 757 6 261 623   مجموت المصروفات 

 16 675 37 565 24 صافر المكاسب 

 722 676 188 213   صافي الفايض 

 
 البيانات الماليةعالمالحظات المرفقة جزء ال  تجزا مر   
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 منظمة األمم المتحدة للطفولة  
 كانون األول/ديسمبر 31بيان بالترذرات في صافي األصول للسنة المنتهية في  - غالثا  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(
 2018 2019 المالحظة 

 6 593 772 7 465 448 20 كانون الثاني/ نا ر 1صافي األصول في     

 197 896 1 580 20 المكاسب االكتوارية المعترأ بها مباشرة فر صافر األصول

 (48 896) 76 706 20 التغيرات فر القيمة العادلة لمصول المالية المتاحة للبيع

 722 676 188 213 20 صافر الفائض للفترة

 7 465 448 7 731 947 20 كانون األول/ديسمبر 31صافي األصول في  

 
 المالحظات المرفقة جزء ال  تجزا مر البيانات الماليةع  
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 منظمة األمم المتحدة للطفولة  
 كانون األول/ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  - رابعا  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 2019 المالحظة 

    التشرذليةالتدفقات النقدية من األنشطة     

 722 676 188 213 20 صافر الفائض

    تسويات التوفيق بير الفائض وصافر التدفقات اليقدية

 21 914  23 890 13و  12 االستهالك واإلالك 

 (1 821) (2 209) ال -24 صافر المكاسب الياجمة عر بيع الممتلكات والمعدات او التصرأ فيها 

 89 784 (40 187)  )األرااح(/الخسائر شير المتحققة فر اسعار الصرأ 

 4 220 258 27 اضمحالل القيمة والمبالغ المشطواة 

 (100 662) (126 154) 23 د رادات االستثمار المعروضة كلنشطة استثمارية 

 (72 431) (68 671) 21 صافر المسالمات العييية 

 197 896 1 580 20 الياجمة عر الخصوي المتعلقة باستحقاقات المو فيرالمكاسب االكتوارية  

 (48 896) 76 706 20 مر خالل صافر األصول الخسارة/)المكاسب( شير المتحققة 

 8 599 124 732  تسويات اخر   

    التغيرات فر األصول

 (13 916) (10 198) 9 )الزيادة( فر المخزونات 

 (621 413) 439 ال -7 اليقصان/)الزيادة( فر المسالمات المستحقة القبض 

 (20 267) (91 348) باء-7 )الزيادة( فر المبالغ األخر  المستحقة القبض 

 (38 747) (79 485) 8 )الزيادة( فر السل  مر المساعدة اليقدية 

 162 864 (65 181) 11 )الزيادة(/اليقصان فر األصول األخر   

    التغيرات فر الخصوي

 65 079 49 617 14 الزيادة فر الحسابات المستحقة الدفع 

 32 886 (49 636) 15 )اليقصان(/الزيادة فر المسالمات المحصلة مقدماً  

 (368 365) 350 921 16 الزيادة/)اليقصان( فر األموال المودعة لحساب ارراأ ثالثة 

 (105 733) 98 867 18 الزيادة/)اليقصان( فر الخصوي المتعلقة باستحقاقات المو فير 

 29 118 (24 935) 19 )اليقصان(/الزيادة فر المخصصات 

 27 811 (22 139) 17 )اليقصان(/الزيادة فر الخصوي األخر   

 (29 404) 335 080  صافي النقدية المتأتية من/)المست دمة في( األنشطة التشرذلية 

    التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار

 (5 658 243) (7 460 624)  مشتريات االستثمارات

 5 760 901 6 849 919  االستحقاقات وايع االستثمارات

 95 634 120 995  د رادات الفوائد
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 2018 2019 المالحظة 

 5 029 5 160  د رادات األرااح    

 (33 523) (37 348) 12 والمعداتالمشتريات مر الممتلكات 

 5 523 4 084 12 العائدات المتلتية مر بيع الممتلكات والمعدات

 (4 262) (89) 13 المشتريات مر األصول شير الملموسة

 171 059 (517 903)  صافي النقدية )المست دم في(/المتأتي من أنشطة االستثمار 

    األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية المست دمة في 

 (4 000) - 17 قرض الصيدوق المركزي لمواجهة الطوارئ 

 (6 728) (6 728) 23باء، -17 دفع خصوي التلجير التمويلر

 (10 728) (6 728)  صافي النقدية المست دم في األنشطة التمويلية 

 (19 246) (9 405)  تلثير التغيرات فر اسعار الصرأ عل  اليقدية ومكاف ات اليقدية

 111 681 (198 956)  صافي )النقصان(/الزيادة في النقدية ومكافئات النقدية 

    النقدية ومكافئات النقدية

 883 578 995 259 6 بداية السية

 995 259 796 303 6 نهاية السية

 
 المالحظات المرفقة جزء ال  تجزا مر البيانات الماليةع  
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 األمم المتحدة للطفولةمنظمة   
 كانون األول/ديسمبر 31بيان المقارنة بذن المذزانية والمبالك الفعلية للسنة المنتهية في  -  امسا  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 الميزانية اليهائية الميزانية األصلية المالحظة 

الميزانية الفعلية عل  
 اساي قابل المقارنة

الفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرق بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأير 
الميزانيأأأأأأأة اليهائيأأأأأأأة 

 والميزانية الفعلية

      الموارد العادية      

 7 853 880 748 888 601 840 801 5 البرامج القطرية

 16 892 68 163 85 055 55 500 5 البرامج العالمية واإقليمية

 - 46 951 46 951 75 000  صندوا برامج الطوارئ  

 24 745 995 862 1 020 607 971 301  مجموت الموارد العادية 

      العادية -الموارد األ رى 

 138 057 2 323 284 2 461 341 2 132 856  البرامج القطرية

 35 781 166 490 202 271 204 401  البرامج العالمية واإقليمية

 173 838 2 489 774 2 663 612 2 337 257  العادية -مجموت الموارد األ رى  

 145 910 3 204 032 3 349 942 2 973 657  مجموت البرامج القطرية 

 52 673 234 653 287 326 259 901  مجموت البرامج العالمية واإل ليمية 

 71 705 1 884 397 1 956 102 1 500 000 5 الطوارئ  -الموارد األ رى  

 270 288 5 370 033 5 640 321 4 808 558  مجموت المذزانية البرنامجية 

      المذزانية الم سسية

 5 284 165 723 171 007 179 320  فعالية التيمية

 17 655 392 486 410 141 399 854  اإدارة

 12 592 28 984 41 576 19 950  األشراض الخاصة: االستثمارات الراسمالية

 438 10 019 10 457 12 298  تيسيق األنشطة اإنمائية لممم المتحدة

 35 969 597 212 633 181 611 422  مجموت المذزانية الم سسية 

األغراا ال اصااااة: جمع األموال من القطات ال ا   
 وال امة الشراكات مع 

 400 245 699 226 765 221 934 4 

 311 191 6 189 010 6 500 201 5 665 380  المجموت الكلي 

 
 البيانات الماليةعالمالحظات المرفقة جزء ال  تجزا مر   
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 منظمة األمم المتحدة للطفولة   
 2019الم مظات على البيانات المالية لعام   

 
  1الم مظة   
 الكيان الُمصدر للبيانات المالية  

(، وانارا بها 1-)د 57انشأأأأألت الجميية العامة ميظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسأأأأأ ( بقرارلا  - 1
مهمة الدعوة دل  حماية حقوق األرفال، والمسأأأاعدة عل  تلبية احتياجاتهم األسأأأاسأأأية، وتوسأأأيع  فر  لش القرار 

نطاق الفرص المتاحة لهم لتحقيق دمكاناتهم كاملةع والهي ة اإدارية لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لر المجلس التيفيمي، حيث 
ا وفقأأا للتوجيهأأات  يقأأدي المجلس الأأدعم الحكومر الأأدولر للميظمأأة ويمأأاري اإشأأأأأأأأأأأأأأراأ الحكومر الأأدولر عليهأأ 

 السياساتية العامة المقدمة مر الجميية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعرع

وال تشأأمل البيانات المالية دال عمليات اليونيسأأ ع وليس لليونيسأأ  اي فروع او مصأأالح فر كيانات  - 2
 مرتبطة بها او كيانات خاضعة لسيطرة مشتركةع

بلأدا وإقليمأا وميطقأة، بمأا فر  لأش مقأار   190ك، ولهأا مكأاتأب فر ويقع مقر اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر نيويور  - 3
اخر  فر كل مر ديطاليا والجيكا وجمهورية كوريا والدانمرك وسأأأأويسأأأأرا وليغاريا واليابان، ومكاتب دقليمية فر  

 األردن وإثيوايا وايما وتا ليد والسيغال وسويسرا وكيييا ونيبالع
 

  2الم مظة   
 التنفذةية  بيان موافقة المد رة  

عل  نحو ما يقتضأيه   2020، ار/ماري  31صأّدق المراقب المالر عل  صأحة البيانات المالية فر  - 1
 ع2020ايار/ما و  29اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيس ، واحالها دل  المد رة التيفيمية إصدارلا فر 

 
 3الم مظة   
 أساس إعداد البيانات المالية  

 اس القياس أس -ألل   

اُعّدت البيانات المالية بطريقة المحاسأأأأأبة عل  اسأأأأأاي االسأأأأأتحقاق الكامل وفقا للمعا ير المحاسأأأأأبية  - 1
الدولية للقطاع العايع وُرّبقا السأأياسأأات المحاسأأبية عل  نحو متسأأق روال الفترة المشأأمولة بالبيانات الماليةع  

مبأأدا التكلفأأة األصأأأأأأأأأأأأأأليأأة بأأاسأأأأأأأأأأأأأأتثيأأاء مأأا  تعلق بأأالبيأأد ر وتطّبق اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر بيأأانهأأا عر المركز المأأالر 
 التاليير: الماد ير

 األصول المقتياة مر خالل المعامالت شير التبادلية المقيسة فر البداية بالقيمة العادلة؛ )ا( 

الصأكوك المالية المقيسأة بالقيمة العادلة بفائض او بعجز، واألصأول المالية المتاحة للبيع  )ب( 
 قيمة العادلة بحساب االحتيارياتعالمقيسة بال

 وُتعرض لمو البيانات المالية بآالأ دوالرات الواليات المتحدة ما لم ُ مكر خالأ  لشع - 2
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 تحويل العم ت األجنبية  -باء   

 العملة الو يفية وعملة العرض   

تقاي البيود المدرجة فر البيانات المالية باسأأتخداي عملة البي ة االقتصأأادية الرئيسأأية التر يعمل فيها  - 3
 لة الو يفية“(ع والعملة الو يفية وعملة العرض لليونيس  لر دوالر الواليات المتحدةع الكيان )والعم

 
 المعامالت واألرصدة   

ل المعامالت بالعمالت األجيبية دل  دوالرات الواليات المتحدة بسأأأأعر الصأأأأرأ السأأأأائد المعمول   - 4 ُتحوم
المعمول بها فر األمم المتحدة معادلة تقريبا ألسعار  به فر األمم المتحدة فر وقا المعاملةع واسعار الصرأ 

السأأأوقع وُيعاد تقييم األصأأأول والخصأأأوي اليقدية الُمقّومة بالعمالت األجيبية بسأأأعر الصأأأرأ السأأأاري فر تاريخ 
ل البيود شير اليقدية المقيممة بالعمالت األجيبية والمقيسأأأأأأة بالتكلفة األصأأأأأألية باسأأأأأأتخداي سأأأأأأعر   اإبالغع وُتحوم

أ السأأأأأأأأأأاري فر تاريخ المعاملةع ويتم االعتراأ بالفروق فر العمالت األجيبية التر تيشأأأأأأأأأأل عيد دعادة  الصأأأأأأأأأأر 
 التقييم، فر بيان األداء المالر، وُتدرج فر بيد المكاسب والخسائرع

 
 است دام التقد رات واآلراء االنتقادية -جيم   

الدولية للقطاع العاي ان تبدي ددارة اليونيسأأ     تطلب دعداد البيانات المالية وفقا للمعا ير المحاسأأبية - 5
،راء وتقد رات وافتراضأأأأات تؤثر فر تطبيق السأأأأياسأأأأات المحاسأأأأبية وفر مبالغ األصأأأأول والخصأأأأوي واإ رادات 
والمصأأروفات المبلغ عيهاع ونظرا ألن عدي اليقير عيصأأر متلصأأل فر اسأأتخداي التقد رات واالفتراضأأات، فمر  

 أ كبير بير اليتائج الفعلية وتقد رات اإدارةعالممكر ان يكون لياك اختال

وُتسأتعرض باسأتمرار التقد رات وما ُبييا عليه مر افتراضأاتع وُيعترأ بالتيقيحات التر  تم ددخالها  - 6
عل  التقأد رات المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة فر الفترة التر يجري فيهأا تيقيح التقأد رات وفر اي فترة مقبلأة تتألثر بأالتيقيحأاتع  

ل  التقد رات: تقييم االسأتثمارات واضأمحالل قيمتها؛ واألعمار اليافعة لمصأول الملموسأة وشير  ومر األمثلة ع
ل    الملموسأأأأأة؛ وتقييم المخزون؛ وإمكانية تحصأأأأأيل المبالغ المسأأأأأتحقة القبض؛ ومخصأأأأأصأأأأأات وتسأأأأأويات سأأأأأُ

يكون   المسأأأأأأأأأأأأاعدة اليقدية؛ واألصأأأأأأأأأأأأول والخصأأأأأأأأأأأأوي االحتماليةع ومر األمثلة عل  االفتراضأأأأأأأأأأأأات: تحد د مت 
اضأأأأأأأأمحالل قيمة االسأأأأأأأأتثمارات شير مؤقا؛ ومعدالت الخصأأأأأأأأم والتضأأأأأأأأخم المطبقة عل  الخصأأأأأأأأوي المتعلقة  

 باستحقاقات المو فيرع

وتتضأأأمر المالحظات التالية معلومات عر ا راء االنتقادية فر مجال تطبيق السأأأياسأأأات المحاسأأأبية   - 7
المأاليأة والتر يمكر ان تيطوي عل  احتمأال كبير فر  التر لهأا اكبر اثر فر المبأالغ المعترأ بهأا فر البيأانأات 

 ان تؤدي دل  تسوية لامة:

، الخصأأأأأأوي المتعلقة باسأأأأأأتحقاقات المو فير: تشأأأأأأارك اليونيسأأأأأأ  فر خطة 18المالحظة  )ا( 
تقاعدية محددة االسأأأأتحقاقات وفر خطط اسأأأأتحقاقات اخر ع وتيص المعا ير المحاسأأأأبية الدولية للقطاع العاي  

إدارة بقياي الخصأأأأأأأأأأأأأوي المتعلقة باالسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات المحددة والتكاليف السأأأأأأأأأأأأأيوية فر درار لمو  عل  ان تقوي ا
الخطط، باسأأتخداي افتراضأأات تتسأأم بطابع رويل األجل وتعكس افضأأل ،راء وتقد رات اليونيسأأ ع وتسأأتعرض  

الخبرة فر   اليونيسأأ  االفتراضأأات الرئيسأأية عل  اسأأاي سأأيوي مع خبرائها االكتواريير المسأأتقلير مسأأتفيدة مر
لما المجال، و لش باالقتران مع البيانات  ات الصأأأأأألة بالسأأأأأأوقع وتشأأأأأأمُل االفتراضأأأأأأاُت الرئيسأأأأأأية معدَل  يادة 
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التعويضأأأأات ومعدَل الخصأأأأم وروَل عمر األعضأأأأاء المشأأأأتركير فر الخطةع وافتراُض اإدارة المي له اقصأأأأ   
د معدل الخصأأأأم اسأأأأتيادا   تلثير محتمل فر الخصأأأأوي المحددة االسأأأأتحقاقات للميظمة لو معدل الخصأأأأمع وُيحدم

او اعل (، تعادل  AAدل  عائدات حافظة مر األدوات العالية الجودة والثابتة اإ رادات )مصأأأأأيفة فر الدرجة 
 مدتها مدة االلتزاي المحدد االستحقاقات للخطة؛  

وعة  ، األصأأأأأأأول والخصأأأأأأأوي االحتمالية: الدعاو  القانونية التر تشأأأأأأأمل مجم33المالحظة  )ب( 
واسأعة مر القضأايا المرفوعة ضأد اليونيسأ  ولم ُ با فيها بعد او التر قد ُترفع او ُ هدد برفعها ضأد اليونيسأ   
فر واليات قضأأائية مختلفةع وتسأأجل مخصأأصأأات للقضأأايا قيد البا مت  تقرر ان مر المرّجح اال يكون مآلها  

ع ونظرا لعيصأأأأأر عدي اليقير المي  ال ي فر صأأأأأالح اليونيسأأأأأ  ومت  امكر تقد ر حجم الخسأأأأأارة تقد را معقوال
القضأأأأأأأأأأأأأأأأايأأأا بحكم ربيعتهأأأا، يمكر ان تختل  اليتيجأأأة اليهأأأائيأأأة او التكلفأأأة الفعليأأأة للتسأأأأأأأأأأأأأأويأأأة اختالفأأأا كبيرا 

 التقد راتع عر

 عل  اساي التقد رات وا راء المطبقةع 2019ولم تطرا اي تغييرات لامة فر عاي  - 8
 

 التقد رات المحاسبيةالترذر في  -دال   

تسأأأأتخدي اليونيسأأأأ  دائما رريقة القسأأأأط الثابا فر عزو االسأأأأتحقاقات دل  فترات الخدمة المتصأأأألة  - 9
 39مر المييار  72بااللتزامات المتعلقة باسأأأأأتحقاقات الوفاةع شير انه تمشأأأأأيا مع المتطلبات الواردة فر الفقرة 

تسأأاقا مع ممارسأأة معظم كيانات األمم المتحدة األخر ، شّيرت مر المعا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي وا
اليونيسأأأأأأ  رريقة التقد ر المتعلقة بعزو االلتزامات المتعلقة باسأأأأأأتحقاقات الوفاة دل  اليهج القائم عل  صأأأأأأيغة 
االسأأأأأأأأأتحقاقع وسأأأأأأأأأيؤدي اثر التغير فر التقد رات دل   يادة الخصأأأأأأأأأوي وانخفاض صأأأأأأأأأافر األصأأأأأأأأأول بمقدار  

 الرع  مليون دو  0,73

مر المعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العاي: السأأأياسأأأات المحاسأأأبية والتغيرات فر  3ووفقا للمييار  - 10
كانون الثانر/  1التقد رات المحاسأأأأبية واألخطاء، ُرّبق التغير فر التقد رات المحاسأأأأبية بلثر الحق اعتبارًا مر 

 ت السابقة ألشراض المقارنةع  ، ولم تجر دعادة بيان مبالغ فترات السيوا2019 يا ر 
 

 الترذرات في المعا ذر المحاسبية -داء   

مر المعا ير المحاسأأبية الدولية  40اصأأدر مجلس المعا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي المييار  - 11
  نر/كأانون الثأا 1، واأدا نفأا و فر 2017للقطأاع العأاي: عمليأات انأدمأاج األعمأال فر القطأاع العأاي، فر عأاي 

، حيأث دنأه 40ع ولم  ترتأب اي اثر فر الوقأا الرالر عل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مر جراء تطبيق المييأار 2019  يأا ر
تحأدط فر درأار اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  اي عمليأات انأدمأاج لمعمأال فر القطأاع العأايع وفر حأال حأدوط عمليأات   لم

يونيسأأأأأ  بعد حلول تاريخ سأأأأأريان  عل  البيانات المالية لل  40اندماج مر لما القبيل، فسأأأأأُيقيمم اي اثر للمييار 
 المييار مر اجل تطبيقهع

مر المعا ير المحاسأأبية   41واصأأدر مجلس المعا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي ايضأأًا المييار  - 12
ر المييار  دل  حد كبير جدو  المعلومات المتعلقة باألصأول  41الدولية للقطاع العاي: األدوات الماليةع ويحسأّ

ر متطلبات لما  29لماليةع وسأأأأأأأأيحل محل المييار والخصأأأأأأأأوي ا ، األدوات المالية: االعتراأ والقياي، ويحسأأأأأأأأّ
)ب( اتباع نمو ج   المييار مر خالل دضأافة ما  لر: )ا( تبسأيط شأرو  تصأييف األصأول المالية وقياسأها؛ و

حيز اليفا    41ار )ج( اتباع نمو ج مرن للمحاسبة التحوريةع وسيدخل الميي استشرافر الضمحالل القيمة؛ و
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ع وسأأأأأيجري تقييم اثرو عل  البيانات المالية قبل  لش التاريخ وسأأأأأتكون  2022كانون الثانر/ يا ر  1اعتبارًا مر 
 اليونيس  جالزة لتيفيمو حييما يصبح نافمًاع 

مر المعا ير المحاسأأبية   42واصأأدر مجلس المعا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي ايضأأًا المييار  - 13
ع ويقدي لما المييار  2019كانون الثانر/ يا ر   31الدولية للقطاع العاي: االستحقاقات االجتماعية، اعتبارًا مر 

المحاسأأبر درشأأادات بشأألن المحاسأأبة المتعلقة بيفقات االسأأتحقاقات االجتماعيةع وال  ترتب حاليا اي اثر عل   
 ع42اليونيس  مر جراء تطبيق المييار 

المتعلق    70عا ير المحاسأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي عل  مشأأأأأأأأأروع عرض المييار ووافق مجلس الم - 14
باإ رادات المتلتية مر التزامات األداء، ووافق عل  فترة عرض مدتها سأأأأأأأتة اشأأأأأأأهر مر تاريخ نشأأأأأأأر المييارع  

عيون:  مر المعا ير الدولية إعداد التقارير المالية الم 15دل  المييار   70ويسأأأأأأأأأأأتيد مشأأأأأأأأأأأروع عرض المييار 
اإ رادات مر العقود المبرمة مع العمالء، وقد تم توسأأأأأأأأأأيع نطاقه لييطبق عل  ترتيبات ملزمة ليسأأأأأأأأأأا تعاقدية 

ع ويركز اكثر عل  نقل السأأأأأأأأألع او الخدمات دل   70بالضأأأأأأأأأرورةع ومشأأأأأأأأأروع عرض المييار  له نطاق موسأأأأأأأأأم
 األرراأ الثالثة المستفيدةع 

معا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العاي قبل دصأأأدار مييار  ومشأأأروع العرض وثيقة  يشأأأرلا مجلس ال - 15
محاسبر جد د اللتماي تعليقات جمهور المهتمير مر اجل التقليل دل  ادن  حد مر اي عواقب شير مقصودة  
قبل ان  تحول دل  قاعدة قانونيةع وتسألط الفقرات ادناو الضأوء عل  مشأاريع العرض التر سأتترتب عليها ،ثار  

 عل  اقل تقد رع  2023 ؛ ومع  لش، فمر المتوقع اال تدخل حيز اليفا  قبل عاي عل  اليونيس

المتعلق باإ رادات شير المتلتية مر التزامات   71وتما الموافقة ايضأا عل  مشأروع عرض المييار  - 16
: اإ رادات مر المعأأأامالت شير التبأأأادليأأأة )الضأأأأأأأأأأأأأأرائأأأب 23األداءع ولأأأما المشأأأأأأأأأأأأأأروع لو تحأأأد أأأث للمييأأأار 

لتحويالت(ع ولو  تياول اإ رادات التر تيشأأأأل عر الترتيبات الملزمة المتصأأأألة بالتزامات حالية ليسأأأأا متعلقة  وا
 بالتزامات األداء، وإ رادات ليسا متعلقة بالترتيبات الملزمةع 

المتعلق بمصأأأروفات التحويلع ومصأأأروفات    72وتما الموافقة ايضأأأا عل  مشأأأروع عرض المييار  - 17
التحويل لر معامالت يقوي فيها كيان ما بتحويل موارد دل  ررأ ،خر دون اي مقابل مباشأأأأأأأأأرع والمحاسأأأأأأأأأبة  

ت المتلتية مر  المتعلقة بمصأأأأأأأأأروفات التحويل المتصأأأأأأأأألة بالتزامات األداء مماثلة للمحاسأأأأأأأأأبة المتعلقة باإ رادا
 ع 70التزامات األداء الواردة فر مشروع العرض 

وسأتواصأل اليونيسأ  رصأد التقدي المحر  فر دعداد مشأاريع عرض لمو المعا ير وما  تصأل بها مر   - 18
معا ير محاسأأأأأبية، مع اإشأأأأأارة دل  ان تطبيقها سأأأأأيكون له اثر كبير عل  اليونيسأأأأأ ع ويجري حاليا تقييم اثر  

 البيانات المالية لليونيس  قبل دصدارلا واثياء تيفيملا الحقاع  المعا ير عل  
 

 4الم مظة   
 السياسات المحاسبية الهامة   

 األصول المالية   

ُتصأأأأأيِّ  اليونيسأأأأأ  األصأأأأأول المالية فر الف ات التالية: اصأأأأأول مالية مقيممة بالقيمة العادلة بفائض  - 1
اصأأأأول مالية متاحة للبيعع ويعتمد التصأأأأييف عل  الغرض  بعجز؛ وقروض وحسأأأأابات مسأأأأتحقة القبض؛ و  او

، تعاقدت اليونيسأأ  مع  2016المي اقُتييا األصأأول المالية مر اجله ويتحدد عيد االعتراأ األولع وفر عاي 
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مد ر اسأتثمارات خارجر إدارة اموال التلمير الصأحر بعد انتهاء الخدمة المحتفظ بها فر االحتيارر الخاص  
بهدأ تحقيق عوائد سأأأتسأأأهم فر التمويل الطويل األجل للخصأأأوي المتعلقة بالتلمير الصأأأحر بعد  بهما التلمير، 

: االسأأأأأأأأأأتثمارات(ع وتخضأأأأأأأأأأع األصأأأأأأأأأأول المالية المحتفظ بها فر الحافظة  10انتهاء الخدمة )انظر المالحظة 
 المدارة خارجيا ليفس المعاملة المحاسبية التر تخضع لها األدوات المالية القائمةع 

 وال تصيِّ  اليونيس  اي اصول مالية كلصول محتفظ بها حت  تاريخ االستحقاقع - 2

 التصييف نوع األصول المالية الرئيسية

اليقدية ومكاِف ات اليقدية )بآجال اسأأأأأأأأأأتحقاق اصأأأأأأأأأألية   
 اشهر او اقل( 3تبلغ مدتها 

 القروض والحسابات المستحقة القبض

تتجاو  مدتها الودائع ألجل )بآجال اسأأتحقاق اصأألية 
 اشهر( 3

 قروض وحسابات مستحقة القبض

 قروض وحسابات مستحقة القبض المسالمات المستحقة القبض

 قروض وحسابات مستحقة القبض المبالغ األخر  المستحقة القبض

 قروض وحسابات مستحقة القبض السيدات اإ نية

 اصول مالية متاحة للبيع السيدات المتداولة

 اصول متاحة للبيع الملكيةحقوق 

بة  اصول مالية مقّيمة بالقيمة العادلة بفائض او بعجز الودائع المركم

 العقود ا جلة لشراء العمالت بمكسب

 

 عقود خيار بيع او شراء العمالت األجيبية 

اصأأأأأأأأأأأأأأول محتفظ بهأأا للتأأداول )مقيممأأة بأأالقيمأأة العأأادلأأة 
 بفائض او بعجز(

ة بأأأالقيمأأأة العأأأادلأأأة بفأأأائض محتفظ بهأأأا للتأأأداول )مقيممأأأ 
 بعجز( او

 
وتعترأ اليونيسأ  اوال بالقروض والحسأابات المسأتحقة القبض فر تاريخ نشأوئهاع ويجري االعتراأ  - 3

بجميع األصأأأأأأأأأأول المالية األخر  اوال فر تاريخ التداول، ولو التاريخ المي تصأأأأأأأأأأبح فيه اليونيسأأأأأأأأأأ  ررفا فر  
 الماليةع وتقاي جميع األصول المالية اوال بالقيمة العادلةعاألحكاي التعاقدية لمداة 

 
 بعجز العادلة بفائض او األصول المالية المقيّمة بالقيمة   

يِّ  عل  لما اليحو عيد االعتراأ  - 4 يصأأأأأيم  األصأأأأأل المالر بالقيمة العادلة بفائض او بعجز د ا صأأأأأُ
يِّ  كلصأأأأأأأأل محتفظ به للتداول )ب ما فر  لش العقود ا جلة لشأأأأأأأأراء العمالت بمكسأأأأأأأأب(ع  األول به او د ا صأأأأأأأأُ

وُتقاي األصأأأول المالية المقّيمة بالقيمة العادلة بفائض او بعجز بالقيمة العادلة فر كل تاريخ دبالغ، ويعترأ  
 بالتغيرات فيها كفائض او عجز فر كل فترةع  

كبة لر اداة مالية لجيية تيطوي وتدخل اليونيسأأأأأأأأ  بانتظاي فر عقود للودائع المرّكبةع والوديعة المر  - 5
عل  خيار ُمدمج دل  جانب وديعة محددة األجلع وُتعتبر الوديعة المحددة األجل األداة الُمضيفةع وتشمل لمو  
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الودائع المرّكبة مشأأأأأأأأأتقات ُمدمجةع وُتصأأأأأأأأأيِّ  اليونيسأأأأأأأأأ  لمو األدوات المالية الهجيية بالقيمة العادلة بفائض  
جة لملش، ال تحتاج اليونيسأأ  دل  فصأأل لمو المشأأتقات المدمجة وإعداد قيود  بعجز عل  اسأأاي كلرع ونتي او

 محاسبية ميفصلة لهاع

وعالوة عل   لش، تحتفظ اليونيسأأأأأأأ  بعقود ،جلة لشأأأأأأأراء العمالت األجيبية )مشأأأأأأأتقات قائمة بماتها(  - 6
نيسأأأأأ  المشأأأأأتقات  ُتقّيم عل  اسأأأأأاي سأأأأأعر الصأأأأأرأ السأأأأأائد المعمول به فر األمم المتحدةع وال تسأأأأأتخدي اليو 

،  ادت اليونيسأأأأأ  مر توسأأأأأيع نطاق  2019إدارة المخارر المرتبطة بالعمالت األجيبيةع واعتبارا مر عاي  دال
اسأأأتراتيجيتها للتحو  مر تقلبات اسأأأعار العمالت مر خالل االسأأأتثمار فر عقود خيار بيع او شأأأراء العمالت  

جلة وعقود خيار بيع او شأأأراء العمالت األجيبية( دال مع  األجيبيةع وال تتعاقد بشأأألن لمو المشأأأتقات )العقود ا 
ارراأ مقاِبلة  ات جدارة ائتمانية تكون قد حظيا مسأأأأأبقا بموافقة اللجية االسأأأأأتشأأأأأارية للشأأأأأؤون المالية التابعة 
لليونيسأأأأأ  التر تسأأأأأدي المشأأأأأورة دل  المراقب المالر بشأأأأألن المسأأأأأائل المتعلقة باسأأأأأتثمار األموال شير الال مة 

 احتياجات اليونيس  الفوريةع لتلبية

وال ُتطبِّق اليونيسأأأأأأأأ  المحاسأأأأأأأأبة التحورية عل  ادواتها المشأأأأأأأأتقةع وفر الحاالت التر ال تغلق فيها  - 7
العقود، ُ بلغ فر بيان المركز المالر عر المشأأأأأأأأتقات التر لها قيمة عادلة موجبة كلدوات مشأأأأأأأأتقة ضأأأأأأأأمر ف ة 

ر المشأتقات التر لها قيمة عادلة سأالبة كلدوات مشأتقة ضأمر ف ة األصأول المتداولة األخر ، فر حير ُ بلغ ع
الخصأأأأأأأأوي المتداولة األخر ع ويتم االعتراأ بالمكاسأأأأأأأأب والخسأأأأأأأأائر الياشأأأأأأأأ ة عر التغيرات فر القيمة العادلة 

)الخسأأائر( فر بيان األداء المالرع وُتصأأيم  جميع األصأأول المالية  للمشأأتقات ضأأمر ف ة صأأافر المكاسأأب و
 ، األدوات المالية(ع29لعادلة بفائض او بعجز كلصول متداولة )انظر المالحظة بالقيمة ا

 
 القروض والحسابات المستحقة القبض   

القروض والحسأأأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأأأتحقة القبض لر اصأأأأأأأأأأأول مالية بمدفوعات ثابتة او بمدفوعات يمكر   - 8
بات المسأأأتحقة القبض بعد  تحد دلا وال تكون لها اسأأأعار معروضأأأة فر سأأأوق نشأأأطةع وتقاي القروض والحسأأأا

االعتراأ األول بها بالتكلفة المهَلكة باسأأتخداي رريقة سأأعر الفائدة السأأاري، مخصأأوما ميها اي خسأأائر ناتجة 
 عر اضمحالل القيمةع

وُتدَرج القروض والحسأأابات المسأأتحقة القبض فر األصأأول المتداولة، ما عدا تلش التر  تجاو  اجُل  - 9
نهاية فترة دعداد البيانات الماليةع وُتصأأأأأأأيم  تلش القروض والحسأأأأأأأابات المسأأأأأأأتحقة  شأأأأأأأهرا بعد   12اسأأأأأأأتحقاقها 

 القبض بوصفها اصوال شير متداولةع  

وتمثل التحويالت شير المسأأأأأأتخدمة مر المسأأأأأأاعدة اليقدية المسأأأأأأتحقة مر الجهات الشأأأأأأريكة الميفمة  - 10
قية لد  الجهات الشأأأأريكة الميفمة بعد دنجا   مطالبات الميظمة بمبالغ المسأأأأاعدة اليقدية شير المسأأأأتخدمة المتب

مشأأأأأأروع او دنهائهع وُتسأأأأأأجل لمو التحويالت بوصأأأأأأفها ومبالغ اخر  مسأأأأأأتحقة القبض“ وُتسأأأأأأتعاد مر الجهات  
 الشريكة الميفمةع

وُتصأأأأأأأأأرأ المبالغ المدفوعة مسأأأأأأأأأبقا فر الحاالت التر تيص فيها االتفاقات المبرمة مع اليونيسأأأأأأأأأ   - 11
و الجهة المقدمة للخدمات عل  دفع المبالغ مسأأأأأأأأأبقاع وتسأأأأأأأأأجل لمو المبالغ المدفوعة مسأأأأأأأأأبقا  والجهة المورِّدة ا

كلصأأأأأأأأول متداولة دل  حير تسأأأأأأأأليم السأأأأأأأألع و/او تقديم الخدمات المرتبطة بها، وعيدئم ُيعترأ بالمصأأأأأأأأروفات  
 وُتخفض المدفوعات المقدمة مسبقا بمبلغ مقابلع  
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لفًا بد - 12 شأأأهرا ألشراض تحدد   12ون فوائد ُتسأأأدد عل  فترات تصأأأل دل  وَتميح اليونيسأأأ  المو فير سأأأُ
وفقا لليظامير اإداري واألسأأأأأأأاسأأأأأأأر لمو فر األمم المتحدةع ويقل اجل االسأأأأأأأتحقاق األولر لهمو السأأأأأأأل  عر  

 شهرا، وتقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلةع 12
 

 األصول المالية المتاحة للبيع  

األصأأأأول المالية المتاحة للبيع لر اصأأأأول مالية شير مشأأأأتقة تتلل  مر السأأأأيدات المتداولة )المدارة  - 13
داخليا وخارجيا عل  حد سأأأأأأواء( ومر األسأأأأأأهم والصأأأأأأياد ق االسأأأأأأتثمارية المدارة خارجياع وُتسأأأأأأجل اوال بالقيمة 

خسأأأأائر ناتجة بالقيمة العادلة فر  العادلة ثم ترد بعدئم بالقيمة العادلة، مع االعتراأ مباشأأأأرة بلي مكاسأأأأب او 
صأأأأافر األصأأأأول ما عدا الخسأأأأائر الياتجة عر اضأأأأمحالل القيمة، وفروق صأأأأرأ العمالت األجيبية، والفائدة  
المحسأأأأأواة باسأأأأأتخداي رريقة سأأأأأعر الفائدة السأأأأأاريع وفر حالة دلغاء االعتراأ بلحد األصأأأأأول المالية المتاحة  

 راكم فر صافر األصول دل  فائض او عجزع  للبيع، يعاد تصييف المكسب او العجز المت

وُيعترأ بفوائد االسأأأأأأأأأتثمارات المتاحة للبيع  ات اإ رادات الثابتة فر بيان األداء المالر خالل الفترة  - 14
التر تتلّت  فيها، اما ارااح االسأأأتثمارات السأأأهمية المتاحة للبيع فُيعترأ بها فر لما البيان عيدما  تحّدد الحق  

 فوعات األرااحعفر تلقر مد

وُتدرج األصأول المالية المتاحة للبيع ضأمر االسأتثمارات شير المتداولة ما لم َ بُلغ االسأتثمار المعير  - 15
شأأهرا مر نهاية فترة اإبالغ )انظر المالحظة   12اجل االسأأتحقاق او تعتزي اإدارة التصأأرأ فيه فر شضأأون 

 ، االستثمارات(ع10
 

 األصول المسجلة بالتكلفة المهلفكة  -لية اضمح ل قيمة األصول الما  

فر نهاية كل فترة دبالغ، ُتقدر اليونيسأأأأ  ما د ا كانا لياك ادلة موضأأأأوعية عل  اضأأأأمحالل قيمة  - 16
احد األصأول المالية او مجموعة مر األصأول الماليةع وتيظر اليونيسأ  فر اضأمحالل قيمة األصأول المالية 

 عيد مستو  محدد لمصولع

تضأأأأأأمحل قيمة األصأأأأأأل المالر او مجموعة األصأأأأأأول المالية، او يجري تكبد خسأأأأأأارة ناتجة عر   وال - 17
اضأأأأأأأأأأأمحالل القيمة دال د ا توافرت ادلة موضأأأأأأأأأأأوعية عل  اضأأأأأأأأأأأمحالل القيمة نتيجة وقوع حدط او اكثر بعد  

مكر تقد رو االعتراأ األولر باألصأل )وحدط مؤدّل دل  خسارة“( وكان لملش الحدط المؤدي دل  الخسارة اثر، ي
بطريقأة موثوقأة، فر التأدفقأات اليقأديأة المسأأأأأأأأأأأأأأتقبليأة المقأدرة لمصأأأأأأأأأأأأأأل المأالر او مجموعأة األصأأأأأأأأأأأأأأول المأاليأةع  

 ُيحسب اضمحالل القيمة عل  اساي جماعرع وال

وتقأاي قيمأة الخسأأأأأأأأأأأأأأارة بوصأأأأأأأأأأأأأأفهأا الفرق بير القيمأة الأدفتريأة لمصأأأأأأأأأأأأأأل والقيمأة المقأدرة التر يمكر   - 18
يمة الدفترية لمصأأأل وُيعترأ بقيمة الخسأأأارة فر بيان األداء المالر وُتبيمر فر حسأأأاب  اسأأأتردادلاع وُتخّفض الق

 للمخصصات فر بيان المركز المالرع

وإ ا نقص فر فترة الحقة حجم الخسأأأأأأأارة الياتجة عر اضأأأأأأأمحالل القيمة وامكر راط لما اليقصأأأأأأأان  - 19
قبيل اسأأأأأأأتالي اموال(، فيتم االعتراأ فر بيان  موضأأأأأأأوعيا بحدط وقع بعد االعتراأ باضأأأأأأأمحالل القيمة )مر 

 األداء المالر باستعادة الخسارة الياتجة عر اضمحالل القيمة التر سبق االعتراأ بهاع
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وتتعلق المسالمات المستحق لليونيس  قبضها بالمبالغ التعاقدية التر ُ تفق عل  ان تدفعها الجهات  - 20
لأأأدوليأأأة )مر قبيأأأل االتحأأأاد األوروار( ووكأأأاالت األمم المتحأأأدة  المأأأانحأأأة كأأأالحكومأأأات والميظمأأأات الحكوميأأأة ا

األخر ع ولملش، فإن اضأأأأأمحالل قيمة المسأأأأأالمات المسأأأأأتحقة القبض نادر وُييظر فيه عل  اسأأأأأاي كل حالة  
 عل  حدةع  

 
 األصول المصنفة بوصفها أصوال متامة للبيع  -اضمح ل قيمة األصول المالية   

لسأأأأأأهمية المصأأأأأأيفة بوصأأأأأأفها اسأأأأأأتثمارات متاحة للبيع، فإن انخفاض القيمة فر حالة االسأأأأأأتثمارات ا - 21
لة  دل ايضأا عل  اضأمحالل قيمة األصأولع فإ ا توافر   العادلة للورقة المالية عر تكلفتها بدرجة كبيرة او مطوم

باعتبارلا   المقيسأأأأأة -اي دليل مر لما القبيل باليسأأأأأبة لمصأأأأأول المالية المتاحة للبيع، فإن الخسأأأأأارة التراكمية  
الفرق بير تكلفة االقتياء والقيمة العادلة الحالية، مخصأأأأأوما ميها اي خسأأأأأارة ناتجة عر اضأأأأأمحالل قيمة  لش  

ُتحمأ مر الفائض )العجز( التراكمر  -األصأأأل المالر يكون قد سأأأبق االعتراأ بها فر األرااح او الخسأأأائر 
 ويتم االعتراأ بها فر بيان األداء المالرع

 
 اعدة النقدية المقدمة إلى الجهات الشريكة المنفةة ُسلل المس  

ل  المسأأأاعدة اليقدية تحويالت للمسأأأاعدة اليقدية عيدما تكون الجهات الشأأأريكة الميفمة شير   - 22 تمثل سأأأُ
مسأأأتوفية بعد اللتزامات األداء التر تحددلا اليونيسأأأ ع وترصأأأد اليونيسأأأ  اسأأأتعمال الجهات الشأأأريكة الميفمة 

ة وال تقوي بتصفية السل  واالعتراأ بالمصروفات دال عيدما تكون الجهات الشريكة الميفمة قد  للمساعدة اليقدي
 استخدما تلش األموال عل  اليحو المي حددته اليونيس ع  

ويتعير عل  الجهات الشأأأأأريكة الميفمة اإبالغ عر اسأأأأأتعمالها المسأأأأأاعدة اليقدية فر شضأأأأأون سأأأأأتة  - 23
شأريكة الميفمة عر اسأتعمال المسأاعدة اليقدية فر شضأون تسأعة اشأهر او انتهكا اشأهرع وإ ا لم تبلِّغ الجهة ال

التزاي األداء، فتعمد اليونيسأأأ  دل  التحقيق فر المسأأأللةع وحسأأأب االقتضأأأاء، يعاد تصأأأييف تلش المبالغ، واي  
اموال شير مسأأأأأتخدمة، مر سأأأأأل  للمسأأأأأاعدة اليقدية دل  مبالغ اخر  مسأأأأأتحقة القبض )تحويالت المسأأأأأاعدة  
اليقدية شير المسأتخدمة المسأتحقة مر الجهات الشأريكة الميفمة(ع ويرد بيان اضأمحالل قيمة المبالغ المسأتحقة  

 ، المسالمات المستحقة القبض والمبالغ األخر  المستحقة القبضع  7القبض فر المالحظة 

 

 الم زون   

درج المخزون المحتفظ بأأأه للتو يع عل  البرامج، مر قبيأأأل لوا ي ا - 24 لبرامج )بمأأأا فر  لأأأش العمالت  أأأُ
المشأأأأأأفمرة(، بقيمة التكلفة او تكلفة االسأأأأأأتبدال الحالية، ا هما ادن ع وتحدد التكلفة باسأأأأأأتخداي صأأأأأأيغة متوسأأأأأأط  

 التكلفة المرجحع

وتشمل تكلفة المخزون التكاليف المتكبدة فر اقتياء المخزون والتكاليف األخر  المتكبدة فر ديصاله  - 25
وحالته الرالية )تكاليف الشأأأأحر عل  سأأأأبيل المثال(ع وااليسأأأأبة للمخزون المقتي  مر خالل   دل  موقعه الحالر

 معاملة شير تبادلية )مر قبيل المسالمات العييية(، تعتبر القيمة العادلة فر تاريخ االقتياء لر تكلفتهع 

المخزون   وتسأأأأأأأأأأأأأأتعرض اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بأأانتظأأاي كميأأات المخزون المتوافر لأأد هأأا وتقأأد رات قيمأأة  لأأش - 26
واسأأأأأأتخداَمه المقدمرع وإ ا اشأأأأأأار االسأأأأأأتعراض دل  خسأأأأأأائر مقدمرة او فعلية نتيجة لزيادة المخزون عل  الحاجة  
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تقادمه او تراجع قيمته، فيخفض المخزون دل  اسأاي تكلفة جد د مر خالل قيد اضأمحالل القيمة فر بيان   او
 الع األداء المالرع وتحدد التخفيضات بتقييم تكاليف االستبد

 
 الممتلكات والمعدات   

ُتدرج الممتلكات والمعدات بقيمة التكلفة مخصوما ميها الخسائر الياجمة عر االستهالك واضمحالل   - 27
القيمة المتراكَميرع ويشأأأأأأأأأمل  لش التكاليف التر ُتعز  بصأأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأأرة دل  اقتياء األصأأأأأأأأأول والتقد ر األولر 

ت عييية، تعتبر القيمة العادلة لتكاليف التفكيش وترميم الموقعع وحيثما  تم استالي اصل ما عل  شكل مسالما
 فر تاريخ االقتياء لر تكلفتهع 

وتشأأأأأمل الممتلكات والمعدات ترتيبات حق االسأأأأأتخداي المسأأأأأتوفية لمعا ير االعتراأع وييشأأأأأل خصأأأأأم  - 28
مكاف  د ا كانا لياك شأأرو  مقترنة بالترتيبع ويصأأبح الخصأأم د رادًا فر نفس الوقا المي ُتسأأتهلش فيه قيمة  

 الل االستهالك او اضمحالل القيمةعاألصل مر خ

عيدما   وال ُتدَرج التكاليف الالحقة فر القيمة الدفترية لمصل او  تم االعتراأ بها كلصل ميفصل دال - 29
 رجح ان الميافع االقتصأأأأأأادية المسأأأأأأتقبلية المرتبطة بالصأأأأأأي  سأأأأأأتعود دل  اليونيسأأأأأأ  وانه يمكر قياي تكلفة  

كاليف اإصأأالح والصأأيانة، التر ال تسأأتوفر شأأرو  الرسأأملة، عل  الفائض  الصأأي  بطريقة موثوقةع وُتحّمل ت
 او العجز فر الفترة التر ُتتكّبد فيهاع 

واألراضأأأأأأأأر ال ُتسأأأأأأأأتهلش قيمتهاع ويحسأأأأأأأأب اسأأأأأأأأتهالك األصأأأأأأأأياأ األخر  مر الممتلكات والمعدات   - 30
كون ألجزاء صأأأأأأأأأأأأي  ما مر  باسأأأأأأأأأأأأتخداي رريقة القسأأأأأأأأأأأأط الثابا عل  مد  األعمار اليافعة المقدرةع وعيدما ت

الممتلكات والمعدات اعماٌر نافعة مختلفة، وتكون لمو األجزاء كبيرة، فإنها ُتقيمد محاسأأأأأبيا كلصأأأأأياأ ميفصأأأأألة  
 )عياصر رئيسية( مر الممتلكات والمعداتع

 وتقدر األعمار اليافعة عل  اليحو التالر:  - 31

 العمر اليافع ف ة الممتلكات والمعدات

 سية 50 المبانر الدائمة  

 سية 25سيوات دل   10 المبانر المؤقتة والمحمولة

 مدة اإيجار او العمر اليافع لمصل، ا هما اقصر تحسييات األماكر المستلجرة واألراضر

الهياكل األسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأية ومعدات تكيولوجيا المعلومات  
 واالتصاالت

 سيوات 10

 سيوات 3 والحواسيب المكتبيةمعدات تكيولوجيا المعلومات 

 سيوات 8 معدات اليقل

 سيوات 10 األثاط والتجهيزات الثابتة

 سيوات 5 المعدات األخر  
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ويتمثل المكسأأأب الياشأأأ  او الخسأأأارة الياشأأأ ة عر التخلص مر احد اصأأأياأ الممتلكات او المعدات  - 32
االعتراأ بأأأأه فر بيأأأأد اإ رادات األخر   فر الفرق بير عأأأأائأأأأدات بيع األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأل وقيمتأأأأه الأأأأدفتريأأأأة، ويتم 

 المصروفات األخر  ضمر ف ة الفائض او العجزع او

وُترسأأأأمل اليونيسأأأأ  تكاليف ترقية او توسأأأأيع او تحسأأأأير الممتلكات المملوكة او المسأأأأتلجرة القائمة،   - 33
د الجارية تشأأأأأأأييد ممتلكات مادية جد دة بغرض اسأأأأأأأتخدامها مر جانب اليونيسأأأأأأأ ع وتدرج عمليات التشأأأأأأأيي او

بتكلفتها وال ُتسأأأأأأتهلش دل  ان  تم االنتهاء مر األعمال وتجّمع التكاليف المسأأأأأأتحقة بالكامل ويصأأأأأأبح األصأأأأأأل 
 الجد د جالًزا لالستخدايع  

 

 األصول المحتف  بها ألغراا البيع   

ية وإن  تسأأأأتعير اليونيسأأأأ  بحسأأأأر التقد ر لتحدد دن كان األصأأأأل متاًحا للبيع الفوري فر حالته الرال - 34
كان بيعه محتمال جدا، واالتالر  يبغر تصأأأأييفه عل  انه اصأأأأل محتفظ به للبيع فر تاريخ الميزانية العموميةع  
د توافُرلا دن كان البيع محتمال جدا ما  لر: )ا( ان تكون جهٌة ددارية مر مسأأأأأأأأأأأأأتو    ومر الشأأأأأأأأأأأأأرو  التر ُيحدِّ

للتصأأرأ فيها؛ و )ب( ان يكون قد شأأُرع فر   مياسأأب ملتزمة بخطة لبيع األصأأل او مجموعة األصأأول المعدة
نشأا  إيجاد مشأترل واسأتكمال الخطة؛ و )ج( ان يكون قد تم تسأويق األصأل تسأويقا نشأطا لبيعه بسأعر معقول  
نسأأأأأأأأأأبًة دل  قيمته العادلة الحالية؛ و )د( ان يكون مر المتوقع ان يسأأأأأأأأأأتوفر بيع األصأأأأأأأأأأل الشأأأأأأأأأأروَ  الال مة 

 فر شضون سية واحدة مر تاريخ تصييفه كلصل محتفظ به للبيععلالعتراأ به بوصفه بيعا تاما 

وُتقيمم األصأأأأول المصأأأأيفة كلصأأأأول محتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مطروحا ميها  - 35
تكاليف البيع، ا هما ادن ع وترد فر بيان األداء المالر الخسأائر الياجمة عر اضأمحالل القيمة عيد التصأييف 

الياجمة عر عمليات دعادة  األولر لمصأأأأأأأأول كلصأأأأأأأأول محتفظ بها ألشراض البيع، والمكاسأأأأأأأأب او الخسأأأأأأأأائر 
 القياي الالحقةع وال تقيد اي مصروفات استهالك فيما  تعلق باألصول المحتفظ بها ألشراض البيعع 

 
 األصول غذر الملموسة   

ُتدَرج األصأأأأأأول شير الملموسأأأأأأة التر  تم اقتيا لا بشأأأأأأكل ميفصأأأأأأل )مر قبيل البرامجيات الحاسأأأأأأواية  - 36
رة داخليًا، بقيمة التكلفة مخصوما ميها الخسائر الياجمة عر اإلالك  والحقوق(، والبرامجيات الحاس واية المطوم

واضأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمة المتراكميرع وال توجد لد  اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  اي اصأأأأأأأأأأأأأول شير ملموسأأأأأأأأأأأأأة  ات اعمار نافعة  
 محددةع  شير

قة القسط  ويتم االعتراأ بإلالك األصول شير الملموسة ضمر ف ة الفائض او العجز باستخداي رري - 37
الثابا عل  مد  األعمار اليافعة المقدرة لمصأأأول  ات الصأأألةع ويحسأأأب دلالك البرامجيات الحاسأأأواية عل   

سأأأيواتع اما الحقوق والتراخيص األخر  فيحسأأأب دلالكها دما عل  مد  فترة   10و  3مد  فترات تتراوح بير 
، األصأأأأأأأول 13دة )انظر المالحظة سأأأأأأأيوات، ا هما اقصأأأأأأأر م 6ترخيص او فترة حقوق تتراوح بير سأأأأأأأيتير و 

 الملموسة(ع شير
 

 اضمح ل قيمة األصول غذر المدرة للنقدية   

ُتستعرض الممتلكات والمعدات واألصول شير الملموسة فر كل تاريخ دبالغ لتحد د مد  اضمحالل   - 38
  دمكانية اسأأأترداد القيمةع ويمكر ان تشأأأير بعض األحداط او التغييرات فر الظروأ دل  انه  يبغر تقييم مد
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القيمة الدفترية لهمو األصأأأول، بما فر  لش حدوط اي انخفاض كبير فر القيمة السأأأوقيةع ويتم االعتراأ بلي  
خسأأأأأأارة ناتجة عر اضأأأأأأمحالل القيمة فر بيد المصأأأأأأروفات األخر  ضأأأأأأمر بيان األداء المالر عيدما تتجاو   

ادلاع وتكون قيمة خدمة األصأل التر يمكر اسأتردادلا  القيمة الدفترية ألصأل ما قيمَة خدمته التر يمكر اسأترد
دما قيمته العادلة مخصأأأأأأأوما ميها تكاليف البيع، او قيمته الميتفع بها، ا هما اعل ع وتسأأأأأأأتخدي اليونيسأأأأأأأ  فر  
تقييمهأأأأا للقيمأأأأة الميتفع بهأأأأا مجموعأأأأًة متيوعأأأأة مر الميهجيأأأأات تتوق  عل  مأأأأد  توافر البيأأأأانأأأأات وربيعأأأأة  

فر  لش نهج تكلفة االسأأأأأأأأأأأأأتبدال بعد االسأأأأأأأأأأأأأتهالك، ونهج تكلفة االسأأأأأأأأأأأأأتعادة، ونهج   اضأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمة، بما
 الخدماتع وحدات

وُتقيمم الخسائر الياتجة عر اضمحالل القيمة، المعترأ بها فر الفترات السابقة، فر كل تاريخ دبالغ  - 39
عاد العجز الياشأأأأ  عر  لبيان اي مؤشأأأأر عل  ان قيمة االضأأأأمحالل قد تياقصأأأأا او لم تعد موجودةع وال ُيسأأأأت

اضأأأمحالل القيمة المي يعود دل  سأأأيوات سأأأابقة دال بالقدر المي ال تتجاو  فيه القيمة الدفترية لمصأأأل قيمته  
د له بعد خصأأأأأأأم االسأأأأأأأتهالك او اإلالك ما لم  تم االعتراأ بالعجز الياشأأأأأأأ  عر   الدفترية التر كانا سأأأأأأأتحدم

 ت والمعدات(ع، الممتلكا12اضمحالل القيمة )انظر المالحظة 
 

 ال صوم المالية   

يجري االعتراأ األولر بالخصأأوي المالية األخر  بالقيمة العادلة مخصأأوما ميها تكاليف المعامالت   - 40
 ثم تقاي الحقا بالتكلفة المحسواة 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  

خصأأأأأأأأأأأأأأوي محتفظ بهأا للتأداول )مقيممأة بأالقيمأة العأادلأة  العقود ا جلة لشراء العمالت بخسارة
 بفائض او بعجز(

 
وُيعترأ بالحسأأابات المسأأتحقة الدفع والمبالغ المسأأتحقة الياشأأ ة عر شأأراء سأألع وخدمات عيد تسأأليم  - 41

نة فر الفاتورة مخصأأأأوما ميها   اللوا ي او اسأأأأتهالك الخدماتع وُتدرج الخصأأأأوي عيد تاريخ اإبالغ بالقيمة المدوم
اإبالغ،  تم تقد ر الخصم وتسجيلهع  اي حسومات فر السداد دن انطبقاع وحيثما ال تتوافر الفواتير فر تاريخ  

شأهرا بعد تاريخ بيان المركز المالر،   12وتصأيم  الخصأوي المالية المقيسأة بالتكلفة المهَلكة، المسأتحقة خالل 
، 14باعتبارلا خصأأأأأأأأأأوما متداولةع وتصأأأأأأأأأأيم  فر الحاالت األخر  كخصأأأأأأأأأأوي شير متداولة )انظر المالحظة 

، 16، التبرعات المحصأألة مقدما، والمالحظة 15المسأأتحقة، والمالحظة الحسأأابات المسأأتحقة الدفع والخصأأوي 
 ، الخصوي األخر (ع  17األموال المحتفظ بها لحساب ارراأ ثالثة، والمالحظة 

وتصأأأأأأيم  العقود ا جلة لشأأأأأأراء العمالت بخسأأأأأأارة ضأأأأأأمر ف ة الخصأأأأأأوي المحتفظ بها للتداولع وُتقّيد  - 42
ول بالقيمة العادلة اوليا، مع االعتراأ بلي مكاسأأأأأأأأأب او خسأأأأأأأأأائر الحقة،  الخصأأأأأأأأأوي المالية المحتفظ بها للتدا

متحققة او شير متحققة، فر بيان األداء المالرع وُتقيد تكاليف المعامالت كمصأأأأأأأأأروفات وقا نشأأأأأأأأأوئهاع وفر  
نهاية العاي، يكون رصأأأيد العقود ا جلة لشأأأراء العمالت بخسأأأارة رصأأأيدا صأأأفرياع وفر الحاالت التر ال يكون  
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ها لما الرصأأيد صأأفريا،  بلغ عر المشأأتقات التر لها قيمة عادلة سأأالبة كلدوات مشأأتقة ضأأمر ف ة الخصأأوي  في
 المتداولة األخر  فر بيان المركز المالرع

 
 األموال المحتفف  بها لحساب أ را  غالثة   

تفظ بها تمثل األمواُل المحتفظ بها لحسأأأأأأأأأأأأاب ارراأ ثالثة الخصأأأأأأأأأأأأوَي المتعلقة باألصأأأأأأأأأأأأول التر تح - 43
 اليونيس  لد ها او لفائدتها بموجب اتفاقات توكيلع

وُتسأأأأأأأأأأتعرض الترتيبات التر تتعاقد اليونيسأأأأأأأأأأ  بموجبها مع ارراأ ثالثة للتصأأأأأأأأأأرأ بالوكالة عيها،   - 44
فر  لش الترتيبات المتعلقة بالمشأتريات او بالمسأائل اإدارية او بمسأائل الحفظ، لتحد د ما د ا كانا تشأكل   بما

توكيلع وتتصأرأ اليونيسأ  بصأفتها وكيال فر الحاالت التر )ا( ال تكون فيها مسأؤولًة بصأفة رئيسأية   ترتيبات
عر توفير اي سأألع او خدمات مشأأتراة؛ و )ب( ال تكون فيها معرمضأأة لمخارر كبيرة فيما  تعلق بالمخزونات؛  

ن فيها معرمضأأأأأأة بدرجة كبيرة و )ج( ال تكون لها اي سأأأأأألطة تقد رية كبيرة فر تحد د األسأأأأأأعار؛ و )د( ال تكو 
لمخارر االئتمان التر تواجهها دحد  الجهات الشأأأريكةع وُيبلمغ فر ف ة الخصأأأوي عر اي اصأأأول اخر  تحتفظ  
بها اليونيسأأأأأأأ  لد ها او لفائدتها لحسأأأأأأأاب ارراأ ثالثةع ويخفض الخصأأأأأأأم بمجرد صأأأأأأأرأ اليقدية دل  الُموّرد  

 عل  اي نحو ،خر، وفقا ألحكاي الترتيبع او

ل فر ف ة الخصأوي السألُع المحتفظ بها نيابة عر ررأ ثالث بموجب ترتيبات لدعم عمليات  - 45 وال ُتسأجم
، األموال المحتفظ بها لحسأاب  16التسأليم تقوي اليونيسأ  بمقتضأالا بتقديم خدمات لوجسأتية )انظر المالحظة 

 ارراأ ثالثة(ع
 

 استحقا ات المو فذن   

 لتالية مر استحقاقات المو فير:  تعترأ اليونيس  بالف ات ا - 46

 استحقاقات المو فير القصيرة األجل؛ )ا( 

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة؛ )ب( 

 استحقاقات المو فير األخر  الطويلة األجل؛  )ج( 

 استحقاقات دنهاء الخدمةع )د( 
 

 استحقاقات المو فير القصيرة األجل   

القصأأأأأأيرة األجل لر اسأأأأأأتحقاقات واجبة التسأأأأأأوية بشأأأأأأكل كامل فر شضأأأأأأون  اسأأأأأأتحقاقات المو فير  - 47
شأأأأأأأهرا بعد نهاية الفترة التر يقدي فيها المو   الخدماتع وتشأأأأأأأمل لمو االسأأأأأأأتحقاقات األجوَر والمرتبات،   12

وفترات الرياب المدفوعة األجر )مر قبيل اإجا ات المرضأية المدفوعة األجر واإجا ات السأيوية(، وشير  لش  
ر االسأأأأأأتحقاقات، بما فر  لش الرعاية الطبية وإعانات السأأأأأأكرع وُيعترأ بالمصأأأأأأروفات عيدما يقدي المو    م

خدمات مقابل االسأأتحقاقات التر يحصأأل عليهاع وُتسأأجل فر ف ة الخصأأوي اي اسأأتحقاقات لم تتم تسأأويتها فر  
مو االسأأأتحقاقات بطبيعتها قصأأأيرة  تاريخ اإبالغ، وتمثل المبلغ المتوقع دفعه لتسأأأوية الخصأأأمع ونظرًا دل  ان ل

 األجل، فال ُتطَرح مر الخصوي القيمة الزميية لليقودع
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 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة   

اسأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة لر االسأأأأأأأتحقاقات المسأأأأأأأتحقة الدفع بعد دتماي الخدمة او تركها،   - 48
 باستثياء مدفوعات دنهاء الخدمةع

 
 خطة االشتراكات المحددة -استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة   

اليونيسأ  ميظمة مشأاركة فر الصأيدوق المشأترك للمعاشأات التقاعدية لمو فر األمم المتحدة، المي  - 49
انشأأأأأأأأألته الجميية العامة لتوفير اسأأأأأأأأأتحقاقات التقاعد والوفاة والعجز واالسأأأأأأأأأتحقاقات  ات الصأأأأأأأأألة للمو فيرع  

ات التقاعدية لو خطة ممّولة محددة االسأأأأأأأأتحقاقات يشأأأأأأأأارك فيها ارااب عمل متعددونع  وصأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأ 
)ب( مر اليظاي األساسر لصيدوق المعاشات التقاعدية، فإن باب العضوية    3وحسب ما لو محدد فر المادة  

   فر صأأأأأيدوق المعاشأأأأأات التقاعدية مفتوح للوكاالت المتخصأأأأأصأأأأأة وألي ميظمة دولية او حكومية دولية اخر 
مشأأأأأأأأأأأأأأتركأأأأأة فر اليظأأأأأاي الموحأأأأأد للمرتبأأأأأات والبأأأأأدالت وشيرلأأأأأا مر شأأأأأأأأأأأأأأرو  الخأأأأأدمأأأأأة فر األمم المتحأأأأأدة  

 المتخصصةع والوكاالت

وتعرِّض الخطة الميظمات المشأأأأأأأأأاركة لمخارر اكتوارية مرتبطة بالمو فير الحاليير والسأأأأأأأأأابقير فر  - 50
ي دل  عدي وجود اساي ثابا وموثوق  الميظمات األخر  المشاركة فر صيدوق المعاشات التقاعدية، مما  ؤد

به لتو يع االلتزاي واصأأأول الخطة والتكاليف عل  فراد  الميظمات المشأأأاركة فر الخطةع وليسأأأا اليونيسأأأ ،  
عل  شرار الميظمات األخر  المشأأأأأأأأأاركة فر صأأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأأات التقاعدية، فر وضأأأأأأأأأع يمّكيها مر تحد د 

ددة واصأأأول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بقدر كاأ مر  حصأأأتها التياسأأأبية فر التزاي االسأأأتحقاقات المح
الموثوقيأة لمشراض المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأةع ولأملأش، تعأاملأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مع لأمو الخطأة كمأا لو كأانأا خطأة محأددة 

مر المعا ير المحاسأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي: اسأأأأأأأأأأتحقاقات   39االشأأأأأأأأأأتراكات تمشأأأأأأأأأأيا مع متطلبات المييار 
راكأات الميظمأة فر الخطأة خالل الفترة المأاليأة بأاعتبأارلأا مصأأأأأأأأأأأأأأروفأات فر بيأان  المو فيرع وُيعترأ بأاشأأأأأأأأأأأأأأت

 المالرع األداء
 

 الخطط المحددة االستحقاقات  -استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة   

تشأأأمل الخطط المحددة االسأأأتحقاقات لليونيسأأأ  توفير التلمير الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة، واعض   - 51
مةع والتلمير الصأأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة لو جزء مر نظاي الضأأأأأأأأأأأأمان االجتماعر  اسأأأأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخد

مر اليظاي األسأأأأأاسأأأأأر للمو فيرع ويحسأأأأأب التزاي الميظمة   2-6للمو فير المي انشأأأأألو األمير العاي وفقا للبيد 
فيما  تعلق بالخطط المحددة االسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات بشأأأأأأأأأأأأأكل ميفصأأأأأأأأأأأأأل باليسأأأأأأأأأأأأأبة لكل خطة، مر خالل تقد ر مبلغ  

 حقاقات المستقبلية التر اكتسبها المو فون نظير خدمتهم فر الفترات الحالية والسابقةع االست

وتعّرض الخطُة اليونيسأأ  لمخارر اكتوارية مرتبطة بالتغيرات فر االفتراضأأات االكتوارية الرئيسأأية،  - 52
شأأأأأمل تلش المخارر  بما فر  لش معدل الخصأأأأأم، ومعدل االتجالات الطبية، والعمر المتوقع، ومدة الخدمةع وت

ايضأأأأأأا عدي اليقير فر جداول الوفيات فر  ل عدي توافر بيانات موثوقة عر تسأأأأأأجيل الوفياتع ولياك ايضأأأأأأا  
خطر  تمثأل فر ان الخصأأأأأأأأأأأأأأوي قأد ال تكون كأافيأة للوفأاء بأااللتزامأاتع ولهأمو الغأايأة انشأأأأأأأأأأأأأأ  احتيأارر التمويأل 

 و،ليات التمويل الخارجرع 

م لتحد د قيمته الحالية، وُيسأأأأجل فر نهاية فترة اإبالغ مخصأأأأوما ميه ويخضأأأأع االلتزاي لعملية خصأأأأ  - 53
القيمة العادلة ألصأأأأأول الخطة، دل  جانب تسأأأأأويات تكاليف الخدمة السأأأأأابقة شير المعترأ بهاع ويقوي بعملية 
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  الحساب سيويا خبير اكتواري مؤلل مستقل ويستخدي فيها رريقة تقد ر المبالغ المستحقة حسب الوحدةع ويمثل
المصروأ المتعلق باالستحقاقات فر لمو الخطط، بصفة رئيسية، الزيادة فر القيمة الحالية االكتوارية لاللتزاي 
المتعلق باسأأتحقاقات المعاشأأات التقاعدية عل  اسأأاي خدمة المو   خالل العاي والفائدة المسأأتحقة عل  لما  

 خصم العائد المتوقع مر اصول الخطةعااللتزاي فيما  تعلق بخدمة المو   فر السيوات السابقة، بعد 

ومعدل الخصأأم لو العائد المتلتر فر تاريخ اإبالغ مر سأأيدات الشأأركات  ات التصأأييف االئتمانر  - 54
 العالر الجودة التر لها تواريخ استحقاق قريبة مر ،جال التزامات الدفعع

لقائمة عل  التجراة والتغيرات فر وُيعترأ بالمكاسأأأأب والخسأأأأائر االكتوارية الياشأأأأ ة عر التسأأأأويات ا - 55
االفتراضأات االكتوارية مباشأرًة فر احتيارر المكاسأب والخسأائر االكتوارية ضأمر صأافر األصأول خالل الفترة 

، صأأأأأأأأافر األصأأأأأأأأول(ع وُيعترأ بجميع التغييرات األخر  فر الخصأأأأأأأأم  20التر تيشأأأأأأأأل فيها )انظر المالحظة 
 او العجز فر الفترة التر تيشل فيهاعالمتعلق بهمو االلتزامات ضمر ف ة الفائض 

 
 استحقاقات المو فير األخر  الطويلة األجل   

االلتزامأات المتعلقأة بأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المو فير األخر  الطويلأة األجأل لر االلتزامأات التر ال يحير  - 56
ة  ات الصأأألةع  شأأأهرا بعد نهاية الفترة التر يقّدي فيها المو فون الخدم  12موعد تسأأأويتها بالكامل فر شضأأأون 

وتتلل  لمو االستحقاقات مر دجا ات  يارة الورر والتعويض عر الوفاة واإصابة الياجمة عر اداء الواجباتع  
 وُيقيِّم لمو االلتزامات دوريا خبيٌر اكتواري مؤللع

 وُيعترأ بالمكاسأأأأب والخسأأأأائر االكتوارية الياشأأأأ ة عر التسأأأأويات القائمة عل  التجراة والتغيرات فر - 57
االفتراضأات االكتوارية مباشأرًة فر احتيارر المكاسأب والخسأائر االكتوارية ضأمر صأافر األصأول خالل الفترة 

، صأأأأأأأأافر األصأأأأأأأأول(ع وُيعترأ بجميع التغييرات األخر  فر الخصأأأأأأأأم  20التر تيشأأأأأأأأل فيها )انظر المالحظة 
 فيهاعالمتعلق بهمو االلتزامات ضمر ف ة الفائض او العجز خالل الفترة التر تيشل 

 
 استحقاقات دنهاء الخدمة   

ال ُيعترأ باسأأتحقاقات دنهاء الخدمة كمصأأروأ دال عيدما تكون اليونيسأأ  قد التزما بصأأورة يمكر   - 58
دثباتها، ودون وجود دمكانية واقيية للرجوع عر االلتزاي، بخطة مفصأأأأأأألة رسأأأأأأأمية دما بإنهاء خدمة مو   قبل 

ي لتقليل عدد المو فير الزائد ر عر  تاريخ التقاعد العادي او توفير اسأأتحقا قات دنهاء الخدمة نتيجة لعرض يقدم
شأأأأأهرا، بالمبلغ المتوقع    12الحاجةع وتقيمد اسأأأأأتحقاقات دنهاء الخدمة، فر حالة تسأأأأأويتها بالكامل فر شضأأأأأون 

 دفعه؛ واخالأ  لش، ُتقيمد بالقيمة الحالية للتدفقات اليقدية الصادرة المقدمرة فر المستقبلع 
 

 عقود التأجذر   

تسأأأأأأأتلجر اليونيسأأأأأأأ  بعض الممتلكات والمعداتع وُتصأأأأأأأيم  عقود تلجير الممتلكات والمعدات التر  - 59
تتحمل فيها اليونيسأأأأ  باألسأأأأاي جميع المخارر والمكاسأأأأب المتصأأأألة بالملكية كعقود تلجير تمويلرع ويترتب 

بالقيمة العادلة للممتلكات المسأأأأأأأأتلجرة  عل  االعتراأ األولر بعقد ديجار تمويلر االعتراأ بلصأأأأأأأأل واخصأأأأأأأأم
 بالقيمة الحالية لمدفوعات اإيجار الدنيا ا هما اقلع   او

َرة عل  مد  مدة اإيجار او اعمارلا اليافعة، ا هما  - 60 واعد االعتراأ األولر، ُتسأأأتهَلش األصأأأول المؤجم
 اقصر، وفقا للسياسات المحاسبية المتعلقة بالممتلكات والمعداتع
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م كل مبلغ مر مدفوعات التلجير التمويلر بير خصأأأأوي عقد التلجير التمويلر ورسأأأأوي التمويلع  - 61 وُيقسأأأأم
وُيعتَرأ بالجزء المتعلق بالفائدة مر التزامات عقد التلجير التمويلر كمصأأأأأأأأأأروأ ضأأأأأأأأأأمر تكاليف التمويل فر  

عل  الرصيد المتبقر للخصم  بيان األداء المالر عل  مد  مدة اإيجار للحصول عل  سعر فائدة دوري ثابا  
لكل فترةع وُتدَرج التزامات اإيجار المقابلة، بعد خصأأأم رسأأأوي التمويل، فر الخصأأأوي األخر  )انظر المالحظة  

 ، الخصوي األخر (ع17

ر بجزء كبير مر المخارر والمكاسأأأأأأأأب المتصأأأأأأأألة بالملكية  - 62 اما عقود التلجير التر َيحتِفظ فيها المؤجِّ
مة بموجب عقود التلجير التشأأأأأغيلر )صأأأأأافية مر  فُتصأأأأأيم  كعقود ت لجير تشأأأأأغيلرع وُيعتَرأ بالمدفوعات المقدم

ر، دن ُوِجَدت( عل  اسأأأأاي القسأأأأط الثابا ضأأأأمر بيد المصأأأأروفات األخر  فر   الحوافز المقبوضأأأأة مر المؤجِّ
 ، المصروفات األخر (ع  27بيان األداء المالر عل  مد  مدة اإيجار )انظر المالحظة 

 
صات ال    م صَّ

ص عيدما يقع عل  اليونيسأأأأأأأأأ ، نتيجة لحدط سأأأأأأأأأابق، التزاي حالر قانونر  - 63 ُيعتَرأ بالمبلغ المخصأأأأأأأأأم
ضأأأأأأأأأأأأأأمير يمكر تقأد رو بطريقأة موثوقأة وإ ا كأان مر المرجمح ان تقتضأأأأأأأأأأأأأأر تسأأأأأأأأأأأأأأويتأه تأدفقأا خأارجيأا للميأافع   او

صأات بالقيمة الحالية لليفقات  المتوقع ان تقتضأيها تسأوية االلتزاي باسأتخداي معدل  االقتصأاديةع وُتقاي المخصأم
ُ بيِّر التقييمات السأأأأأوقية الحالية للقيمة الزميية لليقود والمخارر التر  يطوي عليها لما االلتزاي تحد داع وحيثما 
ص ص بعد فترة االثير عشأأأأأر شأأأأأهرا التالية، ُيعتَرأ بالزيادة فر المبلغ المخصأأأأأم   ُ توقع تسأأأأأوية المبلغ المخصأأأأأم

نتيجة مرور الوقا كمصأروفات للفائدةع وحييما  توق  التدفق الخارج عل  حدط مسأتقبلر شير مؤكد وقوعه،  
 او  تعمر تقد رو بطريقة موثوقة، ُيفَصح عر الخصم االحتمالر فر المالحظات عل  البيانات الماليةع

ص  تعلق بإعادة األموال شير المسأأأأتخَدمة د - 64 ل  الجهات المانحة باليسأأأأبة وُيبلمغ عر اي مبلغ مخصأأأأم
لمرصأأأأأدة شير المسأأأأأتخَدمة حيثما يشأأأأأتر  االتفاق المبَري مع الجهات المانحة دعادة األموال شير المسأأأأأتخَدمة  
ص المتعلق بإعادة   حا ان األموال سأأأأأأأأأأُتعاد ولر ُتعاد برمجتهاع وال ُ بلمغ عر المبلغ المخصأأأأأأأأأأم وحيثما يكون مرجم

ا كانا لياك اموال سأأأأأأأأأُتعاد بعد خفض قيمة الحسأأأأأأأأأابات المسأأأأأأأأأتحقة القبض  األموال شير المسأأأأأأأأأتخَدمة دال د 
بالكاملع وُيشأأار، عل  اسأأاي األثر الالحق، دل  ،ثار التغيرات الياتجة عر تيقيحات فر التوقيا او فر مبلغ  
ص )او خفض   صع وُتعَرض المصأروفات الياشأ ة عر اإبالغ عر مبلغ مخصأم التقد ر األصألر للمبلغ المخصأم

حسأأأأأأأأأأأأأاب مسأأأأأأأأأأأأأتحق القبض( ألموال شير مسأأأأأأأأأأأأأتخَدمة فر بيان األداء المالر كخفض لإل رادات المتلتية اي 
 التبرعاتع مر

ص لخفض قيمة المسأأأأأأالمات المسأأأأأأتحقة   - 65 صأأأأأأات األخر  تقد ر المبلغ المخصأأأأأأم وتتضأأأأأأمر المخصأأأأأأم
ص لخفض القيمة عيدما ال تدفع الجهة المانحة دل  الي ب المبلغ المخصأأم ونيسأأ  جميع المبالغ  القبضع وُيحسأأَ

اليقأديأة، وعيأدمأا يكون مر المتوقع ان تقوي الجهأات المأانحأة، اسأأأأأأأأأأأأأأتيأادا دل  التجأارب السأأأأأأأأأأأأأأابقأة، بخفض قيمأة  
صات(ع19االتفاق األولر فر المستقبل )انظر المالحظة   ، المخصم
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 االعترا  باإل رادات   

 التبرعات   

ان اليونيسأأ  تحصأأل عل  موارد )مر قبيل المبالغ    التبرعات لر معامالت شير تبادلية، ولما يعير - 66
اليقدية، او اصأأأأياأ ممتلكات ومعدات، او مخزونات، او حقوق  ات صأأأألة بتلش الموارد وقابلة لإلنفا ( بدون  
ي مباشرة للجهة المانحةع ويجب ان ُتستخَدي لمو الموارد لليهوض برسالة اليونيس ع  مقابل او بمقابل اسمر ُيقدم

اليونيس  التبرعات مر الحكومات، والوكاالت الحكومية الدولية، واللجان الوريية لليونيس ،    وتتلق  - 67
 وميظمات األمم المتحدة األخر ، والميظمات شير الحكومية األخر ، واألفرادع

ويمكر ان تخضأأأأأأأع التبرعات ألحكاي اتفاق ملِزي ُيفَرض عل  اسأأأأأأأتخداي الموارد )التر ُتسأأأأأأأمم  امواال  - 68
دة، مما  تيح لليونيسأ   مخصأم  صأة او موارد اخر (، او يمكر ان تكون تلش الموارد شير خاضأعة ألحكاي محدم

صة او موارد عادية(ع    توجيهها وفقا لوال تها )وُتسمم  امواال شير مخصم

ر  وفيما  تعلق بالمسأأأالمات، تعترأ اليونيسأأأ  باإ رادات بالكامل، بما فر  لش اإ رادات المتلتية م - 69
التبرعات المتعددة السأأأأأأأأأأيوات شير المشأأأأأأأأأأرورة فر وقا توقيع االتفاقع ورليا بعمليات المراجعة المعمول بها  
لتحد د التبرعات المشأأرورة، ُيعترأ بالتبرعات المخصأأصأأة الخاضأأعة ألحكاي وقيود وليس لشأأرو  عل  نحو  

ر وقأا توقيع االتفأاق المتعلق  مر المعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأاي ف 23مأا  يص عليأه المييأار 
 بالمسالماتع

دة مر المسأأأالمات اليقدية التر تقبضأأأها اليونيسأأأ  قبل  - 70 لة قبل فترة محدم وتتلل  المسأأأالمات المحصأأأم
 اإبراي الرسمر لالتفاق المتعلق بالمسالمات وتستخدمها فر فترات مستقبلية تحددلا الجهات المانحةع 

 لتية مر التبرعات بعد خصم ما  لر:وُتعَرض اإ رادات المت - 71

األموال شير المسأأأتخَدمة المعادة دل  الجهات المانحة، واألموال شير المسأأأتخَدمة الميقولة  )ا( 
  الحسأأأأأأأأأأأأأأابأاتدل  الموارد العأاديأة، واألموال شير المسأأأأأأأأأأأأأأتخأَدمأة الميقولأة دل  الموارد األخر ، وتخفيضأأأأأأأأأأأأأأات قيم 

ا  مر ِقَبل اليونيس  بعد انقضاء اجل االتفاقات المتعلقة بالمسالمات  المستحقة القبض التر لم تعد قابلة لإلنف
 او دنهائها؛

صأات  )ب(  صأات المتعلقة بإعادة األموال شير المسأتخَدمة دل  الجهات المانحة ومخصأم المخصأم
 خفض القيمة؛

ل  )ج(  المكأاسأأأأأأأأأأأأأأأب والخسأأأأأأأأأأأأأأأائر المتحققأة وشير المتحققأة مر العملأة األجيبيأة نظرا لعأدي تحمأ 
ليونيسأأأ  للمخارر المتعلقة بالعملة األجيبية بشأأألن اإ رادات المتلتية مر التبرعات اتسأأأاقا مع نظامها المالر  ا

 التبرعات(ع ، اإ رادات المتلتية مر21وقواعدلا المالية )انظر المالحظة 
 

 تعهدات التبرع   

ترد تعهدات التبرع لليونيسأأأأأأأأأأأأ  فر مؤتمر سأأأأأأأأأأأأيوي إعالن التبرعاتع وال تعترأ اليونيسأأأأأأأأأأأأ  بهمو  - 72
التعهأدات كألصأأأأأأأأأأأأأأول او د رادات حت  تكون قأابلأة لإلنفأا ، دمأا وقأا تألكيأد التعهأد خطيأا بتقأديم األموال او وقأا  

لإلنفا ، ُيعتَرأ بها وفقا  اسأأأأتالمها فعليا، ا هما اسأأأأبقع وحالما تصأأأأبح األصأأأأول واإ رادات المتصأأأألة بها قابلة 
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ح عر التعهدات  لسأأياسأأة االعتراأ باإ رادات المتعلقة بالتبرعات المشأأار دليها اعالوع وحت   لش الحير، ُيفصأأَ
 ، األصول والخصوي االحتماليةع33باعتبارلا اصوال احتمالية فر المالحظة 

 
 المسالمات العييية   

مج تجريبر محأأأدود اليطأأأاق للعمالت المشأأأأأأأأأأأأأأفرةع ويتيح ، تمأأأا الموافقأأأة عل  برنأأأا2019فر عأأأاي  - 73
اثير كحد اقصأأأأأأأأأ ع ويجري التعامل مع التبرعات   20  000 بيتكوير و 2  000المشأأأأأأأأأروع التجريبر اسأأأأأأأأأتالي 

المقدمة بالعمالت المشأأأأفرة عل  انها مسأأأأالمات عييية وتحدد قيمتها بالقيمة العادلة فر تاريخ االسأأأأتاليع ويتم 
مة بالعمالت المشفمرة بحسب ربيعة المصروفات وقا تكبدلاعاالعتراأ بالمصروفات ا  لمقوم

وتتلق  اليونيسأأأأأأأ  مر الدول األعضأأأأأأأاء مسأأأأأأأالمات فر شأأأأأأأكل حق االنتفاع بلماكر المكاتب ومرافق   - 74
اخر ع وُتقأاي لأمو المسأأأأأأأأأأأأأأالمأات بأالحق فر االنتفأاع بأالقيمأة العأادلأة لمأدفوعأات التألجير التشأأأأأأأأأأأأأأغيلر التر كأانأا 

ل اإ رادات المتلتية مر المسأالمات العييية فر بيان اليونيسأ  سأت  سأددلا فر حالة دبراي عقد ديجار تجاريع وُتسأجم
ل المصأروفات المقابلة حسأب ربيعتها كجزء مر المصأروفات المتصألة   األداء المالر كجزء مر التبرعات؛ وُتسأجم

 ، المصروفات األخر (ع 27 باإيجار او المصروفات األخر  المتصلة بلماكر العمل )انظر المالحظة 

والمسأأأأأأأالمات العييية المسأأأأأأأتَلمة او المسأأأأأأأتحقة فر شأأأأأأأكل سأأأأأأألع، مثل لوا ي البرامج التر ُتو مع عل   - 75
صأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأتخداي  مة مر اللجان الوريية او المعدات المخصأأأأأأأأأم الجهات الشأأأأأأأأأريكة او العمالت المشأأأأأأأأأّفرة المقدم

د القي م العادلة لمصأأأأأأأول شير اليقدية اليونيسأأأأأأأ ، ُتقاي فر البداية بقيمتها العادلة فر تاريخ االسأأأأأأأتاليع وُتحدم
بالرجوع دل  القيم السأوقية التر يمكر مالحظتها او مر خالل تقييم مسأتقلع وتعترأ اليونيسأ  بالسألع العييية 

 باعتبارلا اصوال عيد استالي لمو السلع، او فر حاالت نادرة، فر وقا توقيع اتفاق ملِزيع 

م - 76 ة فر شأأكل خدمات عييية باعتبارلا د رادات، وُتسأأتثي  مر  وال تعترأ اليونيسأأ  بالمسأأالمات المقدم
 لش المسأأأأأأأأأأأأأالمات المتعلقة بيقل اللوا يع ويتعمر قياي الكثير مر لمو الخدمات بطريقة موثوقة، وُيعتَبر كثير  

صة يمكر فر  روأ اخر  ان تشتريها الميظمةع  ميها مهارات او حرفا مهيية متخصِّ

 
 الت التبادلية اإ رادات المتلتية مر المعام  

المعامالت التبادلية لر معامالت تقوي فيها اليونيسأأأأأأأأأأأأ  ببيع سأأأأأأأأأأأألع او تقديم خدماتع وتتضأأأأأأأأأأأأمر   - 77
ل   اإ رادات القيمة العادلة للمقابل المقبوض او المسأأأأأأأأأأتحق القبض عر بيع السأأأأأأأأأألع وتقديم الخدماتع وُتسأأأأأأأأأأجم

 َصمعاإ رادات مطروحا ميها المبالغ التر ُتعاد والمبالغ التر ُتخ

وُيعتَرأ بأاإ رادات عيأدمأا يكون مر الممكر قيأاسأأأأأأأأأأأأأأهأا بطريقأة موثوقأة، وعيأدمأا يكون تأدفق الميأافع   - 78
دة لكل نوع مر األنشطة المبيمية ادناو: حا فر المستقبل، وعيد استيفاء معا ير محدم  االقتصادية ُمرجم

فة للوفاء بعقد خدمات مشأأتريات اإ رادات المتلتية مر نقل لوا ي مجهمزة مسأأبقا بسأأعر التكل )ا( 
 مع ررأ ثالث، وُتقيمد عيد تسليم السلع دل  وسيط الشحر؛

اإ رادات المتلتية مر العموالت والرسأأأأأوي المتعلقة بخدمات المشأأأأأتريات والخدمات اإدارية  )ب( 
مة للحكومات ومؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات األمم المتحدة والجهات الشأأأأأأأأأريكة  والخدمات اإ داعية وشيرلا مر الخدمات المقدم

 األخر ، وُيعتَرأ بها عيدما  يشل حق قبض المدفوعات؛
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اإ رادات المتلتية مر االسأأتثمارات، وُيعتَرأ بها عل  اسأأاي نسأأبة  ميية باسأأتخداي رريقة  )ج( 
 سعر الفائدة الساري عل  األصول المالية المعيية؛

ر المرجمح ان تتأأدفق دل  اإ رادات المتأألتيأأة مر التراخيص، وُيعتَرأ بهأأا عيأأدمأأا يكون م )د( 
اليونيسأأأأأأأأأ  الميافع االقتصأأأأأأأأأادية او خدمات ممكية مرتبطة بالمعامالت، ويمكر قياي مبلغ اإ رادات بطريقة 

 ، اإ رادات األخر (ع22، اإ رادات المتلتية مر التبرعات، والمالحظة 21موثوقة )انظر المالحظة 
 

 االعترا  بالمصروفات   

 ت فر بيان األداء المالر فر الفترة الخاصة بهاعُيعتَرأ بالمصروفا - 79
 

 تحويالت المساعدة اليقدية ونقل لوا ي البرامج   

تقوي اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ، فر درأار االضأأأأأأأأأأأأأأطالع بوال تهأا، بتحويأل المبأالغ اليقأديأة ونقأل لوا ي البرامج دل   - 80
التيفيم“(ع وفر حالة اللوا ي   الحكومات والميظمات شير الحكومية وارراأ ثالثة اخر  )والجهات الشأأأأأأأأريكة فر

الميقولة، ُتسأجمل مصأروفات عيدما تيتقل الرقابة عل  السألع دل  دحد  الجهات الشأريكة فر التيفيمع وُيبلمغ عر  
لفأة فر بيأان المركز المأالر حيثمأا تكون ليأاك التزامأات متعلقأة   تحويالت المسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة اليقأديأة فر البأدايأة كسأأأأأأأأأأأأأأُ

لشريكة فر التيفيم وتسجلها اليونيس  كمصروفات عيدما تتلكد ان التزامات األداء باألداء ُتفَرض عل  الجهة ا
َل  فر نهاية السأأأأأية لتغطية المصأأأأأروفات التر تكبمدتها  ل مبلغ مسأأأأأتحق مقابل السأأأأأُ تلش قد اسأأأأأُتوِفياع وُيسأأأأأجم

، ُسَل   8ر المالحظة الجهات الشريكة فر التيفيم والتر تلقا بها اليونيس  دبالشا ولكيها لم تجهزلا بعد )انظ
 ، المساعدة اليقدية ونقل لوا ي البرامج(ع25المساعدة اليقدية، والمالحظة 

 
 االلتزامات   

االلتزامات لر المصأأأأروفات والخصأأأأوي التر سأأأأتتحملها اليونيسأأأأ  مسأأأأتقبال عل  العقود القائمة فر  - 81
محدودة للغاية، دن ُوِجَدت، لتجيبها فر مسأأأأأار العمليات  تاريخ اإبالغ والتر ال يكون لد ها دال سأأأأألطة تقد رية  

 العادي، ولر تشمل ما  لر:

د عليهأأا   )ا(  االلتزامأأات المتعلقأأة براي المأأال: وتمثأأل القيمأأة الكليأأة ليفقأأات راي المأأال المتعأأاقأأَ
صات فر نهاية الفترة؛  دت او ُرِصدت لها مخصم  دون االعتراأ بها عل  انها ُسدِّ

 د السلع او الخدمات التر تتوقع اليونيس  تسليمها فر مسار العمليات العادي؛عقود توري )ب( 

 التحويالت اليقدية دل  الجهات الشريكة فر التيفيم؛ )ج( 

 االلتزامات األخر  شير القابلة لإللغاءع )د( 
 

 األصول وال صوم االمتمالية   

 الخصوي االحتمالية   

تكر دمكانية تحققه مسأأأأأأتبعدةع وإ ا اصأأأأأأبح مر المحتَمل ان  ُيفصأأأأأأح عر اي خصأأأأأأم احتمالر ما لم  - 82
ص خالل الفترة التر  تغير فيها االحتمال )انظر المالحظة  ، 33 تحقق الخصأأأأم االحتمالر، ُيقيمد مبلغ مخصأأأأم

 األصول والخصوي االحتمالية(ع
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 اإلب غ القطاعي  

ي دل  المأأد رة التيفيأأميأأة  - 83 ُ بلمغ عر القطأأاعأأات العأأاملأأة عل  نحو  تسأأأأأأأأأأأأأأق مع اإبالغ الأأداخلر المقأأدم
لليونيسأأأأ  بشأأأألن اتخا  قرارات اسأأأأتراتيجية تتعلق بتخصأأأأيص الموارد وتقييم األداء المالرع وااليسأأأأبة لليونيسأأأأ ،  

  - البرنامجية؛ وقطاع الموارد العادية  - ُتسأأمم  القطاعات  ات الصأألة القطاع المؤسأأسأأر، وقطاع الموارد العادية 
الطوارئ؛ وقطأاع الصأأأأأأأأأأأأأأيأاد ق   -العأاديأة؛ وقطأاع الموارد األخر   -شير البرنأامجيأة؛ وقطأاع الموارد األخر  

 االست مانيةع 

وتمثل لمو القطاعات العاملة انواع األموال وتمكِّر المد رة التيفيمية مر ان تكفل قدرة اليونيس  عل   - 84
 ، المعلومات القطاعية(ع  36موارد المالية امتثاال ليظامها المالر وقواعدلا المالية )انظر المالحظة تبرير ال

 
 المذزانية  

يمفا اليونيسأ    - 85 تسأمح ميزانيات اليونيسأ ، التر  وافق عليها المجلس التيفيمي، بتكب د نفقاتع وقد صأَ
القطريأأة؛ )ب( ميزانيأأات نأأداءات الطوارئ؛ )ج( ميزانيأأة  ميزانيأأاتهأأا عل  اليحو التأأالر: )ا( ميزانيأأات البرامج

البرامج العالمية واإقليمية؛ )د( صأأأأيدوق برامج الطوارئ؛ )ه( الميزانية المؤسأأأأسأأأأية؛ )و( ميزانية جمع األموال  
 مر القطاع الخاص وإقامة الشراكات معهع  

ورصأأأأأأأأأأأدلا وتقييمها والخدمات  وتشأأأأأأأأأأأمل ميزانيات البرامج انشأأأأأأأأأأأطة مر قبيل دعداد البرامج وتيفيملا  - 86
لة مر البرامج القطرية/اإقليمية/العالمية او ترتيبات  االسأأأتشأأأارية المتعلقة بالسأأأياسأأأات البرنامجية والتقيية المموم
اخر  فر مجال البرمجة بوصأأأأأأأفها تكاليف مباشأأأأأأأرةع وتشأأأأأأأمل األمثلة عل   لش اللوا ي والمعدات، والعقود مر  

المسأأتشأأارير البرنامجيير والتقييير، ومسأأتشأأاري الرصأأد والتقييم، وما  تصأأل بملش البارر، والمسأأاعدة اليقدية، و 
 مر مو فر الدعم المباشر، والتكاليف التشغيليةع 

وتتلل  ميزانية جمع األموال مر القطاع الخاص وإقامة الشأراكات معه مر المسأتو  السأيوي للموارد  - 87
ل لمو الميزانية مر الموارد العاديةعالمالية المقدمرة والال مة لتحقيق افضل دنجا    لملداأ المتوخاةع وُتموم

م الميزانية المؤسأأأأسأأأأية ايضأأأأا حسأأأأب تصأأأأييف التكاليف المي يشأأأأمل الف ات التالية عل  اليحو  - 88 وُتقسأأأأم
   :الممكور فر البيان الخامس

االسأأتشأأارية  -السأأياسأأاتية  فعالية التيميةع تشأأمل لمو الف ة تكاليف األنشأأطة  ات الطبيعة  )ا( 
والتقييأأأة والتيفيأأأميأأأة الال مأأأة لتحقيق الأأأداأ البرامج والمشأأأأأأأأأأأأأأأأاريع فر مجأأأاالت تركيز الميظمأأأةع وتكون لأأأمو 
المدخالت ضأأأأأأأأأأرورية لتحقيق اليتائج اإنمائية، ولر شير ُمدَرجة فر عياصأأأأأأأأأأر برنامجية او مشأأأأأأأأأأاريع معيمية 

 المية؛ وثائق البرامج القطرية او اإقليمية او الع فر

اإدارةع تشأأمل لمو الف ة األنشأأطة والتكاليف المتصأألة بها التر تتمثل مهمتها الرئيسأأية فر  )ب( 
هها وسأأأأأأأأأأأأأالمتهاع وتشأأأأأأأأأأأأأمل لمو األنشأأأأأأأأأأأأأطة التوجيه التيفيمي، والتمثيل، والعالقات   تعزيز لوية الميظمة وتوج 

قابة، ومراجعة الحسأأأأأأابات، والتقييم الخارجية والشأأأأأأراكات، واالتصأأأأأأاالت المؤسأأأأأأسأأأأأأية، والشأأأأأأؤون القانونية، والر 
 المؤسسر، وتكيولوجيا المعلومات، والشؤون المالية، والتيظيم اإداري، واألمر، والموارد البشرية؛ 

األشراض الخاصأةع تشأمل لمو الف ة األنشأطة والتكاليف المرتبطة بها  ات الطابع الشأامل   )ج( 
ي ليسأأأأأأأأأأأأأا ضأأأأأأأأأأأأأمر نطاق الرقابة اإدارية المباشأأأأأأأأأأأأأرة  ‘ يصأأأأأأأأأأأأأدر بها تكليف مر الجميية العامة )ا1التر: ’
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‘ ال تمثل تكلفة متصأأأأأأأأأألة باألنشأأأأأأأأأأطة 3‘ تيطوي عل  اسأأأأأأأأأأتثمارات راسأأأأأأأأأأمالية كبيرة؛ او ’2للميظمات(؛ او ’
 للميظمة؛  اإدارية

تيسأيق األنشأطة اإنمائية لممم المتحدةع تشأمل لمو الف ة األنشأطة والتكاليف المرتبطة بها  )د( 
 األنشطة اإنمائية التر تضطلع بها ميظومة األمم المتحدةع الداعمة لتيسيق 

والميزانية األصأأأأأأأأأأألية، كما ُتعرِّفها المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي، لر: والميزانية األولية  - 89
صأأأات سأأأيوية لتحد د   الميزانية المعتَمدة لفترة الميزانية“ع ويتعيمر تقسأأأيم الميزانيات المتعددة السأأأيوات دل  مخصأأأم

 األصلية لكل سيةع 

ووافق المجلس التيفيمي عل  اسأأأأأتخداي صأأأأأيدوق برامج الطوارئ لتمويل األعمال اإنسأأأأأانية العاجلة  - 90
ما بعُد مر الجهات المانحة ولكر ُ توقع جمعها عر رريق   بشأأأأأأكل مسأأأأأأبق عيدما ال تكون المسأأأأأأالمات قد ُقدِّ

ل اليونيسأ ، بموجب م وافقة المجلس التيفيمي عل  صأيدوق برامج الطوارئ، صأالحية  نداءات الطوارئع وُتخوم
 مليون دوالر لحاالت الطوارئع 75تخصيص مبلغ يصل دل  

وااليسأأأأبة لليونيسأأأأ ، فر سأأأأياق البيان الخامس، فإن الميزانية السأأأأيوية األصأأأألية لر المبلغ المعتَمد  - 91
ص للسية الماليةع وتستيد الميزانية األصلية اصأال، او د ا كانا الميزانية متعددة السأيوات، فهر المبلغ ا لمخصأم

رة للموارد المتوقع توافرلا فر السية التاليةع -للموارد األخر    الطوارئ دل  التقد رات المالية المقرم

  :وُتعرمأ الميزانية اليهائية بلنها - 92

 الميزانية األصلية عل  اليحو المعرمأ اعالو؛   )ا( 

دة  جميع التغيرات )ب(  دة مر المجلس التيفيأمي او المعتمأَ الالحقأة المأدَخلأة عل  الميزانيأة المعتمأَ
لة مر المجلسع    وفقا للسلطة المخوم

الطوارئ الميزانيات الصأأأأأأأأأأادرة عل  اسأأأأأأأأأأاي مسأأأأأأأأأأالمات   -وُتمثِّل الميزانية اليهائية للموارد األخر   - 93
لة مر السيوات السابقةع الجهات المانحة فر حاالت الطوارئ، واي ميزانيات متبقية مُ   رحم

وفر حير ُتَعد  البيانات المالية للميظمة عل  اسأأأأأأأأاي االسأأأأأأأأتحقاق الكامل وفقا للمعا ير المحاسأأأأأأأأبية  - 94
لع وفيمأأا  لر بيأأان  د  وتأأُدار عل  اسأأأأأأأأأأأأأأأاي نقأأدي معأأدم الأأدوليأأة للقطأأاع العأأاي، فأأإن ميزانيأأات اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  ُتعأأَ

 :الفروق  أللم

ل الميزانيُة الفعلية اإ راداتع وُيشأار دل  الفرق المتعلق باإ رادات تحا اإ رادات: ال تشأم )ا( 
بيد والفروق الياشأأأأأأأأأأأأ ة عر اختالأ رريقة العرض“ فر التسأأأأأأأأأأأأوية بير المبالغ الفعلية فر الميزانية وصأأأأأأأأأأأأافر  

 التدفقات اليقدية؛ 

ل المبالغ الفعلية فر الميزانية عل  اسأأأأاي نقدي معدم  )ب(  ل، عل  اليقيض المصأأأأروفات: ُتسأأأأجم
مر المصأأأأروفات فر البيانات المالية التر ُتَعد  عل  اسأأأأاي االسأأأأتحقاق الكامل فر درار المعا ير المحاسأأأأبية  
الدولية للقطاع العايع وُيشأأار دل  الفرق تحا بيد والفروق الياشأأ ة عر اختالأ األسأأاي المحاسأأبر“ فر درار  

 غ الفعلية فر الميزانية وصافر التدفقات اليقدية؛ ف ة واألنشطة التشغيلية“ فر التسوية بير المبال

َل  المسأأأأاعدة اليقدية والمخزونات والممتلكات والمعدات كمبالغ فعلية  )ج(  األصأأأأول: َتظهُر سأأأأُ
فر الميزانيةع دال ان لمو البيود ترد فر بيان المركز المالر فر البيانات المالية وليس تحا بيد المصأأأأأروفاتع  
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ر والفروق الياش ة عر اختالأ  وُيعَرض الفرق المي  يشل بير المبالغ الفعلية والمصروفات نتيجة لملش فر درا
األسأأأأاي المحاسأأأأبر“ ضأأأأمر ف ة واألنشأأأأطة التشأأأأغيلية“ فر التسأأأأوية بير المبالغ الفعلية فر الميزانية وصأأأأافر  

 التدفقات اليقدية؛ 

األموال المحتَفظ بهأا لحسأأأأأأأأأأأأأأاب ارراأ ثأالثأة: ال تشأأأأأأأأأأأأأأمأل الميزانيأة األموال المحتَفظ بهأا  )د( 
األموال تحا بيد والفروق الياشأأأأ ة عر اختالأ الكيان“ فر التسأأأأوية بير   لحسأأأأاب ارراأ ثالثة، وُتعَرض لمو

 المبالغ الفعلية فر الميزانية وصافر التدفقات اليقدية؛ 

انشأأطة االسأأتثمار والتمويل: ال تشأأمُل الميزانيُة المشأأتريات، و،جال اسأأتحقاق االسأأتثمارات  )ه( 
لة، والمشأأأأأأتريات مر الممتل كات والمعدات، واألصأأأأأأول شير الملموسأأأأأأة، وعائدات بيع  وايعها، والفوائد المحصأأأأأأم

الممتلكات والمعدات، ودفع خصأأأأأأأوي عقود التلجير التمويلرع وُتعَرض لمو الفروق فر درار والفروق الياشأأأأأأأ ة 
عر اختالأ األسأأأأاي المحاسأأأأبر“ تحا ف تر واألنشأأأأطة االسأأأأتثمارية“ و وانشأأأأطة التمويل“ فر التسأأأأوية بير  

 ميزانية وصافر التدفقات اليقديةعالمبالغ الفعلية فر ال
 

  5الم مظة   
 المقارنة بالمذزانية   

تتطابق المبالغ الفعلية عل  اسأأأأأأاي قابل للمقارنة مر البيان الخامس والمعروضأأأأأأة فر الجدول ادناو  - 1
 مع المبالغ المعروضة فر بيان التدفقات اليقديةع 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 

األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأأة 
 انشطة التمويل انشطة االستثمار التشغيلية

الأأأأتأأأأغأأأأيأأأأرات فأأأأر 
 2018 2019 اسعار الصرأ

مجموع المبلغ الفعلر عل  اسأأأأأأأأأأأأأأأاي قأأابأأل        
للمقأأارنأأة كمأأا ورد فر بيأأان مقأأارنأأة مبأأالغ 

 ( 5  946  390)  ( 6  189  010)  -  -  -  ( 6  189  010)  الميزانية بالمبالغ الفعلية

اختالأ األسأأأأأأأأأأأأأاي الفروق الياشأأأأأأأأأأأأأ ة عر 
 (230 076) (763 733) -  (6 728) (517 903) (239 102) المحاسبر

تلثير التغيرات فر اسأأأأأأأعار الصأأأأأأأرأ عل  
 (19 246) (9 405) (9 405) -  -  -  اليقدية ومكاف ات اليقدية

 (368 365) 350 921 -  -  -  350 921 الفروق الياش ة عر اختالأ الكيان

اختالأ رريقأأأأأة  الفروق اليأأأأأاشأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأة عر 
 6 675 758 6 412 271 -  -  -  6 412 271 العرض

صااااااااااافي التادفقاات النقادياة من بياان  
 111 681 (198 956) (9 405) (6 728) (517 903) 335 080 التدفقات النقدية

  
 التغيرات مر الميزانية األصلية دل  الميزانية اليهائية  

ب  - 2  وثق البيأان الخأامس مختل  مبأالغ الميزانيأة مقأارنأًة بأالمبأالغ الفعليأة المتكبأمدة فر درأارلأاع وُتحسأأأأأأأأأأأأأأَ
مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )اليقدية وااللتزامات المتعلقة بالميزانية( عل  حد سأأأأأأأأأأأأأواء عل  نفس األسأأأأأأأأأأأأأاي  

ل مبلغ دجمأأالر قأأدرو  لع وَمثأأم ر الفرَق بير المبأأالغ المعروضأأأأأأأأأأأأأأأأة فر بيأأان  مليون دوال 198,96اليقأأدي المعأأدم
التدفقات اليقدية عل  اسأأأأأأاي االسأأأأأأتحقاق الكامل والمبالغ المعروضأأأأأأة فر البيان الخامس عل  اسأأأأأأاي نقدي  
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لع وتللم  الفرق مما  لر: )ا( مبلغ صأأاأل قدرو  فر   مليون دوالر فر األنشأأطة التشأأغيلية،  تعلق  335,08معدم
اختالأ رريقة العرض والفروق الياشأأأأأأأ ة عر اختالأ الكيان والفروق الياشأأأأأأأ ة معظمه بالفروق الياشأأأأأأأ ة عر 

مليون دوالر يمثل الفرق الياشأأأأأأأأ  عر    517,90عر اختالأ األسأأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأأبر؛ )ب( مبلغ صأأأأأأأأاأل قدرو 
مال ير دوالر  تعلق    6,73اختالأ األسأأاي المحاسأأبر فيما  تعلق بلنشأأطة االسأأتثمار؛ )ج( مبلغ صأأاأل قدرو 

مال ير    9,41الياشأأأ  عر اختالأ األسأأأاي المحاسأأأبر فر األنشأأأطة التمويلية؛ )د( مبلغ صأأأاأل قدرو بالفرق 
   دوالر  تعلق بالتغيرات فر اسعار الصرأع

لة مر التبرعات، فإن الميزانيات التر يعتمدلا المجلس التيفيمي لمختل    -   3 ونظرا دل  ان اليونيسأأأأأأأ  مموم
شمل الميزانية األصلية المبالغ المتعلقة بكل مر الموارد العادية والموارد األخر  البرامج مرلونة بتوافر التمويلع وت 

لة مقابل الحد األعل  المي  المرصأأأأأأودة اصأأأأأأال للسأأأأأأية الجاريةع وتمثل الميزانية اليهائية التبرعات الفعلية المحصأأأأأأم
ر للسأأأأأأأأأأأأأأيأة التقويميأةع وفر عأاي  جموع الميزانيأة اليهأائيأة البأالغ  ، تجأاو  م 2019وافق عليأه المجلس التيفيأمي والمقرم

بال ير دوالرع وُيعز  الفرق اسأأأأأأأاسأأأأأأأا دل     5,67بال ير دوالر بقدر كبير مجموع الميزانية األصأأأأأأألية البالغ   6,50
العأاديأة ومزيأد مر نأداءات الطوارئ بمأا  تجأاو  المبأالغ المعتمأدة فر الميزانيأة   -  التمويأل الوارد مر الموارد األخر  

 تجاو  تمويل الموارد العادية تجاو ا رفيفا المستو  المستهدأ األصلرع األصليةع كما 

ووافق المجلس التيفيمي عل  اسأأأأأتخداي صأأأأأيدوق برامج الطوارئ لتمويل األعمال اإنسأأأأأانية العاجلة  - 4
ما بعُد مر الجهات المانحة ولكر ُ توقع جمعها عر رريق   بشأأأأأأأأأأأأأكل مسأأأأأأأأأأأأأبق عيدما ال تكون التبرعات قد ُقدِّ

مليون دوالر ويخضأأأع ايضأأأا لتوافر التمويلع وتمثل    75,00الطوارئع ويبلغ المبلغ المعتمد للصأأأيدوق   نداءات
صأأأأأأأأأأأأأأة لمعمال    46,95الميزانية اليهائية للصأأأأأأأأأأأأأأيدوق البالغة  مليون دوالر االحتياجات مر الموارد المخصأأأأأأأأأأأأأأم

 اإنسانية التر لم ُتجَمع لها مسالمات بعُدع 

بال ير   5,67  :بال ير دوالر )الميزانية األصأأأأأأأأألية  6,50ائية لجميع الموارد والغ مجموع الميزانية اليه - 5
بال ير دوالر، ليبلغ دجمأأأالر الفرق   6,19دوالر(ع والغأأأا اليفقأأأات الفعليأأأة عل  اسأأأأأأأأأأأأأأأأأاي قأأأابأأأل للمقأأأارنأأأة 

دل  فر المائة(ع وُيعز  الفرق بير الميزانية اليهائية واليفقات الفعلية اسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأا  5مليون دوالر )او  311,19
مليون دوالر؛   173,84العأأأأاديأأأأة بمقأأأأدار  - الفروق المتعلقأأأأة ببيود الميزانيأأأأة التأأأأاليأأأأة: )ا( الموارد األخر  

مليون    35,97مليون دوالر؛ )ج( الميزانية المؤسأأسأأية بمقدار   71,71الطوارئ بمقدار  -الموارد األخر   )ب(
دل  توقيا المسأأأأأأأأأأأالمات التر وردت فر اواخر   دوالرع وُتعز  الفروق األخر  المتعلقة بلموال الموارد األخر  

كانون األول/ديسأأأمبر )تصأأأدر الميزانية اليهائية لبيد الميزانية لد  اسأأأتالي االتفاقات المتعلقة بالمسأأأالمات مر  
 الجهات المانحة(ع

مليون دوالر، اسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأا دل    173,84العادية، والبالغ  - وُيعز  الفرق المتعلق ببيد الموارد األخر   - 6
تعد الت التر ادخلا عل  البرمجة نتيجة لحاالت الطوارئ؛ فعل  سأأأبيل المثال، ضأأأرب دعصأأأاران لم يسأأأبق  ال

لهمأا مثيأل بلأدا واحأدا، واسأأأأأأأأأأأأأأفرا عر تحويأل تركيز وقأا المو فير والتمأامهم دل  تأدابير االسأأأأأأأأأأأأأأتجأابأة العأاجلأة  
ية المقررة فر األصلع واستؤنفا  والسريعة والواسعة اليطاق، مما نتج عيه حاالت تلخير فر األنشطة البرنامج
 انشطة البرمجة العادية بمجرد ان اصبح المو فون متاحير لتقديم خدماتهمع

مليون دوالر، اسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأا دل    71,71الطوارئ، والبالغ  –ويعز  الفرق المتعلق ببيد الموارد األخر   - 7
التحديات المتعلقة بالبي ة التشأأأأأأأأأغيلية التر  واجهها مو فو اليونيسأأأأأأأأأ ع ويتصأأأأأأأأأل اكبر الفروق، المي  تجاو   

يث واجها اليونيسأأأأ   ، ح3مليون دوالر، بتيفيم الميح المخصأأأأصأأأأة لحالة روارئ قطرية مر المسأأأأتو    5,88
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تحديات فر شأأأأأأأأأراكتها بسأأأأأأأأأبب البي ة التشأأأأأأأأأغيلية السأأأأأأأأأائدة فر البلد، والتر اثرت بشأأأأأأأأأكل خاص عل  عمليات  
 الميفم رع   الشركاء

العادية، ففر بعض األحيان تقع احداط خارجة عر سيطرة اليونيس    -وعل  شرار الموارد األخر    - 8
التمويل عل  اليحو المقررع فعل  سأأأأأبيل المثال، تلقا  ال تسأأأأأمح باالضأأأأأطالع باألنشأأأأأطة التر ُخصأأأأأص لها

مال ير دوالر مر جهة مانحة للعمل عل  وجه التحد د مع شأركات األدوية  9شأيبة اإمدادات مسأالمة بمبلغ 
عل  تطوير اداة تشأأأأأأأأأخيص جد دة محددة، لكر الشأأأأأأأأأركات المصأأأأأأأأأيعة واجها تلخيرات فر بلوغ مرحلة دنتاج 

 ع2020ا لول/سبتمبر  1فترة تيفيم البرنامج، وُنقح تاريخ دنجا و ليصبح  االبتكار الجد دع وُمددت

فر المائة  70مليون دوالر اسأأاسأأا دل  اسأأتخداي   35,97ويعز  الفرق فر الميزانية المؤسأأسأأية البالغ  - 9
ن  مليو   28,98مر المبلغ المرصأأأأأأأأأود لف ة الميزانية المتعلقة باألشراض الخاصأأأأأأأأأة، حيث بلغا اليفقات الفعلية 

مليون دوالرع وتصأأأدر ميزانيات األشراض الخاصأأأة عموما مع    41,58دوالر مقارنة بالميزانية اليهائية البالغة 
الميزانية اليهائية، وتمثل المبلغ المقرر المعاد برمجته للسأأأأيةع فعل  سأأأأبيل المثال، لم  تسأأأأرم اسأأأأتخداي األموال  

دون تمّكر المكتب مر استيراد عراات مصفحة ومعدات    بسبب التحديات المتعلقة بالبي ة التشغيلية التر حالا
اميية، مثل معدات الوقاية الشأأأأأأخصأأأأأأية، نتيجة لرفض الحكومة المحلية دصأأأأأأدار تراخيص اسأأأأأأتيراد لمثل لمو  
المشأأأأأأأأأأأأأترياتع واثر  لش عل  عدة مكاتب فر دحد  الميارقع وتعمل مكاتب اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  حاليًا مع الحكومة  

 مر خالل القيوات الحكوميةعللحصول عل  المعدات األميية 

 
  6الم مظة   

 النقدية ومكافئات النقدية  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 158 233 272 068 القابلة للتحويل -اليقدية الموَدعة فر المصارأ واليقدية الحاضرة    

 38 039 45 531 القابلة للتحويلشير  -اليقدية الموَدعة فر المصارأ واليقدية الحاضرة 

 126 085 201 247 اليقدية الموَدعة فر المصارأ فر حسابات تحا الطلب فر سوق المال

 672 902 277 457  وما او اقل( 90الودائع ألجل والودائع األخر  )

 995 259 796 303 مجموت النقدية ومكافئات النقدية 

  
المصأأارأ واليقدية الحاضأأرة القابلة للتحويل، لر العمالت التر ُيسأأَمح بتحويلها اليقدية الموَدعة فر  - 1

بحريأة دل  عمالت اخر  دون ترخيص او د تنع امأا اليقأديأة الموَدعأة فر المصأأأأأأأأأأأأأأأارأ واليقأديأة الحأاضأأأأأأأأأأأأأأرة 
القابلة للتحويل، فهر العمالت التر ال يمكر تحويلها بحرية دل  عمالت اخر  دون د ن مر المصأأأأأأأأأرأ   شير

 الورير/المركزي فر البلد المضيفع

مليون  11,21:  2018مليون دوالر ) 23,70وتتضأأأمر األرصأأأدة اليقدية لليونيسأأأ  مبلغا نقديا قدرو   - 2
 دوالر(  تعهدو مد ر االستثمارات الخارجية المعير بحافظة استثمار اموال التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمةع
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 7الم مظة   
 ة القبض والحسابات األ رى المستحقة القبض المسادمات المستحق  

 المسادمات المستحقة القبض - ألل

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

الحكومأأأات والوكأأأاالت 
 الحكومية الدولية

الترتيبات المشأتركة 
 2018 2019 الميظمات األخر   اللجان الوريية بير الميظمات

       المتداولةالمسادمات المستحقة القبض        

صة   395 819 438 928 875 232 284 90 205 679 العادية -الموارد شير المخصم

صة   1 792 659 1 906 862 31 928 86 550 158 860 1 629 524 األخر   -الموارد المخصم

 2 188 478 2 345 790 32 803 318 834 158 950 1 835 203 مجموت المسادمات المستحقة القبض المتداولة 

       المسادمات المستحقة القبض غذر المتداولة

صة   245 575 140 050 600 2 670 - 136 780 العادية -الموارد شير المخصم

صة   895 640 843 414 7 364 28 862 26 923 780 265 األخر   -الموارد المخصم

 1 141 215 983 464 7 964 31 532 26 923 917 045 المتداولة مجموت المسادمات المستحقة القبض غذر 

 3 329 693 3 329 254 40 767 350 366 185 873 2 752 248 مجموت المسادمات المستحقة القبض 

  
ح عر تقادي المسأالمات المسأتحقة القبض وعر تعرض الميظمة للمخارر االئتمانية والمخارر   - 1 ُيفصأَ

 ، ددارة المخارر الماليةع 30المتصلة بالعملة والمتعلقة بتلش المسالمات المستحقة القبض فر المالحظة 

 
 الحسابات األ رى المستحقة القبض - باء  

 المتحدة()بآالأ دوالرات الواليات 

 2019 2018 

   الحسابات األ رى المستحقة القبض المتداولة   

 2 917 3 408 الحسابات المستحقة القبض مر التراخيص المميوحة مر اجل البطاقات والميتجات 

 39 111 48 141 مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة القبض 

 6 181 6 779 الحسابات المستحقة القبض مر المو فير

 18 818 27 205 الحسابات المستحقة القبض مر وكاالت األمم المتحدة األخر  

 9 893 7 290 التحويالت شير المستخَدمة مر المساعدة اليقدية المستحقة مر الجهات الشريكة فر التيفيم

 95 71 754 حسابات اخر  

 (9 892) (6 120) اضمحالل القيمة

 67 123 158 457 األ رى المستحقة القبض المتداولةمجموت الحسابات  

 1 706 1 720 الحسابات األ رى المستحقة القبض غذر المتداولة

 68 829 160 177 مجموت الحسابات األ رى المستحقة القبض 
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ح عر تعرض اليونيسأأأ  للمخارر االئتمانية والمخارر المتصأأألة بالعملة والمتعلقة  - 2 بالحسأأأابات ُيفصأأأَ
 ، ددارة المخارر الماليةع30األخر  المستحقة القبض فر المالحظة 

ال شأأأأرء( مر رصأأأأيد خدمات الشأأأأراء،    :2018مليون دوالر )  71,72ويتضأأأأمر الجدول اعالو مبلغ  - 3
ويمثل ممكرة ائتمانية مسأأأأأأأأتحقة مر احد المورد ر، ُيعتزي اسأأأأأأأأتخدامها مقابل خدمات الشأأأأأأأأراء فر المسأأأأأأأأتقبلع  

ل مقابل  لش خصٌم فر المالحظة   ، األموال المحتَفظ بها لحساب ارراأ ثالثةع 16وُيسجم

 
  8الم مظة   

 ُسلفل المساعدة النقدية  

 رات الواليات المتحدة()بآالأ دوال

 2019 2018 

   ُسلفل المساعدة النقدية مسب المنطقة   

 36 031 41 377 شرق ،سيا والمحيط الهادئ

 33 321 70 333 اورواا ووسط ،سيا

 156 110 177 211 شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 31 793  37 724 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر

 239 072 239 780 ميطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

 82 904 78 835 جيوب ،سيا

 194 844 195 526 شرب افريقيا ووسط افريقيا

 9 021 15 976 التحويالت دل  وكاالت األمم المتحدة وشيرلا مر الميظمات فر المقر

 (11 672) (5 853) التسوية

 771 424 850 909 المنطقةمجموت ُسلفل المساعدة النقدية مسب  

  
تمثل التسأأأأأأوية الُمدَرجة فر الجدول اعالو مبلغا مسأأأأأأتحقا فر حالة تكب د الجهات الشأأأأأأريكة فر التيفيم  - 1

وكانا اليونيسأأأأ  قد تلقما تقارير بملش، ولكيها    2019األول/ديسأأأأمبر  كانون  31مصأأأأروفات صأأأأحيحة حت  
  تكر قد جهزتها فر تاريخ اإبالغع لم

 
  9الم مظة   
 الم زونات  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 

 250 656 258 178 لوا ي البرامج المحتَفظ بها فر المستودعات الخاضعة لرقابة اليونيس    

 96 643 99 744 لوا ي البرامج قيد اليقل

 22 892 22 467 اعمال التشييد الجارية ألشراض البرامج

 370 191 380 389 مجموت الم زونات 
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  10الم مظة   
 االستثمارات  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 

   االستثمارات المتداولة   

 2 746 827 2 309 555  وما( 90الودائع ألجل )اكثر مر 

 420 938 652 385 السيدات المتداولة

بة  11 411 - الودائع المركم

 92 691  99 423 العقود ا جلة لشراء العمالت بمكسب

 274 952 336 549 األسهم

 3 546 819 3 397 912 مجموت االستثمارات المتداولة 

  
   االستثمارات غذر المتداولة

 - 35 002 الودائع ألجل

 567 851 1 292 461 السيدات المتداولة

 567 851 1 327 463 مجموت االستثمارات غذر المتداولة 

 4 114 670 4 725 375 مجموت االستثمارات 

  
تسأأتثمر اليونيسأأ  بعض اموالها المحتَفظ بها فر احتيارر الخصأأوي المتعلقة بالتلمير الصأأحر بعد  - 1

مليون دوالر فر السأأأأأأأيدات   181,07انتهاء الخدمة لد  مد ري الصأأأأأأأياد ق الخارجيةع وتشأأأأأأأمل االسأأأأأأأتثمارات  
مليون دوالر( فر حصأأأأأأأأأأأأأأص    274,95: 2018مليون دوالر )  336,55مليون دوالر(؛ و   168,33: 2018)

مليون دوالر( فر العقود ا جلة لشأأأأأأأأأأراء العمالت بمكسأأأأأأأأأأب    92,69: 2018مليون دوالر )  99,42الملكية و 
 المتعلقة بهمو الصياد ق المدارة خارجياع

 
  11الم مظة   
 األصول األ رى   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 

   األصول األ رى المتداولة   

 18 594 18 631 ُسَل  ِمَيح التعليم المقدممة دل  المو فير

 24 259 24 148 المصروفات المدفوعة مسبقا واألصول األخر  

 553 481 626 482 األصول األخر  المتصلة بخدمات الشراء

 7 695 - السيدات اإ نية

 604 029 669 261 مجموت األصول األ رى المتداولة 
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 2019 2018 

   األصول األ رى غذر المتداولة   

 1 767 1 717 األصول األخر  

 1 767 1 717 مجموت األصول األ رى غذر المتداولة 

 605 796 670 978 مجموت األصول األ رى  

  
 553,48: 2018مليون دوالر )  626,48بخدمات الشأأراء والبالغة تمثل األصأأول األخر  المتصأألة   - 1

صأة لخدمات الشأراء التر لليونيسأ  وحدلا حقوق السأحب ميها،   مليون دوالر( اموال الجهات الشأريكة المخصأم
ل مقابل  لش خصأأأأأٌم فر المالحظة  ، األموال المحتَفظ بها لحسأأأأأاب  16اسأأأأأتيادا دل  شأأأأأرو  االتفاقاتع وُيسأأأأأجم

، الخصأأأأأأأأأأأأأوي األخر ، دل  ان تفر اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  بالتزاماتها بصأأأأأأأأأأأأأفتها وكيل  17ة، وفر المالحظة ارراأ ثالث
 الشريكةع الجهة

وفر السأأأأأأأأأيوات الماضأأأأأأأأأية، ابرما اليونيسأأأأأأأأأ  اتفاقات سأأأأأأأأأيدات د نية مضأأأأأأأأأمونة مع احد األرراأ   - 2
وجأد اي مبلغ  العالقأة مر اجأل تيسأأأأأأأأأأأأأأير عمليأة خأدمأات الشأأأأأأأأأأأأأأراء المتعلقأة بترتيبأات رويلأة األجألع وال    ات
 مال ير دوالر(ع 7,70: 2018) 2019ديسمبر كانون األول/ 31مسدد مر اصل السيدات اإ نية فر  شير

 
  12الم مظة 

 الممتلكات والمعدات

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 المبانر األراضر 

تحسأأأأأأأأأأأأأأييأأات 
األمأأأأأأأأأأأاكأأأأأأأأأأأر  

 المستلجرة

األثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاط 
والأأتأأجأأهأأيأأزات 

 والمعدات

األسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية الهياكل 
ومعأأأأأأأدات تكيولوجيأأأأأأأا 
الأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأومأأأأأأأأأأات  

 واالتصاالت

معدات تكيولوجيا 
الأأأأأأمأأأأأأعأأأأأألأأأأأأومأأأأأأأات 
والأأأحأأأواسأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأب 

 معدات اليقل المكتبية

الأأأأمأأأأجأأأأمأأأأوع 
 2018 لعاي

         التكلفة          

 393 558 101 403 17 724 35 719 23 823 21 324 112 468 81 097 كانون الثانر/ يا ر  1الرصيد فر  

 33 523 10 252 1 826 3 691 2 569 7 086 8 099 - المضافةاألصول 

 (10 794) (6 374) (1 149) (1 657) (1 056) (281) (277) - األصول التر جر  التصرأ فيها

 416 287 105 281 18 401 37 753 25 336 28 129 120 290 81 097 كانون األول/ديسمبر  31الرصذد في  

         المتراكم واضمح ل القيمة االسته ا 

 160 381 67 570 13 587 27 796 16 408 5 321 29 699 - كانون الثانر/ يا ر  1الرصيد فر  

 19 854 6 630 2 145 1 296 2 665 2 680 4 438 - االستهالك 

 2 717 1 535 413  403  360  6  - - اضمحالل القيمة 

 (9 809) (5 913) (1 143) (1 620) (972) (30) (131) - األصول التر جر  التصرأ فيها 

 173 143 69 822 15 002 27 875 18 461 7 977 34 006 - كانون األول/ديسمبر  31الرصذد في  

 243 144 35 459 3 399 9 878 6 875 20 152 86 284 81 097 كانون األول/ديسمبر 31القيمة الدفترية في 
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 بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(  )

 المبانر األراضر 

تحسأأأأأأأأأأأأأأييأأأأات 
األمأأأأأأأأأأأأاكأأأأأأأأأأأأر 

 المستلجرة

األثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاط 
والأأتأأجأأهأأيأأزات 

 والمعدات

الهياكل األسأأأأاسأأأأية 
ومعأأدات تكيولوجيأأا 
الأأأأأأأأمأأأأأأأأعأأأأأأأألأأأأأأأأومأأأأأأأأات 

 واالتصاالت

معأدات تكيولوجيأا 
الأأأأأأمأأأأأأعأأأأأألأأأأأأومأأأأأأأات  
والأأأحأأأواسأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأب 

 معدات اليقل المكتبية

الأأأأمأأأأجأأأأمأأأأوع 
 2019 لعاي

         التكلفة          

 416 287 105 281 18 401 37 753 25 336 28 129 120 290 81 097 كانون الثانر/ يا ر  1الرصيد فر  

 37 348 13 267 1 451 2 099 1 663 5 954 12 914 - األصول المضافة

 (17 853) (8 724) (2 873) (3 252) (2 099) (393) (512) - األصول التر جر  التصرأ فيها

 435 782 109 824 16 979 36 600 24 900 33 690 132 692 81 097 كانون األول/ديسمبر  31الرصذد في  

         االسته ا المتراكم واضمح ل القيمة 

 173 143 69 822 15 002 27 875 18 461 7 977 34 006 - كانون الثانر/ يا ر  1الرصيد فر  

 22 040 7 831 2 213 1 499 2 529 3 202 4 766 - االستهالك 

 366  218  17  96  29  - 6  - اضمحالل القيمة 

 (16 343) (8 453) (2 751) (2 685) (1 840) (129) (485) - األصول التر جر  التصرأ فيها 

 179 206 69 418 14 481 26 785 19 179 11 050 38 293 - كانون األول/ديسمبر  31الرصذد في  

 256 576 40 406 2 498 9 815 5 721 22 640 94 399 81 097 كانون األول/ديسمبر 31القيمة الدفترية في 
  
 ال تحتفظ اليونيس  حاليا بلي ممتلكات او اصياأ مر المعدات ُمِيَحا لها بشرو ع   - 1

مال ير دوالر( لمأا يجري  5,88: 2018مال ير دوالر )  8,36وتأدخأل فر ف أة المبأانر تكأاليف قأدرلأا  - 2
 مر اعمال التشييد والتجد د وتحسير الُيُظم األمييةع

 وفيما  لر بيان للقيمة الدفترية للممتلكات والمعدات المعتَرأ بها ضمر عقود التلجير التمويلر: - 3

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 80 000 80 000 األراضر   

 57 591 63 233 المبانر

 58 - المعدات

 137 649  143 233 المجموت 

  
وتسأأأتلجر اليونيسأأأ  مبي ، والسأأأاحة المجاورة له، وقطعة األرض التر يقعان عليها، ولو ما ُيعَرأ  - 4

التأابع  “ Three United Nations Plaza Complexدجمأاال بُمجممع سأأأأأأأأأأأأأأاحأة األمم المتحأدة رقم ثالثأة و
المتحدة للتعمير، ولر مؤسسة مر مؤسسات الميفعة العامة تابعة لوالية نيويوركع وُيصيم  اتفاق  لشركة األمم 

ل عليأه تعأد الن فر عأامر  1984التألجير الأمي بأدا فر عأاي  ( والأمي  يقضأأأأأأأأأأأأأأر فر  2009و  1994)وُادخأِ
المتحدة رقم ثالثة  باعتبارو عقد تلجير تمويلرع وسأأأتؤول دل  اليونيسأأأ  ملكية ُمجممع سأأأاحة األمم  2026 عاي
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رَرر المكوط المسأأتمر وشير الميقطع فر المبي  والحفا    لد  انقضأأاء اتفاق التلجير د ا اسأأتوفا الميظمة شأأَ
 ع 2026عل  مقرلا العالمر فر مد ية نيويورك لغاية عاي 

ل ُمجممع سأأأأأأأأأأأاحة األمم المتحدة رقم ثالثة فر بيان المركز المالر بقيمته العادلة ا - 5 لمقدمرة فر وُيسأأأأأأأأأأأجم
م مدفوعات اإيجار السأيوية البالغة  مال ير    6,73تاريخ اعتماد المعا ير المحاسأبية الدولية للقطاع العايع وُتقسأم

مال ير دوالر(، باسأتثياء الزيادات فر المصأروفات التشأغيلية، بير رسأوي التمويل وسأداد    6,73: 2018دوالر )
ا للفائدة عل  الرصأيد المتبقر مر االلتزايع وفر حير ُيسأتهَلش المبي  التزاي التلجير التمويلر لتحقيق معدل ثاب

والسأاحة عل  مد  العمر اليافع المتبقر لكل ميهما، فإن األرض التر يقعان عليها ال ُتسأتهَلشع وُتسأجمل رسأوي  
لسأأأأأاحة  التمويل عل  لما الُمجممع ضأأأأأمر تكاليف التمويل، فر حير ُتسأأأأأجمل مصأأأأأروفات االسأأأأأتهالك للمبي  وا

 ضمر مصروفات االستهالك واإلالك فر بيان األداء المالرع

اتفأاق مر اتفأاقأات التألجير التشأأأأأأأأأأأأأأغيلر لتألجير اراض وامأاكر   700وابرمأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مأا يقأارب  - 6
، كان  2019للمكاتب ومسأأأتودعات واماكر دقامةع وتخضأأأع معظم اتفاقات التلجير لشأأأرو  تجاريةع وفر عاي 

متهأا الحكومأات المضأأأأأأأأأأأأأأيفأة مجأانأا لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ ،   170ليأاك مأا يقرب مر  مر االتفأاقأات المتعلقأة بألمأاكر قأدم
رت : 2018مليون دوالر ) 20,17القيمأة العأادلأة إيجأاراتهأا السأأأأأأأأأأأأأأيويأة واعُتِرأ بهأا كمصأأأأأأأأأأأأأأروفأات بمقأدار  قُأدِّ

يأة مر  ، اإ رادات المتألت21مليون دوالر( وكأإ رادات متألتيأة مر مسأأأأأأأأأأأأأأالمأات عيييأة )انظر المالحظأة  19,54
التبرعأات(ع وُيبلمغ عر ديجأار جميع عقود التألجير التشأأأأأأأأأأأأأأغيلر ضأأأأأأأأأأأأأأمر مصأأأأأأأأأأأأأأروفأات االسأأأأأأأأأأأأأأت جأار والتألجير  

 ، المصروفات األخر (ع27المالحظة  )انظر

 
  13الم مظة   
 األصول غذر الملموسة   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

الأأأأأأأبأأأأأأأرامأأأأأأأجأأأأأأأيأأأأأأأات  
 الحاسواية المشتراة 

الأأأأأأبأأأأأأرامأأأأأأجأأأأأأيأأأأأأأات  
 المطومرة داخليا

الأتأراخأيأص وحأقأوق  
 التلليف واليشر

األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول شأأأأأأأأيأأأأأأأأر 
 2018المجموع لعاي  الملموسة قيد التطوير

      التكلفة      

 14 144 198 16 12 412 1 518 كانون الثانر/ يا ر  1الرصيد فر 

 4 262 - - - 4 262 األصول المضافة

 (198) (198) - - - األصول التر جر  التصرأ فيها

 18 208 – 16 12 412 5 780 كانون األول/ديسمبر 31الرصذد في  

      اإلد ا

 9 985 - 11 8 917 1 057 كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر 

 2 061 - 3  1 033 1 025 اإلالك

 - - - - - األصول التر جر  التصرأ فيها

 12 046 - 14  9 950 2 082 كانون األول/ديسمبر 31الرصذد في  

 6 162 - 2  2 462 3 698 كانون األول/ديسمبر   31القيمة الدفترية في  
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 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

الأأأأأأأبأأأأأأأرامأأأأأأأجأأأأأأأيأأأأأأأات  
 الحاسواية المشتراة 

الأأأأأأبأأأأأأرامأأأأأأجأأأأأأيأأأأأأأات  
 المطومرة داخليا

الأتأراخأيأص وحأقأوق  
 التلليف واليشر

األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول شأأأأأأأأيأأأأأأأأر 
 2019المجموع لعاي  الملموسة قيد التطوير

      التكلفة      

 18 208 - 16  12 412 5 780 كانون الثانر/ يا ر  1الرصيد فر 

 89 - - - 89 األصول المضافة

 (86) - - - (86) والتسويات األصول التر جر  التصرأ فيها

 18 211 - 16  12 412 5 783 األول/ديسمبركانون  31الرصذد في  

  -    اإلد ا

 12 046 - 14 9 950 2 082 كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر 

 1 850 - 2 860 988 اإلالك

 (86) - - - (86) األصول التر جر  التصرأ فيها والتسويات

 13 810 - 16 10 810 2 984 كانون األول/ديسمبر 31الرصذد في  

 4 401 - - 1 602 2 799 كانون األول/ديسمبر   31القيمة الدفترية في  

  
  14الم مظة   
 الحسابات المستحقة الدفع وال صوم المستحقة   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 229 654 252 113 الحسابات المستحقة الدفع   

 109 687 136 845 الخصوي المستحقة

 339 341 388 958 مجموت الحسابات المستحقة الدفع وال صوم المستحقة 

  
ح عر تعرض اليونيسأأأأأأأأأأ  لمخارر العملة والسأأأأأأأأأأيولة المتعلقة بالتداول والحسأأأأأأأأأأابات األخر   - 1 ُيفصأأأأأأأأأأَ

 ، ددارة المخارر الماليةع30المستحقة الدفع فر المالحظة 

 
  15الم مظة   
ماالمسادمات المقبوضة     مقدَّ

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 60 730 11 245 الجزء المتداول   

 1 558 1 407 الجزء الطويل األجل

 62 288 12 652 مجموت المسادمات المقبوضة مقدما 
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  16الم مظة   
 األموال المحتفف  بها لحساب أ را  غالثة  

 المتحدة()بآالأ دوالرات الواليات 

 

كانون  1الرصأيد فر 
 حركة المستحقات األموال المدفوعة األموال المقبوصة 2019الثانر/ يا ر 

كانون   31الرصأيد فر 
 2019األول/ديسمبر 

       دمات المشتريات      

 298 078 - (546 936) 624 234 220 780 الحكومات

 51 820 - (95 664) 118 467 29 017 الترتيبات المشتركة بير الميظمات

 545 255 - (1 245 152) 1 386 052 404 355 الميظمات شير الحكومية

 2 - (12) 14 - اللجان الوريية

      الترتذبات األ رى 

 228 661 - (111 020) 227 584  112 097 الصياد ق التر استضافتها اليونيس 

 39 377 - (163 675) 159 786 43 266 األموال األخر  

 (8 766) (2 757) - - (6 009) المستحقات

مجموت األموال المحتفف  بهااااا لحساااااااااااااب  
 1 154 427 (2 757) (2 162 459) 2 516 137 803 506 غالثة  أ را  

  
ووكاالت األمم تضطلع اليونيس  بخدمات المشتريات لصالح الحكومات والميظمات شير الحكومية  - 1

الميظمات والمؤسأأسأأات الدوليةع وُتقَبض األموال مر الجهات الشأأريكة المشأأترية او ُتتيحها المتحدة وشيرلا مر 
ما لتغطية التزامات اليونيس  تجاو الجهات المورِّدة ورسوي المياولة التر تتحملها اليونيس ع  لمو الجهات مقدم

: 2018)مليون دوالر   228,66واسأأأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأأأافا اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  صأأأأأأأأأأأأأياد ق اسأأأأأأأأأأأأأت مانية تبلغ قيمتها  - 2
، األرراأ  34مليون دوالر( تمثل رصأأأيد الصأأأياد ق الخاصأأأة المسأأأتضأأأافة داخليا )انظر المالحظة  112,10

  ات العالقة، لالرالع عل  دفصاحات دضافية(ع  

ال شأأأأرء( مر رصأأأأيد خدمات الشأأأأراء،    :2018مليون دوالر )  71,72ويتضأأأأمر الجدول اعالو مبلغ  - 3
ويمثل ممكرة ائتمانية مسأأأأأأأأتحقة مر احد المورد ر، ُيعتزي اسأأأأأأأأتخدامها مقابل خدمات الشأأأأأأأأراء فر المسأأأأأأأأتقبلع  

 باء، الحسابات األخر  المستحقة القبضع  - 7وُتسجل مقابل  لش مبالغ مستحقة القبض تحا المالحظة 

 
 17الم مظة   
 ال صوم األ رى  -ألل   

 الأ دوالرات الواليات المتحدة()بآ

 2019 2018 

   ال صوم األ رى المتداولة   

 35 969 39 415 الدخل شير المكتَسب

 93 159 99 595 العقود ا جلة لشراء العمالت
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 2019 2018 

 4 343 4 622 خصوي عقود التلجير التمويلر   

دة والخصوي األخر    58 383 47 646 العقود المؤكم

 191 854 191 278 األ رى المتداولةمجموت ال صوم  

   ال صوم األ رى غذر المتداولة

 35 884 31 262 خصوي عقود التلجير التمويلر

دة  24 090 7 149 العقود المؤكم

 59 974 38 411 مجموت ال صوم األ رى غذر المتداولة 

 251 828 229 689 مجموت ال صوم األ رى  

  
ب البالغ يمّثل الدخل شير  - 1 مليون دوالر( اسأاسأا رسأوي   35,97:  2018مليون دوالر )  39,42المكتسأَ

ما مقابل ددارتها ألنشطة الصياد ق االست مانيةع  اإدارة التر تقبضها الميظمة مقدم

مليون دوالر    99,60وتتصأأأل العقود ا جلة لشأأأراء العمالت بخسأأأارة فر نهاية السأأأية والبالغة قيمتها  - 2
 مليون دوالر( باستثمارات التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة المدارة خارجياع 93,16: 2018)

وتشأأأأأأأأأمل الخصأأأأأأأأأوي األخر  اتفاقات التزما اليونيسأأأأأأأأأ  بموجبها بشأأأأأأأأأراء كميات دنيا مر اللقاحات  - 3
دة رويلة األجل بقيمة  وفقا مليون دوالر(، ولر مسأأأأتحقة    52,65: 2018مليون دوالر )  32,73التفاقات مؤكم
شأأأأأأأأأأأهرا وُمدَرجة فر درار الخصأأأأأأأأأأأوي األخر  المتداولةع وُيدَرج الجزء الطويل األجل البالغ    12شضأأأأأأأأأأأون  فر

 مليون دوالر( كخصوي شير متداولةع  24,09: 2018مال ير دوالر ) 7,15

 
التسااوية بذن مجموت دفعات اإليجار الدنيا المسااتقبلية بدون  صاام مع القيمة الحالية ورسااوم  - باء  

 التمويل المستقبلية

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 

   دفعات اإليجار الدنيا بدون  صم   

 6 728 6 728 فر فترة ال تزيد عر سية واحدة

 26 914 26 914 فر فترة تزيد عر سية واحدة وال تزيد عر خمس سيوات

 16 822 10 093 فر فترة تزيد عر خمس سيوات

 50 464 43 735 مجموت دفعات اإليجار الدنيا بدون  صم 

   القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا

 4 343 4 622 فر فترة ال تزيد عر سية واحدة

 20 345 21 650 فر فترة تزيد عر سية واحدة وال تزيد عر خمس سيوات

 15 539 9 612 فر فترة تزيد عر خمس سيوات

 40 227 35 884 الحالية لدفعات اإليجار الدنيامجموت القيمة  

 10 237 7 851 رسوم التمويل المستقبلية 
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  18الم مظة   
 ال صوم المتعلقة باستحقا ات المو فذن   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

   ال صوم المتعلقة باستحقا ات المو فذن المتداولة   

 8 899 9 328 الورردجا ة  يارة 

 108 973 120 178 اإجا ة السيوية

 826 823 تعويضات العاملير

 2 249 1 498 استحقاقات نهاية الخدمة األخر  

 1 314 1 475 استحقاقات المو فير األخر  

 122 261  133 302 مجموت ال صوم المتعلقة باستحقا ات المو فذن المتداولة 

   باستحقا ات المو فذن غذر المتداولةال صوم المتعلقة 

 2 091 2 197 دجا ة  يارة الورر

 13 888 15 706 تعويضات العاملير

 106 880 131 303 استحقاقات نهاية الخدمة األخر  

 1 287 169 1 348 648 )ا(التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة

 1 410 028 1 497 854 المتداولةمجموت ال صوم المتعلقة باستحقا ات المو فذن غذر  

 1 532 289 1 631 156 مجموت ال صوم المتعلقة باستحقا ات المو فذن 

 
يشأأأمل التلمير الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة فر لما الجدول الخصأأأم المتعلق بعيصأأأر التلمير الصأأأحر بعد انتهاء الخدمة  )ا( 

 مر خطة التلمير الطبرع 

  
دة االستحقا ات  - ألل   ال طط المحدَّ

خطة   :تميح اليونيسأأأأأأأأأأ  لمو فيها الحاليير والسأأأأأأأأأأابقير الخطط التالية  ات االسأأأأأأأأأأتحقاقات المحددة - 1
التلمير الصأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، ولر توفر تغطية للمصأأأأأأأأأأأروفات المتعلقة بالصأأأأأأأأأأأحة للمسأأأأأأأأأأأتحقير مر  
المو فير السأأأابقير ومعاليهم فر جميع انحاء العالمع ويمثل لما الخصأأأم القيمة الحالية لحصأأأة اليونيسأأأ  فر  

حت  اليوي للمو فير العأامليرع  تكأاليف التألمير الطبر للمتقأاعأد ر واسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات مأا بعأد التقأاعأد المسأأأأأأأأأأأأأأتحقأة 
وتشأأأأمل لمو الخطة ثالثة ترتيبات رئيسأأأأية لر: خطط التلمير فر الواليات المتحدة األمريكية، وخطط التلمير  

 فر سويسرا، وخطة التلمير الطبرع

وخطة التلمير الطبر لر خطة تلمير تغطر العالج الصأأأأأأأأحر وعالج األسأأأأأأأأيان تد رلا اليونيسأأأأأأأأ    - 2
العأأاملير المعيميير محليأأا )مر ف أأة الخأأدمأات العأأامأة وف أأة المو فير الورييير مر الف أأة الفييأأة لفأأائأدة مو فيهأأا 

عل  السواء(ع ويغطر عيصر التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة مر خطة التلمير الطبر المو فير السابقير  
ِرلم المسأأأأأأأتحقير( الم ر يعملون او يقيمون فر مراك ز عمل محددة بعيدا عر مواقع  المعييير محليا )وافراد ُاسأأأأأأأَ

 المقر فضال عر بعض المو فير فر المركز العالمر للخدمات المشتركة التابع لليونيس ع
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وُتعَرض خطة التلمير الطبر الخاصأأأأأأة بالتلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة باالقتران مع الخصأأأأأأم  - 3
مر لأمو المالحظأةع وتوخيأا لمزيأد مر  المتعلق بخطأة التألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة فر الجأدول األول 

الشأأأفافية، ُيعَرض الجزء الخاص بخطة التلمير الطبر مر لما الخصأأأم بصأأأورة ميفصأأألة عر الخصأأأم المتعلق  
 بالتلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة فر الجداول ادناوع 

دة وتشأأأأأأأأأمل اسأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة مصأأأأأأأأأروفات اإعادة دل  الورر التر تتضأأأأأأأأأمر ميحة اإعا - 4
 وتكاليف السفر والشحرع

دة االسأأأأأأأأتحقاقات لفترة ما بعد الخدمةع   - 5 وتشأأأأأأأأكل االسأأأأأأأأتحقاقات التر ُتدَفع فر حالة الوفاة خطة محدم
وييشأل االلتزاي بتوفير لما االسأتحقاق عيدما  لتحق المو فون المسأتحقون بالخدمةع وُيدَفع لما االسأتحقاق عيد  

 عاالعوفاة مو   يخل  وراءو  وجا او رفال مُ 

دة االسأأأأأتحقاقات باسأأأأأتخداي ميهجية تقييم اكتواري؛ وترد ادناو تفاصأأأأأيل دضأأأأأافية   - 6 وُتقيمم الخطط المحدم
د االسأأأأأأأأأأأتحقاقات لكل خطة مر   لة بالقيمة الحالية لاللتزاي المحدم بشأأأأأأأأأأألن تقييم الخططع وُتدَرج الحركة المسأأأأأأأأأأأجم

دة االسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات، عل  اليحو المبيمر فر ا لجدول ادناو، فر الخصأأأأأأأأأأأأأأم المتعلق باسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات  الخطط المحدم
 المو فير فر نهاية السيةع 

   1-الجدول ال 
دة االستحقا ات   الحركة في قيمة االلتزامات المحدَّ

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

دة االستحقاقات  االلتزامات المحدم

الأأأأأأأأتأأأأأأأألمأأأأأأأأيأأأأأأأأر 
الصأأأأأأأأحر بعد 
 انتهاء الخدمة

اسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات  
 نهاية الخدمة

التأأألمير خطأأأة 
 الطبر

اسأأأأأأأتحقاقات  
 الوفاة

تعويضأأأأأأأأأأات 
 العاملير

  المجموع
 2019 لعاي

  المجموع
  2018 لعاي

  1 515 602 1 408 763 14 714 1 827 468 823  105 053 818 346 كانون الثانر/ يا ر 1الرصيد فر         

 65 563 61 300 347 102 21 509 10 368 28 974 تكلفة الخدمة خالل الفترة

 57 315 62 165 79 100 21 075 4 230 36 681 تكلفة الفائدة عل  االلتزامات المتعلقة باالستحقاقات

)المكاسأأأأأأأأأب(/الخسأأأأأأأأأائر االكتوارية المتصأأأأأأأأألة بااللتزامات المتعلقة 
 (197 896) (1 580) 2 207 2 684 32 184 15 883 (54 538) باالستحقاقات

 (31 821) (34 168) (818) (276) (7 184) (8 668) (17 222) )مخصوما ميها اشتراكات المشتركير(االستحقاقات المدفوعة 

 1 408 763 1 496 480 16 529 4 437 536 407 126 866 812 241 كانون األول/ديسمبر 31الرصذد في  
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 2-الجدول ال 

 والمتقاعدون االلتزامات المحددة االستحقا ات: المو فون العاملون 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 اشتراكات اليونيس 

التلمير الصأأأأأأأحر  
بأأأأأعأأأأأأأد انأأأأأتأأأأأهأأأأأأأاء  

 )ا(الخدمة

اسأأأأأأأأتحقاقات نهاية  
الأأأأأأأأأأأأأأأأخأأأأأأأأأأأأأأأأدمأأأأأأأأأأأأأأأأة  
 2018المجموع لعاي   2019المجموع لعاي  تعويضات العاملير استحقاقات الوفاة واستحقاقات الوفاة 

 623 184 548 822 - - - 548 822 المتقاعدون خالل الفترة       

المسأأأأأأأأأتوفون لكامل شأأأأأأأأأرو   -المو فون العاملون 
 289 752 356 100 16 529 2 352 55 036 282 183 االستحقاق

شير المسأأتوفير بعُد لشأأرو   -المو فون العاملون 
 495 827 591 558 - 2 085 71 830 517 643 االستحقاق

 1 408 763 1 496 480 16 529 4 437 126 866 1 348 648 كانون األول/ديسمبر 31الرصذد في  

 
 يشمل التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة فر لما الجدول الخصوي المتعلقة بخطة التلمير الطبرع )ا( 

  
   3-الجدول ال 

دة االساااااااااتحقاا اات القاايماة    اشاااااااااتراكاات منظماة األمم المتحادة للطفولاة في كال  طاة من ال طط المحادَّ
 االشتراكات  على

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 اشتراكات اليونيس 

التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  
 بعد انتهاء الخدمة

اسأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة 
 المجموع خطة التلمير الطبر واستحقاقات الوفاة

 94 858 24 055 34 523 36 280 2019االشتراكات الفعلية لعاي      

 87 369 21 910 31 786 33 673 2018االشتراكات الفعلية لعاي 

  
   4-الجدول ال 

دة االستحقا ات القايمة على االشتراكات    اشتراكات المشتركذن في كل  طة من ال طط المحدَّ

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 اشتراكات المشتركير

التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  
 بعد انتهاء الخدمة

اسأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة 
 المجموع خطة التلمير الطبر واستحقاقات الوفاة

 5 867 5 867 ال تيطبق ال تيطبق 2019االشتراكات الفعلية لعاي      

 4 969 4 969 ال تيطبق ال تيطبق 2018االشتراكات الفعلية لعاي 

  
د االسأأأأأتحقاق المعتَرأ به فر بيان المركز   - 7 د االسأأأأأتحقاقات الخصأأأأأَم المحدم تعادل قيمُة االلتزاي المحدم

المالر نظرا دل  ان اي اصأأول ترصأأدلا اليونيسأأ  لتمويل تلش االسأأتحقاقات ليسأأا مؤلملة لتصأأييفها كلصأأول  
سأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المو فير، ألن تلأش  مر المعأا ير المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأاي: ا 39للخطأة وفقأا للمييأار 

األصأأأول ليسأأأا موَدعة فر صأأأيدوق اسأأأت مانر ميفصأأأل قانونيا عر الكيان المصأأأِدر للتقارير وموجود لغرض  
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ص اليونيسأأأ  امواال لالحتياريات لكل خطة مر   واحد فقط لو دفع اسأأأتحقاقات المو فير او تمويلهاع وتخصأأأِّ
دة االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأأات ادنأأاو )لالرالع عل ادنأأاو، المعيون   7-  التفأأاصأأأأأأأأأأأأأأيأأل، انظر الجأأدول ال الخطط المحأأدم

 الخصوي“(ع   وتمويل

 
   5-الجدول ال 

 االمتيا يات على النحو المعتر  ب  في بيان األداء المالي

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  
 نهاية الخدمة بعد انتهاء الخدمة

خطأأأة التأأألمير 
 الطبر

اسأأأأأأأتحقاقات  
 الوفاة

تعويضأأأأأأأأأأات 
 2018 2019 العاملير

 65 563 61 300 347 102 21 509 10 368 28 974 تكلفة الخدمة خالل الفترة        

 57 315 62 165 79 100 21 075 4 230 36 681 تكلفة الفائدة عل  االلتزامات المتعلقة باالستحقاقات

جة في الفايض   122 878 123 465 426 202 42 584 14 598 65 655 مجموت المصروفات الُمدرف

  
   6-الجدول ال 

 )المكاسب(/ال ساير االكتوراية المعترف  بها مباشرة في صافي األصول

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

)المكاسب(/الخسائر االكتوارية الياجمة عر االلتزامات المتعلقة 
 باالستحقاقات

التلمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر  
 نهاية الخدمة بعد انتهاء الخدمة

خطأأأة التأأألمير 
 الطبر

اسأأأأأأأتحقاقات  
 الوفاة

تعويضأأأأأأأأأأات 
 2018 2019 العاملير

 (197 395) (51 135) 2 182 536 (10 915) 11 448 (54 386) بسبب التغيرات فر االفتراضات المالية        

 729 (403) 101 154 476 (367) (767) بسبب التغيرات فر االفتراضات الديمغرافية

 (1 230) 49 224 (76) 1 260 42 623 4 802 615 بسبب التسويات القائمة عل  التجراة

 - 734 - 734 - - - بسبب تغيير الميهجية

 (197 896) (1 580) 2 207 2 684 32 184 15 883 (54 538) المجموت للفترة الحالية  

  
مليون    197,90الملكية مر مكسأأأب قدرو انخفضأأأا المكاسأأأب االكتوارية المعتَرأ بها فر حصأأأص  - 8

ع وتعكس المكاسأأأأأأأأأأأأأب االكتوارية 2019مليون دوالر فر عاي   1,58دل  مكسأأأأأأأأأأأأأب قدرو   2018دوالر فر عاي 
المتحققة مر التغيرات فر االفتراضأأأأات المالية اليقصأأأأان فر معدل الخصأأأأم والتغير فر افتراض نصأأأأيب الفرد 

 مر تكاليف المطالباتع

حر بعد انتهاء الخدمة وخطة التلمير الطبر مكاسأأأأأأأب اكتوارية دجمالية بسأأأأأأأبب وحقق التلمير الصأأأأأأأ  - 9
، وتتلل  فر معظمها مر العياصأأأر  2019مليون دوالر لعاي   65,30التغيرات فر االفتراضأأأات المالية، بلغا 

فر  الفردية التالية: تحد ث لتقد رات نصأأأأأأيب الفرد مر تكاليف المطالبات اسأأأأأأتيادا دل  بيانات احدط، مما اسأأأأأأ 
مليون دوالر فر درار التلمير الصأأحر بعد انتهاء الخدمة    176,00مليون دوالر )  268,00عر مكسأأب قدرو  

مليون دوالر فر درار خطة التلمير الطبر(؛ وتغير فر معدل الخصم، مما اسفر عر خسارة قدرلا    92,00و  
ير التعأأأأاونر لمو فر  مليون دوالر؛ وتغير فر معأأأأدل االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأأأأات المقأأأأدمأأأأة دل  جمييأأأأة التأأأألم 185,00
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مليون دوالرع وتظل ررائق تقد ر    20,00المتحدة ضأأد المرض والحوادط، مما اسأأفر عر خسأأارة قدرلا  األمم
 التقييم االكتواري لالستحقاقات الصحية بعد انتهاء الخدمة دون تغييرع

دة االسأأتحقاقات التر تقدمها - 10 ل اليونيسأأ  خصأأومها المتعلقة بالخطط المحدم لمو فيها، بما فيها  وتموِّ
التألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخدمة، مر خالل اسأأأأأأأأأأأأأأتخداي االحتيارياتع واالحتياريات، كغيرلا مر خطط  
دةع ويتقلب  االدخار األخر ، لر ،ليات لتخصأيص األموال ُبرية تغطية مصأروفات مسأتقبلية  ات ربيعة محدم

ل الحتيارر التلمير الصأأأأحر بعد انته دة االسأأأأتحقاقات  المبلغ شير المموم اء الخدمة واحتياريات الخطط المحدم
األخر  اسأأأتيادا دل  المكاسأأأب والخسأأأائر االكتوارية، ألن الخصأأأوي تتلثر تلثرا شأأأد دا باالفتراضأأأات االكتوارية 

 الرئيسية ولر: معدل الخصم؛ ومعدل االتجالات الطبية؛ ومتوسط العمر المتوقع؛ ومدة الخدمةع  

دة االسأأأأأأتحقاقات والخصأأأأأأوي   7-ل ويرد فر الجدول ا - 11 ادناو العجز فر التمويل لمجمل الخطط المحدم
، صأافر األصأولع ويتضأمر الجدول الخصأوي واألموال  20األخر ، وُتدَرج تفاصأيل االحتيارر فر المالحظة 

دة االسأأتحقاقات المقّيمة عل  اسأأاي اكتواري )عل  سأأبيل المثال، التلمير الصأأح صأأة للخطط المحدم ر  المخصأأم
بعد انتهاء الخدمة، واسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات نهاية الخدمة، وخطة التلمير الطبر، واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات التر ُتدَفع فر حالة  

 الوفاة( وللخصوي األخر ع  
 

   7-الجدول ال 
 تمويل ال صوم  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 1 408 763 1 496 480 المالرالخصوي االكتوارية المعتَرأ بها فر بيان المركز    

صات األخر  المعتَرأ بها فر بيان المركز المالر  111 253 121 707 الخصوي والمخصم

 (741 099) (817 853) التمويل

 (778 917) (800 334) العجز في التمويل

  
انتهاء الخدمة التر ، نقلا اليونيسأأأأ  بعضأأأأا مر اموال التلمير الصأأأأحر بعد 2016اعتبارا مر عاي  - 12

كأانأا قأد احتفظأا بهأا دل  مأد ر صأأأأأأأأأأأأأأيأدوق خأارجر بأاالشأأأأأأأأأأأأأأتراك مع وكأاالت اخر  تأابعأة لممم المتحأدةع  
 ، االستثمارات، لالرالع عل  مجموع مبالغ االستثمارات(ع10المالحظة  )انظر

 
 التقذيم االكتواري  - باء  

 استخداي التقييمات االكتواريةعتقاي السالمة المالية للخطط المحددة االستحقاقات ب - 13

 كأأأانون األول/ 31واسأأأأأأأأأأأأأأُتخأأأدي تقييم اكتواري اجراو الخبراء االكتواريون التأأأابعون لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  فر  - 14
ع واُعّد التقييم، المي ُاجري لتحد د 2019كانون األول/ديسأأمبر  31فر األرصأأدة الختامية فر   2019 ديسأأمبر

 المالية، عل  اساي الخطط الجاريةعاليتائج التر سُتستخدي ألشراض المحاسبة 

ومر العوامأأل األخر  التر تؤثر فر التقييم االكتواري االشأأأأأأأأأأأأأأتراكأأاُت التر دفعهأأا المشأأأأأأأأأأأأأأتركون فر  - 15
دل  عبارة   1-الخططع وُتخصأأأأأأأم لمو االشأأأأأأأتراكات مر االلتزامات، كما  تضأأأأأأأح مر اإشأأأأأأأارة فر الجدول ال 
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تحد د التكاليف المتبقية التر تتحملها اليونيسأأ ع ويشأأترك  و)مخصأأوما ميها اشأأتراكات المشأأتركير(“، مر اجل
المتقاعدون والمو فون العاملون فر خطط الرعاية الصأأأأأأأأأأحية نفسأأأأأأأأأأهاع ويقابل اشأأأأأأأأأأتراكاتهم الجماعية مجموُع  

 تكاليف توفير الرعاية الصحية وفقا ليسب تقاسم التكاليف التر وافقا عليها الجميية العامةع  

 
 رية االفتراضات االكتوا  

االفتراضأأأأان الرئيسأأأأيان اللمان يسأأأأتخدمهما الخبير االكتواري لتحد د الخصأأأأوي المتعلقة باسأأأأتحقاقات  - 16
محددة لما معدل الخصأأأأأأم، ومعدل اتجالات تكاليف الرعاية الصأأأأأأحية باليسأأأأأأبة للتلمير الصأأأأأأحر بعد انتهاء 

 سر نفسهعالخدمةع ويجب ان يستيد لمان االفتراضان دل  افتراض معدل التضخم األسا

معدل التضأأأأأأأخم لو مؤشأأأأأأأر اقتصأأأأأأأادي يقيس نسأأأأأأأبة الزيادة فر الرقم القياسأأأأأأأر  - معدل التضااااا م - 17
مر المعا ير المحاسأأبية الدولية للقطاع العاي: اسأأتحقاقات المو فير،  يبغر  39لمسأأعارع وامقتضأأ  المييار 

ان تسأأأأأأتيد افتراضأأأأأأات مثل معدل الخصأأأأأأم واتجالات تكاليف الرعاية الصأأأأأأحية دل  افتراض معّدل التضأأأأأأخم  
فر المائة( فر    2,20: 2018فر المائة )  2,20ر نفسأأأهع وقد اسأأأُتخدي افتراض معدل تضأأأخم نسأأأبته  األسأأأاسأأأ 

ع وُيسأأأأتخدي افتراض معدل التضأأأأخم لما لتحد د اتجالات  2019كانون األول/ديسأأأأمبر   31الميجز فر  التقييم
 وقعة لاللتزاماتعسية المقبلة، ولو ما  تياسب مع المدة المت 20دل   15التضخم الطويلة األجل عل  مد  

 يبغر ان يعكس معدل الخصأأأأأأأأم القيمة الزميية لليقود والتوقيا المقدر لمدفوعات   - معدل ال صااااام - 18
مر المعا ير المحاسأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العاي: اسأأأأأأأأأأأتحقاقات   39االسأأأأأأأأأأأتحقاقات المسأأأأأأأأأأأتقبليةع ووفقا للمييار 

لمعدالت المو فير،  يبغر ان يسأأأأتيد معدل الخصأأأأم المسأأأأتخدي لتحد د االلتزامات المحددة االسأأأأتحقاقات دل  ا
السأأأوقية لسأأأيدات شأأأركات عالية الجودة تكاف  عملة االلتزامات و،جالها المقدرةع وقد اسأأأتخدما األمم المتحدة 

للواليات المتحدة )دوالر الواليات المتحدة(  ( Aon Hewittميحييات العوائد الصأادرة عر شأركة ،ون ليويا )
اجل تحد د سأأأأأأأأعر الخصأأأأأأأأم للخطط المحددة وميطقة اليورو )اليورو( وسأأأأأأأأويسأأأأأأأأرا )الفرنش السأأأأأأأأويسأأأأأأأأري( مر 

 االستحقاقات المقّيمة اكتوارياع

كانون    31فر المائة فر   3,37، بلغ معدل الخصأأأم المكاف  الوحيد  2019واسأأأتيادا دل  تحليل عاي  - 19
نقطة    25فر المائة(ع ويسأأأأأأأأاوي معدل الخصأأأأأأأأم، بالتقريب دل  اقرب  4,50:  2018)  2019األول/ديسأأأأأأأأمبر 

 فر المائة(ع  4,50: 2018المائة ) فر 3,25اساي، 

يمثل معدل  يادة التعويضأأأأأات المسأأأأأتخدي فر تحد د االلتزامات المحددة  - معدل زيادة التعويضاااات - 20
االسأأأأأأأتحقاقات افتراضأأأأأأأا رويل األجل ويشأأأأأأأمل عياصأأأأأأأر تتعلق بالتضأأأأأأأخم والزيادات فر اإنتاجية وتسأأأأأأأويات  

 والترقياتع الجدارة

تسأأتيد االفتراضأأات المتعلقة بالوفيات فر المسأأتقبل دل  مشأأورة   - المسااتقبلافتراضااات الوليات في   - 21
 اكتوارية وفقا إحصاءات ميشورة فر شكل جداول للوفياتع

  - االفتراا المتعلق بالمشااركة في  طة التأمذن الصاحي بعد انتهاء ال دمة وبا تيار دةه ال طة - 22
تقبل الم ر  توقع ان يسأأتوفوا شأأرو  التللل للحصأأول عل   فر المائة مر المتقاعد ر فر المسأأ  95ُيفترض ان 

فر المائة مر   75اسأأأأتحقاقات التلمير الصأأأأحر بعد انتهاء الخدمة سأأأأيشأأأأاركون فر الخطة اثياء التقاعد؛ وان 
فر المائة مر المتقاعدات سأأأأأيكونون متزوجير وقا التقاعد وسأأأأأيختارون ان يكون ا واجهم   75المتقاعد ر و 

 التلمير الطبر التر اختارولا ألنفسهمع مشمولير بيفس خطة
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  1-الجدول باء
 االفتراضات االكتوارية الرييسية  

 )اليسبة الم وية( 2018 )اليسبة الم وية( 2019 

   معدل ال صم   

 3,82 4,50 كانون الثانر/ يا ر 1المعدل فر 

 4,50 3,37 كانون األول/ديسمبر  31المعدل فر 

 2,20 2,20 معدل التضخم

   المعدل المتو ع لزيادة التكالين الطبية

 5,38 5,26 )ا(،)ب(التكاليف الطبية داخل الواليات المتحدة

 3,85 3,85 )ج(وما بعدو 2032التكاليف الطبية داخل الواليات المتحدة فر عاي 

 4,73 4,66 )ب(تكاليف عالج األسيان فر الواليات المتحدة

 3,85 3,85 )ج(وما بعدو 2032داخل الواليات المتحدة فر عاي تكاليف عالج األسيان 

 3,97–9,07 3,97–9,07 سنة(  60سنة إلى سن    20المعدل المتو ع لزيادات المرتبات ) تراجع من سن  

 
فر الواليات المتحدة   Medicareللتلمير الصأحر فر الواليات المتحدة )تكاليف التلمير الصحر شير   Medicareخطة  )ا( 

 اعل  بقليل(ع

 معدالت السية التالية  ات الصلةع )ب( 

د دل  عاي 2018لعاي  )ج(   ع2032، ُمدِّ
  

  2-الجدول باء
 م المتحدة للطفولةالمعدالت الحالية للوليات التي تستند إلذها قيم  صوم منظمة األم  

 2019  2018 
 سية 69فر سر  سية 20فر سر  سية 69فر سر  سية 20فر سر  معدل الوفيات: قبل التقاعد

 0,00718 0,00056 0,00718 0,00056  كور     

 0,00435 0,00031 0,00522 0,00037 دناط

  
 سية 70فر سر  سية 20فر سر  سية 70فر سر  سية 20فر سر  معدل الوفيات: بعد التقاعد

 0,00913 0,00062 0,00913 0,00062  كور     

 0,00561 0,00035 0,00561 0,00035 دناط

  
  



A/75/5/Add.3 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 )تابع( 2019الم مظات على البيانات المالية لعام 

 

201/245 20-08217 

 

  3-الجدول باء
 عاما أو أكثر في ال دمة 30معدالت تقاعد المو فذن من الفئة الفنية ممن أمضوا   

 2019  2018 
 سية 62فر سر  سية 55فر سر  سية 62فر سر سية 55فر سر معدل التقاعد

 0,75 0,16 0,73 0,16  كور     

 0,75 0,20 0,78 0,20 دناط

  
 4-الجدول باء

 األغر المحتمل للترذرات في االفتراضات الرييسية المست دمة في قياس االلتزامات المحددة االستحقا ات وتكالين االستحقا ات

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 

الصحر بعد انتهاء التلمير 
  الخدمة

نهاية 
  خطة التلمير الطبر  الخدمة

استحقاقات 
  الوفاة

تعويضات  
 العاملير

 االلتزامات االلتزامات المصروفات االلتزامات االلتزامات المصروفات االلتزامات حساسية االفتراضات )األثر فر(

        معدل ال صم        

 (930) (160) - (59 170) (5 021) - (83 270) فر المائة 0,5 يادة بيسبة التلثير المترتب عل  

 1 285 172 - 69 219 5 394 - 96 992 فر المائة 0,5التلثير المترتب عل  نقصان بيسبة 

        معدالت اتجادات تكالين الرعاية الصحية

 - - 7 756 66 969 - 9 564 93 155 فر المائة 0,5التلثير المترتب عل   يادة بيسبة 

 - - (6 551) (57 923) - (8 103) (80 987) فر المائة 0,5التلثير المترتب عل  نقصان بيسبة 

  
 تحليل الحساسية  

 وضأأأأأأح الجدول اعالو التلثير المحتمل للتغيرات فر بعض االفتراضأأأأأأات الرئيسأأأأأأية المسأأأأأأتخدمة فر  - 23
االسأأأأأأأتحقاقات وتكاليف االسأأأأأأأتحقاقاتع وتحليل الحسأأأأأأأاسأأأأأأأية الوارد فر لما الجدول  قياي االلتزامات المحددة 

افتراضأر وييبغر اسأتخدامه بحمرع وإ ا تغيرت االفتراضأات المتعلقة بمعدل الخصأم واتجالات تكاليف الرعاية 
 ل اعالوعالصحية المبيية اعالو، اّثر  لش عل  قياي االلتزامات والمصروفات، عل  اليحو المبّير فر الجدو 

وتسأأأتيد تحليالت الحسأأأاسأأأية الممكورة اعالو دل  تغير فر افتراض واحد مع بقاء جميع االفتراضأأأات  - 24
األخر  ثأأأابتأأأةع لكر فر الممأأأارسأأأأأأأأأأأأأأأأة العمليأأأة، مر شير المرجح ان يحأأأدط  لأأأش، ألن التغيرات فر بعض  

تراضأأأأأأات  االفتراضأأأأأأات قد تكون مترابطةع وعيد حسأأأأأأاب حسأأأأأأاسأأأأأأية االلتزامات المحددة االسأأأأأأتحقاقات د اء اف
، ُربِّق نفس األسأأأأأأأأألوب المسأأأأأأأأأتخدي لحسأأأأأأأأأاب خصأأأأأأأأأم المعاشأأأأأأأأأات التقاعدية المعترأ به فر بيان  اسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية

 المالرع المركز
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 مدة ال طة ومدفوعات االستحقا ات المتو عة  

بلغ متوسأأأأأأأأأأأأأأط مأدة التألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر بعأد انتهأاء الخأدمأة )بمأا فر  لأش خطأة التألمير الصأأأأأأأأأأأأأأحر(،   - 25
سأأية  18 سأأيوات و 8 سأأيوات و 9 سأأية و  24الخدمة واسأأتحقاقات الوفاة وتعويض العمال واسأأتحقاقات نهاية 

 عل  التوالرع  

 
  5-الجدول باء

 تقد رات مدفوعات االستحقا ات م صوما منها اشتراكات المشتركذن للسنوات العشر المقبلة  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2029 دل  2025 2024 2023 2022 2021 2020 

 167 579 25 646 23 324 21 069 18 963 16 946 )ا(التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة       

 38 534 8 328 8 685 8 967 9 709 11 159 استحقاقات نهاية الخدمة 

 1 463 325 334 346 359 377 االستحقاقات التر تدفع فر حالة الوفاة

 4 121 834 834 832 830 826 تعويضات العاملير

 
 يشمل التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة فر لما الجدول الخصوي المتعلقة بخطة التلمير الطبرع )ا( 

  
  طط المعاشات التقاعدية التي يشارا فذها أرباب عمل متعددون  - جيم 

 :تعترأ اليونيس  بالف ات التالية مر استحقاقات المو فير - 26

شأهرا بعد نهاية  12اسأتحقاقات المو فير القصأيرة األجل التر  تعير تسأويتها فر شضأون  )ا( 
 الفترة المحاسبية التر يقدي فيها المو فون الخدمة  ات الصلة؛

 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة؛ )ب( 

 استحقاقات المو فير األخر  الطويلة األجل؛ )ج( 

 استحقاقات دنهاء الخدمةع )د( 

اليونيسأأأأأأأ  ميظمة عضأأأأأأأو مشأأأأأأأاركة فر الصأأأأأأأيدوق المشأأأأأأأترك للمعاشأأأأأأأات التقاعدية لمو فر األمم  - 27
المتحدة، المي انشأأأأألته الجميية العامة لتوفير اسأأأأأتحقاقات التقاعد والوفاة والعجز واالسأأأأأتحقاقات  ات الصأأأأألة  

رااب عمل  للمو فيرع وصأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأات التقاعدية لو خطة ممّولة محددة االسأأأأأأأأتحقاقات يشأأأأأأأأارك فيها ا
)ب( مر اليظاي األسأأأأاسأأأأر لصأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعدية، فإن   3متعددونع وحسأأأأب ما لو محدد فر المادة 

باب العضأوية فر الصأيدوق مفتوح للوكاالت المتخصأصأة وألي ميظمة دولية او حكومية دولية اخر  مشأتركة  
 المتحدة والوكاالت المتخصصةع فر اليظاي الموحد للمرتبات والبدالت وشيرلا مر شرو  الخدمة فر األمم

ويعرِّض صأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأات التقاعدية الميظمات المشأأأأأأأاركة لمخارر اكتوارية مرتبطة بالمو فير   - 28
الحاليير والسأأأأأأابقير فر الميظمات األخر  المشأأأأأأاركة فر الصأأأأأأيدوق، مما  ؤدي دل  عدي وجود اسأأأأأأاي ثابا 

عل  فراد  الميظمات المشأأأاركة فر الصأأأيدوقع وليسأأأا  وموثوق به لتو يع االلتزاي واصأأأول الخطة والتكاليف
اليونيسأأأ  والصأأأيدوق، عل  شرار الميظمات األخر  المشأأأاركة فر صأأأيدوق المعاشأأأات التقاعدية، فر وضأأأع  
يمّكيها مر تحد د الحصأأأأأأة التياسأأأأأأبية لليونيسأأأأأأ  فر التزاي االسأأأأأأتحقاقات المحددة واصأأأأأأول الخطة والتكاليف  
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ر الموثوقية لمشراض المحاسأأأأأأأأأبيةع ولملش، تتعامل اليونيسأأأأأأأأأ  مع لمو الخطة  المرتبطة بالخطة بقدر كاأ م
مر المعا ير المحاسبية الدولية للقطاع    39كما لو كانا خطة محددة االشتراكات تمشيا مع متطلبات المييار 

رلا  العاي: اسأأأأأأأأتحقاقات المو فيرع وُيعترأ باشأأأأأأأأتراكات اليونيسأأأأأأأأ  فر الصأأأأأأأأيدوق خالل الفترة المالية باعتبا
 مصروفات فر بيان األداء المالرع

وييّص اليظاي األسأأأاسأأأر لصأأأيدوق المعاشأأأات التقاعدية عل  ان يكل  مجلس المعاشأأأات التقاعدية  - 29
الخبير االكتواري االسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاري بإجراء تقييم اكتواري للصأأأأأأأأأيدوق مرة كل ثالط سأأأأأأأأأيوات عل  األقلع وتتمثل 

المعاشأأأأأأات فر دجراء تقييم اكتواري مرة كل سأأأأأأيتير باسأأأأأأتخداي رريقة  الممارسأأأأأأة التر  تبعها مجلس صأأأأأأيدوق 
حاصأأأل المجموعة المفتوحةع والغرض الرئيسأأأر مر التقييم االكتواري لو تحد د ما د ا كانا اصأأأول صأأأيدوق  

 المعاشات الحالية واصوله المقّدرة فر المستقبل كافية للوفاء بالخصوي المترتبة بممتهع

المالية لميظمة اليونيسأأأأأأ  تجاو صأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأات التقاعدية مر االشأأأأأأتراكات   وتتكون االلتزامات - 30
فر    15,8 فر المائة للمشأأأأأأأأأأأأأتركير و 7,9المقررة عليها، وفق المعدل المي تحددو الجميية العامة ) بلغ حاليًا 

جب المائة للميظمات األعضأأاء(، دضأأافة دل  اي حصأأة فر اي مدفوعات تسأأدد لتغطية العجز االكتواري بمو 
مر اليظاي األسأأاسأأر للصأأيدوقع وال ُتسأأّدد مدفوعات لتغطية مثل لما العجز دال د ا قررت الجميية   26المادة 

ومت  قررت  لش، بعد ان  تقرر وجود ضأأأرورة تقتضأأأر سأأأداد مدفوعات العجز   26العامة العمل بحكم المادة 
ع وتسأأأأأالم كل ميظمة عضأأأأأو فر سأأأأأد لما  بياء عل  تقييم لمد  الكفاية االكتوارية للصأأأأأيدوق فر تاريخ التقييم

العجز بمبلغ  تياسأأأأب مع مجموع االشأأأأتراكات التر دفعتها كل ميظمة عضأأأأو اثياء السأأأأيوات الثالط السأأأأابقة 
 لتاريخ التقييمع

، ويجري حاليًا دجراء  2017كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأمبر   31وقد ُانجز ،خر تقييم اكتواري للصأأأأأأأأأأأيدوق فر   -   31
  2018ع واسأأأأأأتخدي الصأأأأأأيدوق فر بياناته المالية لعاي 2019ديسأأأأأأمبر / كانون األول   31  التقييم المقرر دنجا و فر 

 ع 2018كانون األول/ديسمبر   31دل    2017كانون األول/ديسمبر   31بيانات االشتراك المرّحلة مر الفترة مر 

  عر نسأأأأأأأأأبة ممولة مر  2017كانون األول/ديسأأأأأأأأأمبر   31واسأأأأأأأأأفر التقييم االكتوراي المي اجري فر  - 32
األصأأأأأول االكتوارية دل  الخصأأأأأوي االكتوارية، بافتراض عدي دجراء تسأأأأأويات مسأأأأأتقبلية للمعاشأأأأأات التقاعدية،  

فر المائة عيدما ُوضأأأأأأأأأأأأع اليظاي الحالر لتسأأأأأأأأأأأأوية    102,7فر المائةع والغا اليسأأأأأأأأأأأأبة الممولة   139,2بلغا 
 المعاشات التقاعدية فر الحسبانع

دوق المعاشأأأأأأأات، خلص الخبير االكتواري االسأأأأأأأتشأأأأأأأاري دل  انه واعد تقييم الكفاية االكتوارية لصأأأأأأأي - 33
 26ما يسأأتوجب تسأأد د مدفوعاتل لتغطية العجز بموجب المادة   2017كانون األول/ديسأأمبر   31 وجد فر  ال

مر اليظاي األسأأأأأاسأأأأأر للصأأأأأيدوق، ألن القيمة االكتوارية لمصأأأأأول تجاو ت القيمة االكتوارية لجميع الخصأأأأأوي  
الخطةع ويضأأأأاأ دل   لش ان القيمة السأأأأوقية لمصأأأأول تجاو ت كملش القيمة االكتوارية المسأأأأتحقة فر درار 

لجميع الخصأوي المسأتحقة فر تاريخ التقييمع وحت  وقا اإبالغ، لم تكر الجميية العامة قد لجلت دل  تطبيق  
 ع26األحكاي الواردة فر المادة 

واري، سأأأأأأأأواء اكان صأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأات  بسأأأأأأأأبب عجز اكت 26وفر حال اللجوء دل  تطبيق المادة  - 34
التقاعدية قيد التشأغيل اي التصأفية، سأتسأتيد المدفوعات لتغطية العجز المطلواة مر كل ميظمة مر الميظمات  
األعضأأأأأاء دل  نسأأأأأبة اشأأأأأتراكات تلش الميظمة العضأأأأأو فر مجموع االشأأأأأتراكات المدفوعة دل  الصأأأأأيدوق فر  

الغ مجموع االشأأأتراكات المدفوعة دل  صأأأيدوق المعاشأأأات التقاعدية السأأأيوات الثالط السأأأابقة لتاريخ التقييمع و 
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بال ير دوالر، سأأأأأالما اليونيسأأأأأ     7,13( ما قدرو 2018 و  2017 و 2016خالل األعواي الثالثة السأأأأأابقة )
 فر المائة ميهاع 10,29بيسبة 

مقدارو ، بلغا االشأأأأأأأأأأأتراكات المسأأأأأأأأأأأددة دل  صأأأأأأأأأأأيدوق المعاشأأأأأأأأأأأات التقاعدية ما 2019وخالل عاي  - 35
مليون دوالر(ع وتبلغ قيمة االشأأأأأأأأأأأأأأتراكات المتوقعة المسأأأأأأأأأأأأأأتحقة فر    263,35: 2018مليون دوالر )  292,79

 مليون دوالرع 319,83حوالر  2020 عاي

ويجو  دنهاء العضأأأأأأأأأأوية فر الصأأأأأأأأأأيدوق بقرار مر الجميية العامة بياء عل  توصأأأأأأأأأأية باإنهاء مر   - 36
و سأأأأابقًا حصأأأأة نسأأأأبية مر مجموع اصأأأأول الصأأأأيدوق فر تاريخ مجلس الصأأأأيدوقع وُتدفع دل  الميظمة العضأأأأ 

اإنهاء ُتخصأأأأص حصأأأأرا لصأأأأالح َمر كان مر مو فيها مشأأأأتِركا فر الصأأأأيدوق فر  لش التاريخ، وفقا لترتيب 
د مجلس الصأأأأأيدوق المشأأأأأترك للمعاشأأأأأات التقاعدية لمو فر األمم   متفق عليه بير الميظمة والصأأأأأيدوقع ويحدِّ

دل  تقييم اكتواري ألصأول الصأيدوق وخصأومه فر تاريخ اإنهاء؛ وال يشأمل المبلغ اي   المتحدة المبلغ اسأتيادا
 جزء مر األصول الزائدة عر الخصويع

وُيجري مجلس مراجعر الحسأابات مراجعًة سأيوية لحسأابات صأيدوق المعاشأات التقاعدية، وُيقّدي فر  - 37
  الجميية العامةع وُيصأأأدر الصأأأيدوق تقارير  كل عاي تقريرًا عر مراجعة الحسأأأابات دل  مجلس الصأأأيدوق وإل

 عwww.unjspf.orgفصلية عر استثماراته يمكر االرالع عليها بزيارة الموقع الشبكر 

 
 1-الجدول جيم  

 االشتراكات في الصندوا المشترا للمعاشات التقاعدية لمو في األمم المتحدة  

 دوالرات الواليات المتحدة()بآالأ 

 2019 2018 

 617 174 683 194 اشتراكات اليونيس    

 728 88 110 98 اشتراكات المشتركير

 345 263 793 292 مجموت االشتراكات 

  
 19الم مظة   
 الم صصات  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
المخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأات إعادة 

 األموال شير المستخدمة
محصأأأأأأأصأأأأأأأات  

 خفض القيمة
مخصأأأأأأأصأأأأأأأات  

 المجموع اخر  
 468 50 - 316 28 152 22 2019الثانر/ يا ر  كانون  1الرصيد فر      

 (974 20) 373 3 (121 23) (226 1) )اليقصان(/الزيادة فر المخصصات

 (961 3) - (335) (626 3) االستخداي خالل الفترة

 533 25 373 3 860 4 300 17 2019األول/ديسمبر كانون  31الرصذد في  

  

http://www.unjspf.org/
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المقرر لجميع  ُ بلمغ عر مخصص إعادة األموال شير المستخدمة دل  الجهات المانحة، عل  اليحو   - 1
المشأأاريع حيثما تضأأميا الميح شأأررا  يص عل  دعادة األموال واشأأتررا اتفاقات المسأأالمات دعادة األموال  

تاريخ اإبالغ باليسأأأأأبة شأأأأأهرا مر  12المسأأأأأتخدمةع وتتوقع اليونيسأأأأأ  تسأأأأأوية لما الخصأأأأأم فر شضأأأأأون شير 
 لالتفاقات التر انقض  اجلها المالرع

لجهات مانحة بعييها حيثما تشأير التجارب السأابقة دل  انه سأبق   “مخصأص خفض القيمةوويسأجمل  - 2
عخفض مسالمة جهة مانحة فر تاريخ انتهاء االتفاق المتعلق بهمو المسالمة
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  20الم مظة 
 صافي األصول

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

  
االحتياريات الممتثلة للمعا ير 
   االحتياريات األخر    المحاسبية الدولية للقطاع العاي

 
الأأأأأأأأأفأأأأأأأأأوائأأأأأأأأأض 

 المتراكمة

 األراأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاح/
)الخسأأأأأأأأأأأأأأأأأائر( 

 االكتوارية

دعأأأأأأأادة تأأقأأيأأيأأم 
 االستثمارات

خأأأأأأأأأأأأأدمأأأأأأأأأأأأأات 
 التلمير المشتريات

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأدوق 
الأأأأأأأأتأأأأأأأألمأأأأأأأأيأأأأأأأأر 
الصأأأأأأأأأحر بعد 
 انتهاء الخدمة

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأدوق 
حأأاالت انتهأأاء 

 الخدمة

صأأيدوق خطة 
 التلمير الطبر

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأدوق 
األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول 

 الراسمالية

مأأأأأأأأأأأجأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأوع 
 االحتياريات

مجموع صافر 
 األصول

 772 593 6 560 517 472 3 222 113 625 83 184 485 115 000 2 115 35 (173 205) 212 076 6 2018كانون الثاني/ نا ر  1الرصذد في             

 676 722 451 22 - - - 451 22 - - - - 225 700 الفائض

 896 197 896 197 - - - - - - - 896 197 - األرااح االكتوارية

التغيرات فر القيمة العادلة لمصأأأأأأأأأأول المالية 
 (896 48) (896 48) - - - - - - (896 48) - - المتاحة للبيع

 - (042 52) (290 1) (030 13) (296 24) (426 13) - - - - 042 52 استخداي االحتيارر

 - 369 87 - 910 21 786 31 673 33 - - - - (369 87) التحويالت دل /)مر( الصياد ق
 448 465 7 338 724 182 2 102 122 115 91 882 527 115 000 2 (781 13) (277 7) 110 741 6 2018كانون األول/ديسمبر    31الرصذد في  

 213 188 941 23 - - - 941 23 - - - - 272 164 الفائض

 580 1 580 1 - - - - - - - 580 1 - األرااح االكتوارية

التغيرات فر القيمة العادلة لمصأأأأأأأأأأول المالية 
 706 76 706 76 - - - - - - 706 76 - - المتاحة للبيع

 - (356 44) (311 2) (502 12) (853 19) (690 9) - - - - 356 44 استخداي االحتيارر

 - 053 95 195 055 24 523 34 280 36 - - - - (053 95) التحويالت دل /)مر( الصياد ق

 947 731 7 262 877 66 655 133 785 105 413 578 115 000 2 925 62 (697 5) 685 854 6 2019كانون األول/ديسمبر    31الرصذد في  
             

المحاسبية الدولية للقطاع العاي“ و واالحتياريات األخر “ع ويرد ادناو شرح اكثر تفصيال لهم ر واالحتياريات“ع وتتلل  االحتياريات مر واالحتياريات الممتثلة للمعا ير    تلل  صافر األصول مر والفوائض المتراكمة“ و  
 عاليوعير مر االحتياريات
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يمّثل صأأافر األصأأول قيمة اصأأول اليونيسأأ ، مخصأأوما ميها ما عل  الميظمة مر خصأأوي متبقية  - 1
 فر تاريخ اإبالغع ويتلل  صافر اصول اليونيس  مر الفوائض المتراكمة واالحتيارياتع  

 وتمّثل الفوائض المتراكمة مبالغ الفائض والعجز المتراكمة مر عمليات اليونيس  عل  مر السييرع   - 2

وتحتفظ اليونيسأأأأأأأ  باالحتياريات التالية التر تتلل  مر االحتياريات الممتثلة للمعا ير المحاسأأأأأأأبية  - 3
دعأداد التقأارير الأداخليأة ادنأاو(ع وألشراض  10-4الأدوليأة للقطأاع العأاي واالحتيأاريأات األخر  )انظر الفقرات 

ص المجلس التيفيمي لليونيسأأأأأأأأ  حصأأأأأأأأصأأأأأأأأا  راكمة لتمويل انشأأأأأأأأطة محددة مر الفوائض المتوالميزنة، خصأأأأأأأأّ
التلمير الصأحر بعد انتهاء الخدمة واألصأول الراسأمالية وصأيدوق حاالت ومصأروفات مسأتقبلية، بما فر  لش 

 الخدمة وخدمات المشتريات والتلميرعانتهاء 

 تألل  لأما االحتيأارر مر معأاَمالت دعأادة تقييم األصأأأأأأأأأأأأأأول  - احتيأارر دعأادة تقييم االسأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات - 4
ية المتاحة للبيعع ففر حال بيع اصأأأأأأأأأل مالر معاد تقييمه، يكون الجزء الخاص بهما األصأأأأأأأأأل المالر مر  المال

االحتيارر قد تحقق فعليا، وُيعترأ به فر بيان األداء المالرع وفر حال اضأأمحالل اصأأل مالر معاد تقييمه،  
 الرع ُيعترأ بالجزء الخاص بهما األصل المالر مر االحتيارر فر بيان األداء الم

، وافق المجلس التيفيمي عل  دنشأاء 2003فر عاي  - احتيارر التلمير الصأحر بعد انتهاء الخدمة - 5
احتيارر للتلمير الصأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمةع وُيسأأأأأأأأأتخدي االحتيارر فر تمويل خصأأأأأأأأأوي التلمير الصأأأأأأأأأحر  

والمأدرجأة فر بيأان انتهأاء الخأدمأة التر تشأأأأأأأأأأأأأأكأل جزءا مر الخصأأأأأأأأأأأأأأوي المتعلقأة بأاسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات المو فير  بعأد
 المالرع   المركز

، وافق المجلس التيفيمي عل  دنشأأأأأأأأأأاء احتيارر 1990فر عاي  -  احتيارر األصأأأأأأأأأأول الراسأأأأأأأأأأمالية - 6
مليون دوالر مر الموارد العادية لتيسأير اعمال التجد د والمشأتريات المسأتقبلية مر    22لمصأول الراسأمالية قدرو 

 ومساكر المو فير فر الميدانع األصول الراسمالية مثل مبانر المكاتب 

، وافق المجلس التيفيمي عل  دنشأأأأأأأأأأأاء 2006فر عاي  - احتيارر صأأأأأأأأأأأيدوق حاالت انتهاء الخدمة - 7
صأأأأأأأأأأأأأأيأدوق لحأاالت انتهأاء الخأدمأة مر اجأل تغطيأة الخصأأأأأأأأأأأأأأوي المتعلقأة بأانتهأاء الخأدمأة وإنهأائهأاع ويتألل  لأما  

صأأأأأدر التمويل المتمثل فر المو فير الحاليير  الصأأأأأيدوق مر صأأأأأافر تراكم مجموع االشأأأأأتراكات الواردة مر م
 المؤللير، مخصوما ميه المبالغ المدفوعة للمو فير األعضاء فر الصيدوق عيد دنهاء الخدمة او التقاعدع  

، وافق المجلس التيفيأمي عل  دنشأأأأأأأأأأأأأأاء احتيأارر 1993فر عأاي  - احتيأارر خأدمأات المشأأأأأأأأأأأأأأتريأات - 8
ل االحتيارر  مليون دوالر  2لخدمات المشأأأتريات بقيمة  السأأأتيعاب اي حاالت عجز تيشأأأل فر المسأأأتقبلع وموِّ

لها عل  بيد  مر الفائض الياجم عر رسأأأوي المياولة التر تفرضأأأها شأأأيبة اإمدادات عل  كل رلب شأأأراء وتحمِّ
 تكاليف المو فير والمصروفات المتصلة بهاع  

التلمير الطبر وتلمير عالج  تغطر خطة التلمير الطبر لر خطة  - احتيارر خطة التلمير الطبر - 9
المعييير محليأا )مر ف أة الخأدمأات العأامأة والمو فير  األسأأأأأأأأأأأأأأيأان تأد رلأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  لفأائأدة مو فيهأا العأاملير 

السأأأابقير المعييير محليا )وافراد اسأأأرلم المسأأأتحقير(، الم ر  الورييير مر الف ة الفيية عل  السأأأواء( والمو فير 
ل محددة بعيدا عر مواقع المقارع ويتشأأأأأأأأأأأأأارك المو فون والميظمة فر تحّمل  يقيمون فر مراكز عميعملون او 

ي فر درار خطة التلمير الطبر  تكلفة األقسأأأا ع وُيسأأأتخدي لما االحتيارر فر سأأأداد جميع  المطالبات التر تقدم
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ل مر خالل تحويالت شأأأأأأأأهرية تجريها اليونيسأأأأأأأأ  وتتم الموافقة عليها،  تركون  واشأأأأأأأأتراكات  دفعها المشأأأأأأأأ ويموم
 الخطةع   فر

، وافق المجلس التيفيأمي عل  دنشأأأأأأأأأأأأأأأاء احتيأارر للتألمير قأدرو 1950فر عأاي  - احتيأارر التألمير - 10
مليون دوالر السأأتيعاب الخسأأائر فر لوا ي برامج ومعدات اليونيسأأ  شير المشأأمولة بلي تلمير تجاريع   0,20

 وُمّول لما المبلغ مر مخصصات الشحر المعتمدةع  

 
  21الم مظة   
 اإل رادات المتأتية من التبرعات   

 
 التبرعات - ألل 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 2019 2018 
   التبرعات النقدية   

 152 374 4 120 765 3 مر الحكومات والوكاالت الحكومية الدولية
 004 641 624 900 مر الترتيبات المشتركة بير الميظمات

 779 190 1 486 227 1 اللجان الورييةمر 
 487 257 174 225 جهات اخر  

 422 463 6 404 118 6 مجموت التبرعات النقدية 
   العذنية التبرعات

 739 66 094 67 مر الحكومات والوكاالت الحكومية الدولية
 849 4 577 1 مر اللجان الوريية

 844 - جهات اخر  
 432 72 671 68 العذنيةمجموت التبرعات  
 854 535 6 075 187 6 مجموت التبرعات  

المبالغ المردودة ومخصأأأأأصأأأأأات رد التبرعات شير المسأأأأأتخدمة دل  الجهات المانحة 
 (604 40) 819 13 خفض القيمة

 250 495 6 894 200 6 )صافي( مجموت التبرعات 
  
ُادرجا المكاسأأب )الخسأأائر( الياشأأ ة عر صأأرأ العمالت األجيبية ضأأمر التبرعات اعالو، وُيفصأأح   - 1

 عيها بشكل مستقل فر الجدول ادناوع 

بال ير دوالر(، وشأأأأأأأأأأأأملا مسأأأأأأأأأأأأالمات متعددة   3,06: 2018بليون دوالر )  2,97والغا التبرعات  - 2
 السيوات حيثما كان متوقعا ان يمتد تيفيم البرامج عل  فترة تزيد عر سيتيرع 
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 اللجان الوريية  

مر  المتألتيأة بليون دوالر( و   1,19: 2018بليون دوالر )  1,23تمثّأل د رادات التبرعأات اليقأديأة البأالغأة  - 3
تحويلها دل  اليونيسأأأأأأأأ ع والغ مجموع  اللجان الوريية صأأأأأأأأافر المسأأأأأأأأالمات التر وافقا اللجان الوريية عل  

الوريية خالل العاي، باسأأأأأأأتثياء العائدات المتلتية مر التراخيص المميوحة مر  المسأأأأأأأالمات الواردة دل  اللجان 
بليون دوالر(ع ومر لأأأما المبلغ، احتفظأأأا   1,57: 2018بليون دوالر ) 1,59اجأأأل البطأأأاقأأأات والميتجأأأات، 

مليون دوالر( لتغطية تكاليف انشأأأأأأأأأطة جمع    382,16: 2018مال ير دوالر )  404,55اللجان الوريية بمبلغ 
األموال والدعوة والتيظيم واإدارة، او فر شأأأكل احتياريات )لالرالع عل  معلومات دضأأأافية عر العالقة بير  

 األرراأ  ات العالقة(ع :34، انظر ادناو المالحظة اليونيس  واللجان الوريية

 
 المسالمات العييية  

األنواع الرئيسأأية مر السأألع  تتضأأمر المسأأالمات العييية المسأأالمات الواردة فر شأأكل سأألعع وتشأأمل  - 4
 الواردة دمأدادات القأدرة عل  مجأابهأة األ مأات، وإمأدادات األشأميأة العالجيأة الجأالزة لالسأأأأأأأأأأأأأأتعمأال، وإمأدادات 

مليون دوالر(ع وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل   72,43: 2018مليون دوالر )  68,67لتوفير المأآوي ودعمهأا، بقيمأة دجمأاليأة قأدرلأا 
المسأأأأأأأأالمات العييية ايضأأأأأأأأا حقوق االنتفاع ببعض األصأأأأأأأأول، كاألراضأأأأأأأأر والمبانر، التر تقدمر قيمتها بمبلغ  

مقأأأابلأأأة لهأأأا تحأأأا بيأأأد مليون دوالر(، وقأأأد ُاوردت المصأأأأأأأأأأأأأأروفأأأات ال 19,54: 2018مليون دوالر ) 20,17
 عالمصروفات األخر   :27واالست جار والتلجير“ فر المالحظة 

، تما الموافقة عل  مشأأأروع تجريبر لقبول المسأأأالمات بالعمالت المشأأأفرة بيتكوير 2019وفر عاي  - 5
واثير بهدأ تمويل انشأأأأأأأأأأطة التيفيم البرنامجر لفريق صأأأأأأأأأأيدوق االبتكار فر اليونيسأأأأأأأأأأ ع وتشأأأأأأأأأأمل التبرعات 

ال شأأأأأأأأأأأأأأرء( مر العمالت المشأأأأأأأأأأأأأأفرةع وترد  :2018مليون دوالر ) 0,03اللجأأأأان الورييأأأأة مبلغ  - يييأأأأةالع
 ، المساعدة اليقدية ونقل لوا ي البرامجع25المصروفات بيفس القيمة فر المالحظة 

وتقّدي جهات اخر  ايضأأأأأا خدمات عييية مجانا لمكاتب اليونيسأأأأأ  مر اجل مسأأأأأاعدتها عل  الوفاء  - 6
خدمات تطوعية وإعالنات مجانية   2019وشأأأملا الخدمات العييية التر تلّقتها اليونيسأأأ  خالل عاي بوال تهاع 

 مر قبيل خدمات البث واللوحات اإعالنيةع

 
 تصنين التبرعات - باء 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

   التبرعات غذر الم صصة   

 390 564 1 913 105 1 البرنامجية –الموارد العادية 

 (075 3)  397 مكاسب/)خسائر( صرأ العمالت األجيبية

 315 561 1 310 106 1 البرنامجية )صافي( -مجموت الموارد العادية  

 641 66 555 63 شير البرنامجية -الموارد العادية 

 - 24 مكاسب صرأ العمالت األجيبية

 641 66 579 63 غذر البرنامجية )صافي( -مجموت الموارد العادية  
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 2019 2018 

 956 627 1 889 169 1 مجموت الموارد العادية )الصافي(    

   التبرعات الم صصة

 311 999 2 035 981 2 العادية –الموارد األخر  

 (310 58) (111) خسائر صرأ العمالت األجيبية

 001 941 2 924 980 2 العادية )صافي( -مجموت الموارد األ رى  

 050 940 1 762 048 2 الطوارئ  –الموارد األخر  

 (757 13) 319 1 مكاسب/)خسائر( صرأ العمالت األجيبية

 293 926 1 081 050 2 الطوارئ )صافي( -مجموت الموارد األ رى  

 294 867 4 005 031 5 مجموت الموارد األ رى )صافي( 

 250 495 6 894 200 6 مجموت التبرعات )صافي( 

  
  22الم مظة   
 اإل رادات األ رى   

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 150 47 595 49 خدمات المشتريات   

 076 5 435 7 د رادات نقل السلع المخزنة

 874 21 197 23 د رادات متيوعة

 746 5 996 4 د رادات التراخيص

 846 79 223 85 مجموت اإل رادات األ رى  

  
ووكاالت األمم تضطلع اليونيس  بخدمات المشتريات لصالح الحكومات والميظمات شير الحكومية  - 1

مليون دوالر    49,60المتحدة وشيرلا مر الميظمات والمؤسأأأأسأأأأات الدوليةع واعترفا اليونيسأأأأ  بإ رادات قدرلا 
 مليون دوالر( تتعلق بتوفير تلش الخدماتع  47,15: 2018)

مال ير دوالر(  5,08: 2018مال ير دوالر ) 7,44قأأل السأأأأأأأأأأأأأألع المخزنأأة البأأالغأأة وتتعلق د رادات ن - 2
 بسداد المبيعات المباشرة للسلع دل  ارراأ ثالثة مر المستودع فر الدانمركع

دضأأأأأافية لصأأأأأالح  وتجمع اليونيسأأأأأ ، مر خالل ميح تراخيص السأأأأأتخداي عالمة اليونيسأأأأأ ، امواال  - 3
ةع وُتقيأمد العأائأدات المتألتيأة مر ميح التراخيص عل  اسأأأأأأأأأأأأأأاي تقأارير اإ رادات برامج التعأاون فر البلأدان اليأاميأ 

مال ير دوالر   5,00، بلغ مجموع د رادات التراخيص 2019واليفقأأات الواردة فر نهأأايأأة السأأأأأأأأأأأأأأيأأةع وفر عأأاي 
 مال ير دوالر(ع 5,75: 2018)
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  23الم مظة   
 إ رادات االستثمار وتكالين التمويل  

 رات الواليات المتحدة()بآالأ دوال

 2019 2018 

 123 92 358 117 د رادات االستثمار المدارة داخليا   

 539 8 796 8 د رادات االستثمار فر التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة

 662 100 154 126 مجموت إ رادات االستثمار 

  
لا اليونيسأأأأأأأأأأ  ما قدرو  - 1 مليون دوالر( مر د رادات   100,66:  2018مليون دوالر )  126,15حصأأأأأأأأأأّ

والودائع تحا الطلب باألسأأأأأأأأواق المالية، والودائع المرّكبة، واألوراق  االسأأأأأأأأتثمار مر الودائع القصأأأأأأأأيرة األجل، 
  ات اإ رادات الثابتة، وحصص الملكية، والحسابات المصرفيةع  المالية 

مليون   2,65: 2018مليون دوالر ) 2,39بّأدت الميظمأة خالل السأأأأأأأأأأأأأأيأة تكأاليف تمويليأة بقيمأة وتك - 2
 دوالر( تتصل بالتزامات عقود التلجير التمويلرع

 
  24الم مظة   
 صافي المكاسب وال ساير   

 
 صافي المكاسب وال ساير - ألل 

  )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 (611 4) 833 19 مكاسب وخسائر صرأ العمالت األجيبيةصافر    

   صافي المكاسب وال ساير بالقيمة العادلة المتعلقة بما  لي:
 465 19 523 15 االستثمارات

 821 1 209 2 صافر المكاسب الياجمة عر بيع الممتلكات والمعدات
 675 16 565 37 مجموت صافي المكاسب 

  
 المكاسب أو ال ساير الناشئة عن صر  العم ت األجنبيةصافي  - باء 

  )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2018 2019 متحققة شير متحققة 
 262 41 064 36 986 32 078 3 المكاسب     

 (873 45) (231 16) (663 5) (568 10) الخسائر
 (611 4) 833 19 323 27 (490 7) مجموت صافي األربام/)ال ساير( 
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، اإ رادات المتلتية مر  21باإضأأأأأأأأأأأأأافة دل  ما سأأأأأأأأأأأأأبق، ُادِرجا فر التبرعات الواردة فر المالحظة  - 1
التبرعات، وفقا لليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأ ، خسأأأأأارة متحققة مر صأأأأأرأ العمالت األجيبية قدرلا  

مليون    37,96دوالر( ومكسأأأأأأأأب شير متحقق قدرو مال ير   7,88: مكسأأأأأأأأب قدرو 2018مليون دوالر )  36,33
 مليون دوالر(  تعلقان فر معظمهما بالموارد األخر  المستحقة القبضع 83,02: خسارة قدرلا 2018دوالر )

 
 25الم مظة   
 المساعدة النقدية ونقل لوازم البرامج  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

   النقديةالمساعدة    

 874 055 2 561 103 2 التحويالت اليقدية دل  الشركاء الميفم ر

 986 141 719 191 التحويالت اليقدية المباشرة مر اليونيس  دل  المستفيد ر 

 899 50 652 49 انشطة التمويل المشترك

 145 6 370 14 انشطة مشتركة التمويل

 904 254 2 302 359 2 المجموت الفرعي 

 272 8 (355 7) حركة المستحقات

 176 263 2 947 351 2 مجموت المساعدات النقدية 

   لوازم البرامج

 908 986 634 981 نقل لوا ي البرامج

 908 986 634 981 مجموت نقل لوازم البرامج 

 084 250 3 581 333 3 مجموت المساعدة النقدية ونقل لوازم البرامج 

  
الشأركاء الميفم ر تمّثل حركُة المسأتحقات المصأروفاِت المسأتحقة فر نهاية السأية، و لش إثبات حق  - 1

الم ر تكبدوا مصأروفات صأحيحة ُقدما بشألنها تقارير بحلول الموعد المحدد لإلبالغ دون ان تكون اليونيسأ   
 قد نظرت فيها بعدع  

ليقدية ونقل لوا ي البرامج، حسأأأأأأأب الميارق فر ويرد تو يع لهمو المصأأأأأأأروفات المتعلقة بالمسأأأأأأأاعدة ا - 2
 المعلومات القطاعيةع :36المالحظة 

 
  26الم مظة   
 استحقا ات المو فذن  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 660 827 488 901 المرتبات واألجور   

 617 174 683 194 األمم المتحدةاالشتراكات فر الصيدوق المشترك للمعاشات التقاعدية لمو فر 
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 2019 2018 

 203 63 123 58 مصروفات التلمير الصحر بعد انتهاء الخدمة   

 929 13 520 13 الخصوي األخر  المتعلقة بالمو فير بعد انتهاء الخدمة

 068 31 726 26 الخصوي األخر  المتعلقة باستحقاقات المو فير الطويلة األجل

 813 305 966 324 مصروفات المو فير األخر  

 290 416 1 506 519 1 مجموت استحقا ات المو فذن 

  
  27الم مظة   
 المصروفات األ رى   

  )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 

 945 25 062 25 خدمات دنتاج المواد اإعالمية   

 579 11 042 10 اإعالن والترويج والعالقات العامة

 900 21 514 21 والتجليد والتحرير والترجمة التحريريةالطباعة 

 731 55 688 60 الخدمات اإدارية والتشغيلية

 230 46 003 39 خدمات التخزير والخدمات اللوجستية

 355 17 170 21 دعم المو فير

 167 1 188 1 المراجعة الخارجية للحسابات

 500 157 665 164 السفر

 395 30 863 27 التو يع

 792 85 930 95 االست جار والتلجير

 066 1 243 1 انشطة ميح التراخيص

  291 39 227 41 التصليح واعمال الصيانة األخر  

 370 40 702 50 اللوا ي والمواد

 148 107 288 117 صياد ق االستثمار ألشراض تيمية األسواق

 772 20 306 20 االتصاالت

 709 142 857 170 مصروفات التشغيل األخر  

 417 5 454 9 المبالغ المشطواة واوجه اليقص فر المخزون 

 520 18 960 19 المرافق العامة

 076 5 435 7 (22مصروفات نقل السلع المخزنة )المالحظة 

 379 11 488 9 التطوير المهير

 475 3 513 3 التلمير

 (196 1) (196 9) الخسائر الياجمة عر اضمحالل القيمة

 621 847 402 909 مجموت المصروفات األ رى  
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تتلل  مصأأأأأروفات التشأأأأأغيل األخر  فر األسأأأأأاي مر تكاليف خدمات الخبراء االسأأأأأتشأأأأأاريير بقيمة  - 1
مليون دوالر(، وتكأأأأاليف التطوير والصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأانأأأأة والخبراء فر مجأأأأال   44,74: 2018مليون دوالر ) 70,94

مليون دوالر(، وتكأأأأأاليف الخأأأأأدمأأأأأات   43,12: 2018مليون دوالر ) 36,52تكيولوجيأأأأأا المعلومأأأأأات بقيمأأأأأة 
مليون دوالر(،    24,71:  2018مليون دوالر )  26,40لمشأأأأأأأأأأتركة التر تتكبدلا األمم المتحدة فر المقر بقيمة  ا

مليون دوالر(    13,97: 2018مليون دوالر )  22,14ومصأأأأروفات التشأأأأغيل المكتبية مر اجل الضأأأأيافة بقيمة 
 مليون دوالر(ع  14,89: 2018مليون دوالر ) 13,59ومصروفات التشغيل المكتبية األخر  بقيمة 

المخزونات والمبالغ المسأأتحقة القبض   2019وتشأأمل المبالغ المشأأطواة والخسأأائر المسأأجلة فر عاي  - 2
 مال ير دوالر(ع   4,42: 2018مال ير دوالر ) 7,43والممتلكات والمعدات بمجموع يصل دل  

 
  28الم مظة   
  دمات ال براء األ رى  ات الصلة بالبرامج  

  ات الواليات المتحدة()بآالأ دوالر 

 2019 2018 

 201 431 859 472 خدمات الخبراء األخر   ات الصلة بالبرامج   

 201 431 859 472 مجموت  دمات ال براء األ رى  ات الصلة بالبرامج 

  
البرنامجية تتلل  لمو الف ة مر المصأأأأأأروفات مر الخدمات الفيية واالسأأأأأأتشأأأأأأارية المتعلقة باألنشأأأأأأطة  - 1

والبحوط والتقييمات والتحليالت والدعم التقير فر مجاالت   المقدمة مر خالل الدراسأأأأأأأأأأات واالسأأأأأأأأأأتقصأأأأأأأأأأاءات
برنأامجيأة محأددة، والخأدمأات البرنأامجيأة األخر ، التر قأّدمتهأا ارراأ ثأالثأة مر مقأدمر الخأدمأات لتيفيأم برامج  

 اليونيس ع

 
  29الم مظة   
 األدوات المالية  

اسأأتخدامها لمدوات المالية: مخارر االئتمان ومخارر  اليونيسأأ  عرضأأة للمخارر التالية مر جراء  - 1
لكل مر المخارر  السأأأأأأوقع وتحتوي لمو المالحظة عل  معلومات بشأأأأأألن تعّرض الميظمة السأأأأأأيولة ومخارر 

رتها، وكيفية ددارتها وسأأأأياسأأأأات وعمليات لقياي المخارر وإداالممكورة اعالو، وما تحددو الميظمة مر الداأ 
 وُيفَصح عر المزيد مر المعلومات الكمية فر مختل  اجزاء البيانات الماليةع لراي المالع 

 
 التصييفات المحاسبية والقيم العادلة   

حسأأأأأأب رتبة األداة المالية تبّير الجداول التالية بالتفصأأأأأأيل قيمة األصأأأأأأول المالية والخصأأأأأأوي المالية  - 2
 حو المحدد فر السياسات المحاسبيةعوالف ة، عل  الي
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 كانون األول/ديسمبر 31األصول المالية في  - ألل 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

قروض وحسأأأأأأأأأأأأابات  
 مستحقة القبض

مأأأجأأأمأأأوع الأأأقأأأيأأأمأأأأأأأة  القيمة العادلة بفائض او بعجز
 الدفترية

 مجموع القيمة العادلة
 2018 2019 المحتفظ بها للتداول المتاحة للبيع األصول المالية

 259 995 303 796 303 796 - - 303 796 اليقدية ومكاف ات اليقدية       

 827 746 2 557 344 2 557 344 2 - - 557 344 2 الودائع ألجل

 789 988 846 944 1 846 944 1 - 846 944 1 - السيدات المتداولة

بة  411 11 - - - - - الودائع المركم

 691 92 423 99 423 99 423 99 - - العقود ا جلة لشراء العمالت بمكسب

 952 274 549 336 549 336 - 549 336 - حصص الملكية

 695 7 - - - - - السيدات اإ نية

 693 329 3 254 329 3 254 329 3 - - 254 329 3 المسالمات المستحقة القبض

 829 68 177 160 177 160 - - 177 160 حسابات اخر  مستحقة القبض

 146 516 8 109 011 9 109 011 9 423 99 395 281 2 291 630 6 مجموت األصول المالية 

  
 ُتعتبر القيمة الدفترية لمصول المالية تقد را تقريبيا معقوال للقيمة العادلةع - 3

 
 كانون األول/ديسمبر 31ال صوم المالية في  - باء 

  )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

الخصأوي المالية األخر   
 )بالتكلفة المهَلكة(

الخصأأأأأأأأأأوي المالية 
 األخر  

مأأجأأمأأوع الأأقأأيأأمأأأأأأأة  
 الدفترية

 مجموع القيمة العادلة
 2019 2018 
      ال صوم المالية      

 341 339 958 388 958 388 - 958 388 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة
 288 62 652 12 652 12 - 652 12 المسالمات المقبوضة مقدماً 

 506 803 427 154 1 427 154 1 - 427 154 1 األموال المحتَفظ بها لحساب ارراأ ثالثة
 227 40 884 35 884 35 - 884 35 خصوي عقود التلجير التمويلر

 601 211 805 193 805 193 595 99 210 94 الخصوي األخر  
 963 456 1 726 785 1 726 785 1 595 99 131 686 1 مجموت ال صوم المالية 

  
، الخصأأأأوي 17باسأأأأتثياء عقود التلجير التمويلر واالتفاقات المؤكدة الطويلة األجل )انظر المالحظة  - 4

قصأأأأيرُة األجل، ومر المتوقع ان ُتسأأأأوم  فر شضأأأأون فترة االثير عشأأأأر شأأأأهرا  األخر (، فإن معظم الخصأأأأوي 
المالر، وُيفترض ان توفر  مركز وُيبلمغ عر اي خصأأأوي اخر  شير متداولة بالتكلفة المهلكة فر بيان الالمقبلةع 

 األدوات الماليةع القيم الدفترية تقد را تقريبيا للقيم العادلة لهمو 
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 رريقة التقييم   

يعكس التسألسأل الهرمر للقيمة العادلة تصأييفات اسأعار السأوق، ويهدأ دل  توضأيح مد  السأهولة  - 5
 ة فر حو ة اليونيس ع  اليسبية التر يمكر بها تسييل قيمة االستثمارات الموجود

دت ويتضأمر الجدول ادناو تحليال لمدوات المالية المسأجلة بالقيمة العادلة حسب  - 6 رريقة التقييمع وُحدِّ
  :المستويات المختلفة عل  اليحو التالر

دجراء تسأويات( متوسأط األسأعار المعروضأة مر مصأدرير ميفصألير )دون  - 1المسأتو   )ا( 
 المتطابقة؛  يما  تعلق باألصول او الخصوي فر األسواق اليشطة ف

التر  1المدخالت مر شير األسأأأأأأعار المعروضأأأأأأة المدَرجة فر المسأأأأأأتو   -  2المسأأأأأأتو   )ب( 
يمكر رصأأأدلا باليسأأأبة لمصأأأل او الخصأأأم، سأأأواء بصأأأورة مباشأأأرة )اي كلسأأأعار( او شير مباشأأأرة )اي مشأأأتقة  

 األسعار(؛   مر

خصأم شير مسأتيدة دل  بيانات سأوقية يمكر رصأدلا مدخالت لمصأل او ال - 3المسأتو   )ج( 
 ع )مدخالت شير قابلة للرصد(

وتتوفر لغالبية األدوات المالية التر تحتفظ بها الميظمة اسأأأأأأعاٌر معروضأأأأأأة فر األسأأأأأأواق اليشأأأأأأطة،   - 7
البورصأأأأأات“ فر  ع وُتصأأأأأيم  األدوات المالية المشأأأأأتقة والمتداولة خارج 1وُتصأأأأأيم  لمو األدوات فر المسأأأأأتو  

مشأأتقة مر   باعتبارلامباشأأر، كسأأعر، او شير مباشأأر، ، د  يمكر رصأأد قيمتها العادلة، دما بشأأكل 2المسأأتو  
، ف ة قياي القيمة العادلة، مر العقود ا جلة للتحو   2األسأأعارع وتتكون األدوات المالية المبيمية فر المسأأتو  

 مشتقات واألدوات الثابتة اإ رادات فر الحافظة المدارة خارجياعضد مخارر العمالت األجيبية ومر عقود ال

 
 األدوات المالية مسب  ريقة التقذيم - جيم 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 2018 2019 3المستو   2المستو   1المستو   
      األصول      

 102 104 423 99 - 423 99 - بعجزالعادلة بفائض او  األدوات المالية المقّيمة بالقيمة 
 741 263 1 395 281 2 - 795 107 600 173 2 األصول المالية المتاحة للبيع

      ال صوم
 (159 93) (595 99) - (595 99)  بعجزالعادلة بفائض او  األدوات المالية المقّيمة بالقيمة 

 684 274 1 223 281 2 - 623 107 600 173 2 المجموت 
  

  30الم مظة   
 إدارة الم ا ر المالية   

 التعرض للمخارر االئتمانية   

احأد المأانحير تتمثأل المخأارر االئتمأانيأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بتكبأدلأا خسأأأأأأأأأأأأأأأارة مأاليأة فر حأال عأدي وفأاء  - 1
ية  التعاقديةع وتيشأأأأأل المخارر االئتمانية بصأأأأأفة اسأأأأأاسأأأأأ العمالء او اي ررأ مقابل فر اداة مالية بالتزاماته   او
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اليقدية، واالسأأأأأأأأتثمارات، والمبالغ المسأأأأأأأأتحقة القبض مر المسأأأأأأأأالمات، والمبالغ األخر   اليقدية ومكاف ات  مر
 المستحقة القبضع  

يعّرض الميظمة دل  درجة عالية بلداع ولما   146وتملش اليونيسأأ  حسأأابات مصأأرفية فر اكثر مر  - 2
لمخارر، وضأأأأعا اليونيسأأأأ  عملية لتقييم المخارر  لمو امر مخارر التخل  عر الدفعع وللتخفيف مر حدة 

مسأأأأأبقة معهع  فتح حسأأأأأابات مصأأأأأرفية فر اي مصأأأأأرأ لم يكر لليونيسأأأأأ  عالقة تجارية    تعّير دنجا لا قبل 
مع مصأأأأأأأأرأ معّير  يطوي التعامل معه عل  درجة اعل  مر  وإضأأأأأأأأافة دل   لش، د ا لم تتوافر بدائل للتعامل 

توجيهية داخلية مر قبيل تقليل األرصأأأأأأأأأدة المودعة فر حسأأأأأأأأأاباتها  بادئ المخارر، يجو  لليونيسأأأأأأأأأ  فرض م
 دل  الحد األدن ع المصرفية 

وفيما  تعلق باألدوات المالية، تخف  اليونيسأأ  مر حدة تعرضأأها للمخارر االئتمانية بفرض بعض  - 3
االئتمانر لمداة او المؤسأأسأأة المالية القيود، وميها، عل  سأأبيل المثال ال الحصأأر، وضأأع حد ادن  للتصأأييف  

األسأأاسأأيةع وتشأأمل سأأياسأأة ددارة الخزانة واالسأأتثمار معا ير ائتمانية دنيا متحفظة لجميع الجهات التر ُتصأأدر  
ادوات مالية، مع وضأأأع حدود  جال االسأأأتحقاق ولمرراأ المقابلة، عل  اسأأأاي الجدارة االئتمانيةع وشأأأّكلا  

المالية توافق عل  كل ررأ مقابل جد د قبل القياي بلي اسأأتثماراتع ومر  شأأؤون اليونيسأأ  لجية اسأأتشأأارية لل
اجأل تقليأل مخأارر األرراأ المقأابلأة، تجري اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  معأامالتهأا مع األرراأ المقأابلأة التر تتمتع بأدرجأة  

يضأأأأا  اسأأأأتثمارية حسأأأأب ما تحددو وكاالت التصأأأأييف الرئيسأأأأية، والتر وافقا عليها اللجية مسأأأأبقاع وتسأأأأتخدي ا
تصأأأأأييفات مقايضأأأأأات التقصأأأأأير االئتمانر لرصأأأأأد مخارر الطرأ الميا رع ويجو  ايضأأأأأا ددراج البيوك شير  

 بموافقة استثيائية مر اللجيةع  المصيفة او  ات التصييف األدن  فر قائمة العالقات مع األرراأ المقابلة

ئيسأأية للتصأأييف االئتمانر، وتسأأتخدي اليونيسأأ  التصأأييفات االئتمانية الصأأادرة عر ثالط وكاالت ر  - 4
(،  Fitchوفيتش )( S&P Global Ratings( وإي ،نأأأأأد بر شلواأأأأأال ريتييغز )Moody’sلر مود ز )

لتصأييف ورصأد مخارر االئتمان التر تتعرض لها ادواتها الماليةع وكانا االسأتثمارات التر تد رلا اليونيسأ   
 فر ادوات مالية عالية الجودة، عل  اليحو المبّير فر الجدول ادناوع 

عد وتخضأأأأع االسأأأأتثمارات المدارة خارجيا للمبادئ التوجيهية المتعلقة باسأأأأتثمارات التلمير الصأأأأحر ب - 5
 انتهاء الخدمة، التر تكفل استثمار األموال فر األدوات المالية واألرراأ المقابلة المتمتعة بدرجة استثماريةع 

المسأأتحقة القبض مر المسأأالمات  ويتلثر تعّرض اليونيسأأ  للمخارر االئتمانية الياشأأ ة عر المبالغ  - 6
اع فعموما، تيخفض دل  حد كبير مخارر التخل   الجهة المانحة اساسوالمبالغ األخر  المستحقة القبض بيوع  

الحكومية الدولية ومؤسأأأأأأأسأأأأأأأات األمم  عر الدفع فر حالة المبالغ المسأأأأأأأتحقة القبض مر الحكومات والوكاالت 
المتحدة األخر ع وقد رصأأأأأدت اليونيسأأأأأ  مخصأأأأأصأأأأأات لتعويض اضأأأأأمحالل القيمة تمّثل تقد راتها للخسأأأأأائر  

األخر  المسأتحقة القبض، اسأتيادا دل  مسأتحقة القبض مر المسأالمات والمبالغ المتكبدة فيما  تعلق بالمبالغ ال
 المستحقة القبض التر قد تضمحل قيمتهاع  تحد د دقيق للمبالغ 

ل القيمأأة الأأدفتريأأة لجميع األدوات المأأاليأأة الحأأد األقصأأأأأأأأأأأأأأ  للمخأأارر االئتمأأانيأأة التر تتعرض  - 7 وتمثأأّ
 الميظمةع لها
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 لم ا ر االيتمان مسب تصنين الجدارة االيتمانيةتركذز التعرا  - ألل 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

كأأانون  31الجأأدارة االئتمأأانيأأة فر 
 2018 2019 شير مصّي  AAA AA A B األول/ديسمبر

        النقدية ومكافئات النقدية        
 272 196 599 317 060 78 73 860 153 606 85 - اليقدية

 987 798 704 478 - 280 142 159 95 265 241 - الودائع ألجل
 259 995 303 796 060 78 353 142 019 249 871 326 - المجموت الفرعي  

        االستثمارات
 827 746 2 557 344 2 - 062 25 314 100 1 181 219 1 - الودائع ألجل

 789 988 846 944 1 271 73 134 12 908 293 636 931 897 633 السيدات المتداولة

بة  411 11 - - - - - - الودائع المركم
 691 92 423 99 423 99 - - - - العقود ا جلة لشراء العمالت

 952 274 549 336 549 336 - - - - حصص الملكية
 670 114 4 375 725 4 243 509 196 37 222 394 1 817 150 2 897 633 المجموت الفرعي  
 929 109 5 678 521 5 303 587 549 179 241 643 1 688 477 2 897 633 المجموت 

  
نقأديأة ومكأاف أات نقأديأة ُيحتفظ بهأا فر عأدد مر الحسأأأأأأأأأأأأأأابأات وتمثّأل األموال شير المصأأأأأأأأأأأأأأيفأة مبأالغ  - 8

المصأي  المبالغ  المكاتب القطريةع وااليسأبة لالسأتثمارات المدارة خارجيًا، يشأمل االسأتثمار شير التشأغيلية فر 
اليقدية، وصأأأأياد ق اليقدية المتداولة، والسأأأأيدات الحكومية التر يكون نمط مخاررلا وتصأأأأييف جدارتها موافقًا  

  :عل  اليحو التالرلبلد اإصدارع وتستيد التصييفات دل  تصييفات مود ز للجدارة االئتمانية، 

تصأأأأأأأأأأأأأأييفأأأأات مود ز للجأأأأدارة 
  االئتمانية

لليونيسأأأأأأأأ   تصأأأأأأأأييفات
 للجدارة االئتمانية

   Aaa   تقيمم االلتزامات التر حصأأأأأأأأأأأألا عل  تصأأأأأأأأأأأأييفAaa   باعتبارلا األعل  مر
 حيث الجودة، وتيطوي عل  قدر ض يل للغاية مر المخارر االئتمانيةع

AAA 

Aa1 ؛Aa2 ؛Aa3  تقيمم االلتزامات التر حصأأأأأأألا عل  تصأأأأأأأييفAa  باعتبارلا التزامات عالية
 الجودة ولر معرضة لمخارر االئتمانية ميخفضة جداع

AA 

A+ ؛A1 ؛A2 ؛A3   ُتعتبر االلتزامات التر حصأأأأأأأألا عل  تصأأأأأأأأييفA   التزامات مر الرتبة فوق
 لمخارر ائتمانية ميخفضةعالمتوسطة ولر معرضة 

A 

Baa1 ؛Baa2 ؛Baa3   االلتزامات التر حصأأأأأأأأأألا عل  تصأأأأأأأأأأييفBaa  عرضأأأأأأأأأأة لمخارر ائتمانية
ولر تعتبر متوسأأأأأأأأأأأطة الرتبة وعل  لما األسأأأأأأأأأأأاي فإنها قد تتسأأأأأأأأأأأم معتدلةع 

 معّيية تتعلق بالمضاراةعبخصائص 

B 
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 تقادم المبالك المستحقة القبض - باء 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 استحقاقها موعد فات متداولة وشير متداولة 
  صأرأ ()خسأائر/مكاسأب
 2018 2019 األجيبية العمالت

 693 329 3 254 329 3 187 1 154 43 913 284 3 مسالمات مستحقة القبض      
 829 68 177 160 (206) - 383 160 حسابات اخر  مستحقة القبض

 522 398 3 431 489 3 981 154 43 296 445 3 المجموت 
  
اسأأأتيادا دل  اتجالات السأأأداد المسأأأتحقة القبض قابلة للتحصأأأيل  وتعتقد اليونيسأأأ  ان جميع المبالغ  - 9

 التاريخر لمرصدة شير المسددة وتحليلهاع

 
بالقروا والمبالك المساتحقة القبض  تحّركات الم صاصاات المرصاودة لتعويض اضامح ل القيمة ليما  تعلق  - جيم 

 2019  ل عام 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 

اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمأأأأأة فر 
كأأأأأأأانون الثأأأأأأأانر/ يأأأأأأأا ر  1

2019  

الخسأأأأأأأأأأأأأأأأائر المعترأ بهأأأا 
اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل اليأاتجأة عر 

 القيمة

اليأأأاتجأأأة عر الخسأأأأأأأأأأأأأأأأأائر 
اضأأأأأأأأأأأأأأمحالل القيمأأة التر 

 يمكر تداركها

اضأأأأأأأأأأأأأأمأحأالل الأقأيأمأأأأأأأة فأر 
كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبر  31

2019 
 587 3 (442 5) 319 1 710 7 المسالمات المستحقة القبض     

 120 6 (570 5) 798 1 892 9 حسابات اخر  مستحقة القبض
 707 9 (012 11) 117 3 602 17 المجموت 

  
 التعرض لمخارر السيولة  

بالتزاماتها تتمثل مخارر السأأأأأأأأأأأيولة فر الصأأأأأأأأأأأعواات التر يمكر ان تواجهها اليونيسأأأأأأأأأأأ  فر الوفاء  - 10
والتحويالت اليقدية الموعودة للبرامجع وال يسأأمح اليظاي  األخر  المرتبطة بحسأأاباتها المسأأتحقة الدفع والخصأأوي 

المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأأ  باقتراض األموال مر جهات خارجية باسأأأأأأتثياء قروض الصأأأأأأيدوق المركزي  
 لمواجهة الطوارئ المقدمة مر مكتب األمم المتحدة لتيسيق الشؤون اإنسانيةع

يونيسأأأأأأأ  الوفاء بالتزاماتها ألن الضأأأأأأأوابط الي ُظمية تكفل عدي دصأأأأأأأدار  وتر  اإدارة ان فر وسأأأأأأأع ال - 11
بالسأأيولة مر خالل الرصأأد المتواصأأل للتدفقات الشأأراء داّل د ا توافرت الميزانية الال مةع وتحتفظ اإدارة  رلبات 

القياي باسأأتثمارات العمليات ومر انشأأطة االسأأتثمار والتمويل المتوقعة ومر خالل اليقدية الفعلية والمتوقعة مر 
الجد ر بالمكر ان اليونيسأأأأأأأ  ال تضأأأأأأأطلع  نقدية وسأأأأأأأائلة،  تم تداول بعضأأأأأأأها فر اسأأأأأأأواق مالية ثانويةع ومر 

 التلجير التمويلرعبلنشطة تمويلية سو  انشطة 

فر  لش الحسأأأأأأابات تحا الطلب فر وُيسأأأأأأتثمر فائض اليقدية فر مجموعة مر األدوات المالية، بما  - 12
كفالة  ألجل واألوراق المالية  ات اإ راد الثابا، التر ُ توخ  ميها مالية والودائع المرّكبة والودائع األسأأأأأأأأأأأأواق ال

امر االسأتثمارات وسأيولتها وفر الوقا نفسأه بلوغ المعدل األمثل مر العائداتع وفر جميع الحاالت، ال ُيسأمح  
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مع دعم تيويعها مر خالل وضأأأع  انية العالية، باالسأأأتثمارات داّل فر المؤسأأأسأأأات والسأأأيدات  ات الجودة االئتم
 المقابلةعحدود ائتمانية لمرراأ 

 
 آجال االستحقاا التعا دية لل صوم المالية لمنظمة األمم المتحدة للطفولة - دال 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

مأأأأأأأأجأأأأأأأأمأأأأأأأأوع   فات موعد استحقاقها  حل موعد استحقاقها 
الأأأأأأأأقأأأأأأأأيأأأأأأأأمأأأأأأأأة  
الأدفتريأة لعأاي 

2019 

مأأأأأأأأأجأأأأأأأأأمأأأأأأأأأوع  
الأأأأأأأأقأأأأأأأأيأأأأأأأأمأأأأأأأأة  
الأأدفتريأأة لعأأاي  

2018  
 -صأأأأأأأأأأأأفر 

 اشهر 3
3-6 

 اشهر
اشأأأأأأأأهر دل   6

 شهراً  12
اكثر مر 

 سية
-صأأأأأأأأأأأأأأأفأر

 اشهر 3
3-6 

 اشهر
اشأأأأأأأهر دل   6

 شهراً  12
اكثر مر 

 سية 
  مسأأأأأأتحقة حسأأأأأأابات           

 654 229 113 252 103 865 6 738 64 - - - 401 186 الدفع
 687 109 845 136 - - - - - - - - المستحقة الخصوي

 341 339 958 388 103 865 6 738 64 - - - 401 186 المجموت 
 

 لم تدَرج ،جال استحقاق الخصوي المستحقة ألنها شير معروفةع 
 

االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاق فر وقأا مبكر  ومر شير المتوقع ان تتحقق التأدفقأات اليقأديأة الواردة فر تحليأل ،جأال  - 13
 كبيراعمختلفة اختالفا للغاية، او بمبالغ 

 
 التعرض لمخارر السوق   

بسأأأأأأأأبب التغيرات فر اسأأأأأأأأعار السأأأأأأأأوقع وتتلل   مخارر السأأأأأأأأوق لر احتمال تمبمب قيمة اداة مالية  - 14
مخارر السأأأأأأأأأوق مر ثالثة انواع مر المخارر، لر: المخارر المرتبطة بالعمالت األجيبية؛ مخارر اسأأأأأأأأأعار  

شير المواتية فر  ع واليونيسأأأأ  معرضأأأأة لآلثار السأأأألبية المحتملة للتحركات الفائدة؛ ومخارر األسأأأأعار األخر  
األدوات الماليةع وتكفل اليونيسأأأأأأأ ، مر خالل  اسأأأأأأأعار الفائدة واسأأأأأأأعار صأأأأأأأرأ العمالت األجيبية عل  قيمة 

واللجية    عيها بصورة ميتظمة دل  اإدارةسياساتها وإجراءاتها، تحد د مخارر السوق وقياسها وإدارتها واإبالغ  
 االستشارية للشؤون الماليةع

 وتضم انشطة الخزانة الحوافظ األراع التالية: - 15

 حافظة اليقدية ومكاف ات اليقدية  - 1 

 حافظة االستثمارات القصيرة األجل - 2 

 حافظة االستثمارات الطويلة األجل  - 3 

 حافظة األسواق الياش ة  - 4 

مليون دوالر كحد  30وتخفم  المخارر المرتبطة بحافظة األسأأأأأأواق الياشأأأأأأ ة عر رريق تحد د مبلغ  - 16
اقصأأأأ  لحيا ة األموال بعمالت األسأأأأواق الياشأأأأ ة، وعر رريق االمتياع عر دبراي المعامالت داّل مع الشأأأأركاء  

ُتجري اليونيسأأأأ  معامالت   الم ر توافق عليهم اللجية االسأأأأتشأأأأارية للشأأأأؤون المالية مسأأأأبقاع وإضأأأأافة دل   لش،
اسأأأأأتثمارية فر األسأأأأأواق الياشأأأأأ ة فقط فر حالة العمالت التر تحتاج الميظمة دل  دنفاق مبالغ كبيرة مر المال  

 بها، فتقلل بالتالر مر المخارر المرتبطة بصرأ العمالت األجيبيةع 
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 مخارر العمالت   

األجيبية( فيما  تعلق باألدوات مالت تيشأأأأأأأأأأأأأل مخارر العمالت )او المخارر المرتبطة بصأأأأأأأأأأأأأرأ الع - 17
المالية المقومة بعملة اجيبيةع واليونيسأأأأ  عرضأأأأة لمخارر العمالت عل  اإ رادات والمصأأأأروفات واألصأأأأول  

مة بعملة  ي بها لمو المعامالت والخصأأأأأأأوي المقوم لر اسأأأأأأأاسأأأأأأأا  شير دوالر الواليات المتحدةع والعمالت التر ُتقوم
  : لر كما

السأأأأأأأأأأأأأأويأأديأأة والأأدوالر الكيأأدي ق بأأالتبرعأأات: اليورو والكرونأأة اليرويجيأأة والكرونأأة فيمأأا  تعل )ا( 
والأدوالر الييو يليأدي والفرنأش السأأأأأأأأأأأأأأويسأأأأأأأأأأأأأأري والكرونأة الأدانمركيأة والجييأه اإسأأأأأأأأأأأأأأترليير والأدوالر األسأأأأأأأأأأأأأأترالر 

 اليابانر؛  والير

القطريأأة فيمأأا  تعلق بأأالمصأأأأأأأأأأأأأأروفأأات: جميع العمالت المسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدمأأة فر جميع المكأأاتأأب  )ب( 
والييرة الييجيرية والبر اإثيوار والشأأأأأأأألر الكيير لليونيسأأأأأأأأ ، بما فر  لش الرواية الهيدية والرواية الباكسأأأأأأأأتانية 

 األخر ؛  والعد د مر العمالت 

فيما  تعلق باألصأأأأأول والخصأأأأأوي: جميع العمالت المسأأأأأتخدمة فر جميع المكاتب القطرية  )ج( 
ييه اإسأأأترليير والفرنش السأأأويسأأأري والكرونة السأأأويدية والكرونة اليرويجية  لليونيسأأأ ، بما فر  لش اليورو والج

 والير اليابانر والعد د مر العمالت األخر ع 

ربيييأة“ مر خالل ولم تطّبق اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  المحأاسأأأأأأأأأأأأأأبأة التحوريأة، بيأد انهأا تطّبق ودجراءات تحو   - 18
المتوقعأأة للعمالت األجيبيأأة بعمالت اإ رادات، اليقأأديأأة الخأأارجيأأة االحتفأأا  بعمالت اجيبيأأة لتغطيأأة تأأدفقأأات 

دضأأأافة دل  دبراي عقود ،جلة عل  عمالت اإ راداتع وااليسأأأبة لحافظة االسأأأتثمارات المدارة خارجيا، تسأأأتخدي 
اليونيسأأأأ  ادوات مالية مشأأأأتقة مر اجل التحّو  مر بعض حاالت التعرض للمخارر او للتقليل دل  ادن  حد  

صأأأأأأأصأأأأأأأات المرجيية عل  اليحو الوارد فر االتفاق مع مد ر صأأأأأأأيدوق االسأأأأأأأتثمارع  مر االنحرافات عر المخ
، عملا اليونيسأأأأ  عل   يادة توسأأأأيع نطاق اسأأأأتراتيجيتها للتحو  مر تقلبات اسأأأأعار  2019واعتبارا مر عاي 

 العمالت مر خالل االستثمار فر عقود خيار بيع/شراء العمالت األجيبيةع 

بالعمالت األجيبية اق المالئم ويوجز مركز اليونيسأأأأأأأأأأأ  فيما  تعلق ويوضأأأأأأأأأأأح الجدول التالر السأأأأأأأأأأأي - 19
 المستخدمة فر األدوات الماليةع

 
 مركز العم ت األجنبية المست دمة في األدوات المالية الواردة في بيان المركز المالي - داء 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 
دوالر الواليأأات 

 اليورو المتحدة 
الأأأأأأأجأأأأأأأيأأأأأأأيأأأأأأأه 

 اإسترليير
الأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأرونأأأأأأأأأأة 

 السويدية
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوالر 

 الير اليابانر الكيدي
الأأأأأأأفأأأأأأأرنأأأأأأأش  

 2018 2019 اخر   السويسري 
اليقأأأديأأأة ومكأأأاف أأأات             

 259 995 303 796 628 59 161 5 509 8 187 305 224 8 921 171 368 542 اليقدية

 827 746 2 557 344 2 - - - - - -  557 344 2 الودائع ألجل

 789 988 846 944 1 -  -  -  -  -  519 11 130 40 197 893 1 السيدات المتداولة

بة  411 11 - - - - - - - - - الودائع المركم

 952 274 549 336 132 22 340 4 126 19 129 3 170 4 856 9 072 41 724 232 حصص الملكية
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دوالر الواليأأات 

 اليورو المتحدة 
الأأأأأأأجأأأأأأأيأأأأأأأيأأأأأأأه 

 اإسترليير
الأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأرونأأأأأأأأأأة 

 السويدية
الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوالر 

 الير اليابانر الكيدي
الأأأأأأأفأأأأأأأرنأأأأأأأش  

 2018 2019 اخر   السويسري 
 695 7 - - - - - - - - - السيدات اإ نية           

الأأأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأأأمأأأأأأأات  
 693 329 3 254 329 3 616 137 966 54 510 51 618 168 432 256 422 364 037 907 653 388 1 المستحقة القبض 

حسأأأأأأأأأأأأأأأأأابأأأات اخر  
 520 161 600 259 864 43 2 - 160 226 195 656 73 497 141 مستحقة القبض

مااااااااجاااااااامااااااااوت  
 146 516 8  109 011 9 240 263 469 64 145 79 094 172 133 261 216 394 816 233 1 996 542 6 األصول المالية 

حسأأأأأأابات مسأأأأأأتحقة 
 (341 339) (958 388) (353 16) (803) (330) (2) - (197) (838 25) (435 345) الدفع

الأأأأأمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالأأأأأمأأأأأأأات 
 (288 62) (652 12) - (478) -  -  -  -  (467 1) (707 10) المقبوضة مقدماً 

األموال المحتَفظ بهأأا  
 (506 803) (427 154 1) (122) (33) - (8) - (99) (238 70) (927 083 1) لحساب ارراأ ثالثة 

 (828 251) (689 229) (536 5) (3) - (1) (246) (881) (931 4) (091 218) الخصوي األخر  

مااااااااجاااااااامااااااااوت   
 (963 456 1) (726 785 1) (011 22) (317 1) (330) (11) (246) (177 1) (474 102) (160 658 1) ال صوم المالية 

صاااافي الحيازة  
الاامااعاارضاااااااااااااة 

 183 059 7 383 225 7 229 241 152 63 815 78 083 172 887 260 039 393 342 131 1 836 884 4 للم ا رة
  

 مخارر اسعار الفائدة   

بسأبب التغيرات فر اسأعار الفائدة بالسأوقع  مخارر اسأعار الفائدة لر احتمال تمبمب قيمة اداة مالية  - 20
فائدة ثابا تشأأأمل جميع  كانا اصأأأول اليونيسأأأ  المالية الخاضأأأعة لسأأأعر تاريخ دعداد البيانات المالية، وحت  

 الودائع ألجل واالستثماراتع ولم تكر لياك اي اصول مالية خاضعة لسعر فائدة متغيرع

 
 الثابتةاألدوات المالية  ات أسعار الفايدة  - واو 

 المتحدة()بآالأ دوالرات الواليات 

 2019 2018 

 882 694 4 410 903 4 الثابتةاألدوات المالية  ات اسعار الفائدة    

 264 821 3 699 107 4 األدوات المالية األخر  

 146 516 8 109 011 9 مجموت األصول المالية 

  
 تحليل الحساسية: العمالت األجيبية  

 بير الجدول التالر حسأأأاسأأأية صأأأافر األصأأأول والفائض/العجز د اء ارتفاع سأأأعر العمالت الرئيسأأأية  - 21
األجيبية وانخفاض سأعرلاع ويسأتيد لما التحليل دل  تغيرات اسأعار صأرأ العمالت التر تسأتخدمها اليونيسأ  
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لماليةع ويفترض لما التحليل التر اعتبرتها اليونيسأأأأأ  ممكية فر حدود المعقول فر تاريخ دعداد لمو البيانات ا
 ويتغاض  عر اي اثر للمسالمات واليفقات المتوقعةع  ثبات جميع المتغيرات األخر ، وال سيما اسعار الفائدة، 

 
 مركز العم ت األجنبية المست دمة في األدوات المالية الواردة في بيان المركز المالي - زاي 

 المتحدة()بآالأ دوالرات الواليات 
 )العجز(/الفائض 

 2019كانون األول/ديسمبر  31الرصيد فر 
سأأأأأأأأأعر دوالر الواليات المتحدة  ارتفاع
 فر المائة 10بيسبة 

سأأأأأأأأأأأأأأعر دوالر الواليأأأأأأأات  انخفأأأأأأأاض
 فر المائة 10المتحدة بيسبة 

 134 113 (134 113) اليورو    
 304 39 (304 39) الجييه اإسترليير

 208 17 (208 17) السويديةالكرونة 
 089 26 (089 26) الدوالر الكيدي

 881 7 (881 7) الير اليابانر
 315 6 (315 6) الفرنش السويسري 

 931 209 (931 209) المجموت 
  

كانون  31والخصأأأأأأأأوي حت  ُتحسأأأأأأأأب البيانات الواردة اعالو باإشأأأأأأأأارة دل  القيمة الدفترية لمصأأأأأأأأول  - 22
 فقطع  2019األول/ديسمبر 

 
 المشتقات المالية   

المخارر المتعلقة بالعمالت األجيبيةع تسأتخدي اليونيسأ  العقود ا جلة لشأراء العمالت بغرض ددارة   - 23
المشأأتقات المالية الحد مر التلثير االقتصأأادي لعمليات التعرض للمخارر  لهمو  وتشأأمل اسأأباب اقتياء الميظمة 

 صرأ العمالت األجيبية بلقص  قدر ممكر مر الفعالية وإدارة لما التلثير بكفاءةع المتعلقة بلسعار 

ارجيا اما المكاسأأأأأأب الياشأأأأأأ ة عر التغيرات فر القيم العادلة للعقود ا جلة لشأأأأأأراء العمالت المدارة خ - 24
 مليون دوالر(ع 1,30: مكاسب مقدارلا 2018مليون دوالر ) 0,30فكان مقدارلا 

ادوات مالية متاحة للبيعع وتتميز  وتسأأتثمر اليونيسأأ  فر السأأيدات المتداولة التر ُتصأأيم  عل  انها  - 25
ِدرة وقا الشأأأراءع وتلمو السأأأيدات بخاصأأأية خيار الشأأأراء التر  ميح لمو الخاصأأأية  ُ تفق عليها مع الجهة المصأأأت

ِدرة الحق فر المطالبة بالسأأأأيد فر مواعيد متفق عليها مسأأأأبقا خالل دورة الجهة  حياة السأأأأيدع ونظرا ألن  المصأأأأت
قيمتها المعلية او االسأأمية(، فإن خطر دلحاق خسأأائر براي  السأأيدات يمكر المطالبة بها بلسأأعار التعادل )اي 
يدات المقتياة مر جانب مدراء اسأأأأأأأأتثمار خارجيير فر نهاية المال األصأأأأأأأألر يكون معدوماع والغا قيمة السأأأأأأأأ 

مال ير دوالر(ع    6,68  :2018مال ير دوالر )  7,96خيار الشأأأأأأأأأأراء، ، والتر تضأأأأأأأأأأميا خاصأأأأأأأأأأية  2019 عاي
 820,46: 2018بليون دوالر )  1,76ما مجموعه   2019والغا قيمة السأأأأأيدات المدارة داخليًا فر نهاية عاي 

يفا ع ل  انها متاحة للبيعع ومر تلش السأأيدات، بلغا قيمة السأأيدات التر تشأأمل خاصأأية مليون دوالر(، وصأأُ
 مليون دوالر(ع 102,63: 2018مليون دوالر ) 181,07خيار الشراء 
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تشأأأأمل خيارا ضأأأأمييا )اي  وتسأأأأتثمر اليونيسأأأأ  ايضأأأأا فر األدوات المالية  ات الودائع المركبة التر   - 26
دة األجلع وتدّر لمو األداة المالية عائدا معز ا يفوق الودائع ألجل مشأأأأأأأأتقة ضأأأأأأأأميية( دضأأأأأأأأافة دل  وديعة محد

لمخارر العملة،  األسأأأاسأأأية القياسأأأيةع وفر حير تيطوي لمو األداة المالية عل  عيصأأأر اسأأأاسأأأر مر التعرض 
سأأأعر التيفيم والسأأأعر الفوري الحالر  فإنه يقتصأأأر فقط عل  فوائد الصأأأرأ األجيبر الضأأأائعة نتيجة الفرق بير 

 البد لةع ولر تكون لياك اي مخارر د ا لم  تم ممارسة لما الخيارع ا اعيد سداد الوديعة بالعملة د

 
 تحليل الحساسية: اسعار الفائدة   

فر اسأعار  يعرض الجدول التالر حسأاسأية صأافر األصأول والفائض/العجز الياجم عر حدوط تغير  - 27
نقطة اسأاي باليظر دل  اوضأاع عدي   100نقطة اسأاي و يادة بمقدار   30الفائدة  تراوح بير انخفاض بمقدار 

ع وتخضع القيمة العادلة وحدلا لحافظة السيدات لتغيرات القيمة 2019كانون األول/ديسأمبر   31السأداد حت  
  العادلة نتيجة التغيرات فر اسأأأأأأأأأعار الفائدة، نظرًا ألن جميع السأأأأأأأأأيدات ُتصأأأأأأأأأيم  باعتبارلا ادوات مالية متاحة

 للبيعع وتسجل التغيرات فر القيمة العادلة لمدوات المالية المتاحة للبيع فر صافر األصول مباشرًةع

 
 مساسية صافي األصول والفايض/العجز للترذرات في أسعار الفايدة - ماء 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

  األثر 
 اليسبة الم وية الفائض/)العجز( صافر األصول 
 - - 847 944 1 قيمة الحافظة    

 1,97 (291 38) 556 906 1 اساينقطة  100 يادة بمقدار 
 0,46 943 8 790 953 1 نقطة اساي 30انخفاض بمقدار 

  
 مخارر األسعار األخر    

القيمأة العأادلأة او التأدفقأات اليقأديأة تتمثأل المخأارر األخر  التر ترتبط بأاألسأأأأأأأأأأأأأأعأار فر خطر تأمبأمب   - 28
التغيرات فر اسعار السوق )بخالأ تلش الياش ة عر مخارر سعر الفائدة لمدوات المالية فر المستقبل بسبب  

ة مالية مفردة محددة او بالجهة  خاصأأأأأة بلدا مخارر العملة(، سأأأأأواء اكانا تلش التغيرات ناجمة عر عوامل او 
درة لها، او عوامل تؤثر عل    جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة فر السوقع  المصت

العأأادلأأة السأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارات ويمكر االرالع عل  معلومأأات عر العوامأأل التر تؤثر عل  قيأأاي القيمأأة  - 29
 اليونيس  فر بداية لمو المالحظةع

 
 العم ت المشفرةصناد ق  -  اء 

 ددارة المخارر المتعلقة بصياد ق العمالت المشفرة  

انشأأأأأأألت اليونيسأأأأأأأ  صأأأأأأأيدوقا نمو جيا يقبل التبرعات ويصأأأأأأأرأ مدفوعات مقّومة بشأأأأأأأكل حصأأأأأأأري   - 30
بالعمالت المشأفرة، مر اجل تمويل تكيولوجيا المراحل المبكرة والتكيولوجيا المفتوحة المصأدر التر يسأتفيد ميها  

والشأأأبابع ومر شأأألن العمالت المشأأأفرة وتقيية الكتل المتسأأألسأأألة ان تسأأأاعد ميظمات مثل اليونيسأأأ   األرفال 
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عل  االسأأأأتفادة مر مصأأأأادر تمويل دضأأأأافية وتعزيز الشأأأأفافية فر العملياتع وتد ر اليونيسأأأأ  المخارر التر 
بالسأمعة، ومخارر  يفر لا دنشأاء صأيدوق العمالت المشأفرة، بما فر  لش مخارر التقلبات، ومخارر اإضأرار 
 األمر السيبرانر )مثل القرصية وفقدان المعلومات واألنشطة الخبيثة( والمخارر التيظيميةع

 
 مخارر التقلبات  

مر المرجح ان تكون اصأأول صأأيدوق العمالت المشأأفرة اصأأوال متقلبة يمكر ان تتغير قيمتها بشأأكل  - 31
و المخارر عر رريق التقليل دل  ادن  حد مر اثر  كبير عل  مد  فترات  ميية قصأأأيرةع وتد ر اليونيسأأأ  لم

التقلب واحتوائهع وقد نفمت اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  نظما وعمليات فعالة تهدأ دل  تقليص الفترة الزميية الفاصأأأأأأأأأأأأألة بير  
اسأأتالي األموال وصأأرفهاع ولما يضأأمر تحويل األصأأول فر شضأأون فترة  ميية محدودة مر اجل تفادي تلثرلا  

دط لد  االحتفا  باألصأأأأأأولع وال تحتفظ اليونيسأأأأأأ  بلصأأأأأأول الصأأأأأأيدوق ألشراض  بتقلبات األسأأأأأأعار التر تح
 المضاراةع 

 
 مخارر اإضرار بالسمعة  

لم تصأأبح العمالت المشأأفرة بعد وسأأيلة شأأائعة لتيفيم المعامالتع باإضأأافة دل   لش، قد  راط عامة   - 32
الجمهور صأأياد ق العمالت المشأأفرة بلنشأأطة شير قانونية، كما اعتبرت بعض الواليات القضأأائية ان اسأأتخداي 

جمع األموال مر القطاع  صأأأياد ق العمالت المشأأأفرة مخال  للقانونع وتملش اليونيسأأأ  خبرة رويلة فر مجال 
الخأأأاص ومر فراد  الجهأأأات المأأأانحأأأة، واأأأالتأأأالر فأأأإن لأأأد هأأأا دجراءات فعأأأالأأأة فيمأأأا يخص ممأأأارسأأأأأأأأأأأأأأأأأات  

، سأأأأأتطبق عل  عملية قبول التبرعات بالعمالت المشأأأأأفرة مر الميظمات واألفراد  وي السأأأأأمعة  “العميل معرفةو
عمالت المشفرة للجهات صاحبة المصلحة  الطيبةع وقد سعا اليونيس  سييا حثيثا لتوضيح ربيعة صيدوق ال

 مر اجل تحسير فهم تطبيقاته وإمكانيات مسالمته فر تحقيق نتائج لفائدة األرفال فر جميع انحاء العالمع  
 

 المخارر التيظيمية  

مر شأأألن دنشأأأاء صأأأيدوق العمالت المشأأأفرة ان  تسأأأبب فر مخارر تيظيمية تتعلق باالمتثال الكامل  - 33
والقواعد المالية لليونيسأأأأأأأأأأأأأ  وكملش لمسأأأأأأأأأأأأأاي ا خر المتعلق باإبالغ المي اعتمدته الميظمةع  لليظاي المالر 

وارية ددارة المخارر التيظيمية، انشأأأأألت اليونيسأأأأأ  صأأأأأيدوق العمالت المشأأأأأفرة وفقًا ليظامها المالر وقواعدلا  
الغ عر الصأأأيدوقع  المالية، وسأأأعا دل  الحصأأأول عل  المشأأأورة المحاسأأأبية التقيية بشأأألن افضأأأل اسأأأاي لإلب

ادت جهودلأا المتعلقأة ببأمل العيأايأة الواجبأة فيمأا  تعلق بأإنشأأأأأأأأأأأأأأاء الصأأأأأأأأأأأأأأيأدوق دل  كفأالأة الوفأاَء بمتطلبأات   وقأد
االمتثال التيظيمر، واالتالر الحد مر المخارر التيظيمية المرتبطة باسأتخداي الصأيدوقع وااإضأافة دل   لش،  

ضأأأأمان اسأأأأتخداي الصأأأأيدوق فر األشراض المحددة، امتثاال ُحدد اسأأأأاي تلقر األموال وصأأأأرفها بدقة مر اجل 
 لإلرار التيظيمر لليونيس ع

 
 مخارر األمر السيبرانر  

سأأأأأأأأأيتعير عل  اليونيسأأأأأأأأأ  تخزير العمالت المشأأأأأأأأأفرة وإدارتهاع وال يمكر تخزير العمالت المشأأأأأأأأأفرة  - 34
ة المتعلقة بالمعلومات المخزنة وتعهّدلا مر خالل بي ة مصأأأرفية عادية، واالتالر فهر عرضأأأة للمخارر األميي

عل  الميصأأأأأأأأأأات التكيولوجيةع ومر اجل ددارة محفظات العمالت المشأأأأأأأأأأفرة، اسأأأأأأأأأأتعانا اليونيسأأأأأأأأأأ  بإرارلا  
المحاسأأأأأأأبر القوي الحالر المي  يظم الموقِّعير المفوضأأأأأأأيرع وااإضأأأأأأأافة دل  اإرار المتعدد الموقعير، وارية  
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مالت المشأأأأأأفرة، انشأأأأأألت اليونيسأأأأأأ  محفظة متعددة التوقيعات،  ددارة المخارر األميية المحيطة بصأأأأأأيدوق الع
 تضم ضوابط مادية وضوابط دخول دل  المحفظات وما  تصل بملش مر مفاتيح خاصةع

 
  31الم مظة   
 إدارة رأس المال   

ُتعرِّأ اليونيسأأأأأأأأأأ  راي المال المي تد رو بلنه دجمالر اصأأأأأأأأأأولها الصأأأأأأأأأأافية التر تتلل  مر فوائض   - 1
وارصأأأأأأأدة احتياريةع وتسأأأأأأأتخدي اإدارة لما التعريف لراي المال وقد ال يكون قابال للمقارنة بما قدمته متراكمة 

مؤسأأأأأسأأأأأات األمم المتحدة األخر  مر قياسأأأأأاتع وال توجد فر  مة اليونيسأأأأأ  اي قروض رويلة األجل خارج  
لمالر وقواعدلا المالية نطاق خصأأأومها الياشأأأ ة عر عقود التلجير التمويلر، د  يحظر عليها كل مر نظامها ا

اقتراض اموال لسأأأأأأأأأأأد احتياجاتها اليقدية او دعم مركزلا اليقديع وُتيشأأأأأأأأأأأ  اإدارة احتياريات متيوعة مر اجل  
 ، صافر األصول(ع  20توفير التمويل لمصروفاتها الأُمقبلة )انظر المالحظة 

 ة: وترمر اليونيس  مر وراء ددارة راي المال دل  تحقيق األلداأ التالي - 2

 االحتفا  بقدرتها عل  االستمرار كميشلة عاملة   • 

 دنجا  مهمتها وتحقيق الدافها كما حددتها خطتها االستراتيجية  • 

 ضمان توفير السيولة الكافية لتلبية احتياجاتها اليقدية التشغيلية  • 

 الحفا  عل  راي المال  • 

 توليد معدل عائد سوقر تيافسر مر استثماراتها  • 

وتجدر اإشأأأأأأأأأأأارة دل  ان التركيز عل  ددارة المخارر والسأأأأأأأأأأأيولة يفوق التركيز عل  المعدل المطلق   - 3
 لعائد حافظة االستثماراتع 

مان  وتقترح المد رة التيفيمية خطة اسأأتراتيجية متوسأأطة األجل وميزانية متكاملة لفترة اراع سأأيوات  - 4 تقدم
دل  المجلس التيفيمي المي يقرلماع وتتضأأأمر الخطة والميزانية الممكورتان التخصأأأيص واالسأأأتخداي الموصأأأ   
بهما لموارد اليونيسأأأأأأأ  الحالية والمتوقعة خالل فترة الخطة، مع تحد د مد  ُيسأأأأأأأر التكلفة والحفا  فر الوقا  

ة ايضأأا خطة ماليةع وتيص الخطة المالية عل   نفسأأه عل  رصأأيد األموال لكفالة توافر السأأيولةع وتشأأمل الخط
 توقعات مالية ُمفصلة لما  لر:

 الموارد المالية المستقبلية التقد رية لكل سية مر سيوات فترة الخطة  • 

 مستويات التكاليف السيوية التقد رية  • 

 مستويات راي المال المتداول الال مة للحفا  عل  السيولة فر اليونيس  • 
 

 د األخر : العادية والمخصصة للطوارئ الموار   

العادية والمخصأأصأأة للطوارئ، فر ضأأمان تيفيم البرامج دون   : تمثل الهدأ باليسأأبة للموارد األخر   - 5
تجاو  حدود الرصأيد المتاح مر األموالع ولتحقيق لما الغرض، ُتدار الموارد عل  اسأاي وضأع الميزانية لكل  
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يقدي لهمو الموارد مع باقر الموارد المؤسأأأأأأسأأأأأأية وتدار جميعها كحافظة  برنامج عل  حدةع ويختلط العيصأأأأأأر ال
 ، صافر األصول، عر األرصدة االفتتاحية والختامية لصافر األصول(ع20)ُيفصح فر المالحظة 

 وقدرة اليونيس  عل  الحصول عل  راي مال دضافر مرلونة بالعوامل التالية: - 6

 توليد اإ رادات قدرتها عل  تعب ة الموارد المالية و  • 

  روأ السوق  • 

 احكاي نظامها المالر وقواعدلا المالية والمبادئ التوجيهية المتعلقة باالستثمار • 
 

 القيود  

يفرض المجلس التيفيمي عل  اليونيسأأ  شأأررًا  تعلق بالسأأيولةع وال يشأأكل لما الشأأر  قيدا خارجياع   - 7
  دل  انه، برية كفالة السأأأأأيولة،  تعير عل  المراقب المالر ان  ويشأأأأأير اليظاي المالر والقواعد المالية لليونيسأأأأأ 

يحافظ عل  األرصأأأأأأأأأأأأدة اليقدية فر المسأأأأأأأأأأأأتويات التر اقرلا المجلس التيفيميع وقد حدد المجلس التيفيمي فر  
فر المائة مر اإ رادات  10الحد األدن  للرصأأأيد اليقدي للموارد العادية فر نهاية كل عاي بيسأأأبة    1987 عاي
(ع ولم يطرا اي تغيير عل  الطريقأة التر 1987/14وقعأة مر الموارد العأاديأة للسأأأأأأأأأأأأأأيأة التر تليهأا )المقرر المت

 ع2019تد ر بها اليونيس  راي مالها فر عاي 
 

  32الم مظة   
 االلتزامات   

الخدمات او السأأألع يعرض الجدوالن التاليان اوامر الشأأأراء المفتوحة التر لم تكر اليونيسأأأ  قد تلقا  - 1
ع وفر معظم الحاالت، يحق لليونيسأأأأأأ  ان تلغر اوامر  2019كانون األول/ديسأأأأأأمبر  31المتصأأأأأألة بها حت  

 الشراء المفتوحة لمو قبل تاريخ التسليمع
 

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
   االلتزامات المتعلقة بشراء الممتلكات والمعدات    

 - 281 المبانر
 7 318 3 875 معدات اليقل

 53 1 291 األثاط والتجهيزات والمعدات
 1 665 1 318 معدات تكيولوجيا االتصاالت والمعلومات

   االلتزامات الرأسمالية األ رى 
 33 12 األصول شير الملموسة

 9 069 6 777 االلتزامات الرأسماليةمجموت  
   االلتزامات التشرذلية

 252 550 288 750 عقود شراء لوا ي وسلع اخر  
 551 650 597 795 عقود شراء خدمات



 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 A/75/5/Add.3 )تابع( 2019البيانات المالية لعام الم مظات على 

 

20-08217 228/245 

 

 2019 2018 
 70 009 84 653 االلتزامات المتعلقة بتحويل مبالغ نقدية دل  الشركاء الميفم ر   

 420 262 436 267 الشركاء الميفم رااللتزامات المتعلقة بتحويل لوا ي دل  
 1 294 471 1 407 465 مجموت االلتزامات التشرذلية 
 1 303 540 1 414 242 مجموت االلتزامات 

  
 وماع    30تشأأمل اتفاقات اليونيسأأ  المتعلقة بالتلجير التشأأغيلر شأأرو  دلغاء بياًء عل  دخطار مدته  - 2

 اعالو عر االلتزامات المتعلقة بعقود التلجير التشغيلرعونتيجة لملش، ال ُيفَصح فر الجدول 
 

 االتفاقات الطويلة األجل  

ابرما اليونيسأأأأ  ايضأأأأا عدة اتفاقات رويلة األجل مع مورد رع ويحدد الجدول التالر مجمل القيمة  - 3
 ع2019 كانون األول/ديسمبر 31التعاقدية المتبقية لالتفاقات الطويلة األجل التر بقيا مفتوحة حت  

 
 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 4 605 854 4 291 131 االتفاقات الطويلة األجل لتوريد سلع   

 353 727 385 653 االتفاقات الطويلة األجل لتوفير خدمات
 4 959 581 4 676 784 مجموت قيمة االتفا ات الطويلة األجل 

  
  33الم مظة   
 وال صوم االمتماليةاألصول   

فر حاالت معيية، تتلق  اليونيسأأأ ، قبل دبراي االتفاقات المتعلقة بالمسأأأالمات، تعهدات بمسأأأالمات   - 1
ُتسأأأأأأأأأأأأأجل تلش التعهدات فر بيان المركز المالر لكون تلش الموارد لم تدخل بعد فر سأأأأأأأأأأأأأيطرة   مسأأأأأأأأأأأأأتقبليةع وال

فر تاريخ اإبالغ، ُقدرت المسأالمات المحتمل تقديمها  اليونيسأ ، وإن كان تدفق تلش الموارد يعتبر محتماًلع و 
 مليون دوالر(ع 59,07: 2018مليون دوالر ) 55,35والياش ة عر تعهدات بمبلغ 

وخالل السأأية، ابرما اليونيسأأ  اتفاقات تتعلق بمسأأالمات ال  يطبق تعريف األصأأول عل  مجموع   - 2
ح عر لمو المبالغ فر المال حظات باعتبارلا اصأوال احتمالية لحير اسأتيفاء معا ير  قيمة المسأالمة فيهاع فيفصأَ

االعتراأ باألصأأأأأأأأأول، او اسأأأأأأأأأتالي مبالغ نقدية مر الجهة المانحةع وقد بلغ دجمالر لمو المسأأأأأأأأأالمات ما قدرو 
 مليون دوالر(ع 387,33: 2018) 2019كانون األول/ديسمبر  31مليون دوالر فر  556,39

 
 الخصوي االحتمالية  

مال ير دوالر كوديعأة  3اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  خطأاب اعتمأاد احتيأارر شير قأابأل لإللغأاء بقيمأة   وجأد لأد  - 3
ضمان بحو ة مالش المبانر المستلجرة فر نيويوركع وخطاب االعتماد لما شير مضمون بلي استثمارات تابعة 

 لليونيس ع وال تتوقع اليونيس  ان يستخدي الطرأ الثالث خطاب االعتمادع  
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وتواجه اليونيسأأأأأأأأأأأأ  مطالبات ودعاو  مختلفة تيشأأأأأأأأأأأأل مر حير  خر فر سأأأأأأأأأأأأياق العمليات العادية  - 4
للميظمأةع وتيقسأأأأأأأأأأأأأأم لأمو المطأالبأات دل  ف تير رئيسأأأأأأأأأأأأأأيتير لمأا: مطأالبأات األرراأ الثأالثأة ومطأالبأات الموارد  

 البشريةع 

ناشأأأأأأ ة عر  ، لم تكر لد  اليونيسأأأأأأ  اي خصأأأأأأوي مسأأأأأأتحقة 2019كانون األول/ديسأأأأأأمبر  31وفر  - 5
مسأأأائل قانونية احتماليةع ووفقا للمعا ير المحاسأأأبية الدولية للقطاع العاي، فاليونيسأأأ  ليسأأأا ملزمة باإفصأأأاح  
عر مواصأأأأفات بشأأأألن ربيعة خصأأأأومها االحتمالية، نظرا ألن احتمال التدفقات الخارجة مر عمليات التسأأأأوية 

اسأأأأأأأأتيادا دل  ما لد ها مر   -قة، تر  اليونيسأأأأأأأأ  لو احتمال مسأأأأأأأأتبعدع وفيما  تعلق بالمسأأأأأأأأائل القانونية المعل
ان الخسأأأأأأأأأأأأأأائر التر يحتمأل بدرجة معقولة ان تتكبأدلا لر تترتب عليهأا، بحكم حجمهأا او نطأاقهأا،   -معلومات 

ميفردة او مجتمعأأة، اي ،ثأأار سأأأأأأأأأأأأأألبيأأة لأأامأأة فر عمليأأات الميظمأأة او فر مركزلأأا المأأالر او ادائهأأا المأأالر 
ه نظرا ألن نتأأائج لأأمو المسأأأأأأأأأأأأأأأائأأل القأأانونيأأة ال يمكر، بحكم ربيعتهأأا، التيبؤ بهأأا،  تأأدفقأأاتهأأا اليقأأديأأةع بيأأد انأأ  او

وتخضأأع ألوجه عدي يقير كبيرة، فإن لمو االلتزامات المحتملة ُيمكر ان تتحول دل  خصأأوي فعلية بسأأبب وقوع  
او عأأدي وقوع حأأدط او اكثر مر األحأأداط المسأأأأأأأأأأأأأأتقبليأأة شير المؤكأأدة التر ال تخضأأأأأأأأأأأأأأع بصأأأأأأأأأأأأأأورة كأأاملأأة  

 اليونيس ع طرةلسي

 
  34الم مظة   
 األ را   ات الع  ة  

 اللجان الوريية  

ُانشأأ ا اللجان الوريية، التر ُتمّثل ف ة فريدة مر بير شأأركاء اليونيسأأ ، برية تعزيز حقوق األرفال   - 1
ورفأالهم عل  الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد العأالمر مر خالل تعب أة الموارد والأدعوة وشير  لأش مر األنشأأأأأأأأأأأأأأطأةع وتعمأل اللجأان  
الوريية بوصأأأفها شأأأريكة لليونيسأأأ  فر البلدان المعيية ولر ميظمات مسأأأتقلة شير حكومية مسأأأجلة عل  انها  
مؤسأسأات خيرية او صأياد ق اسأت مانية او جمييات او رابطات بموجب قوانير البلدان التر تعمل فيهاع وتلتزي 

رقابة عل  ما تجمعه تلش اللجان  اللجان الوريية بمقتضأأأأ  انظمتها األسأأأأاسأأأأية بتشأأأأكيل مجالس ددارة تتول  ال
مر مواردع وقأد وّقعأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مع كأل لجيأة مر اللجأان الورييأة اتفأاقيأة اعتراأ وتعأاون ُتيظم مر خاللهأا  
عالقة لمو اللجان باليونيسأأأ  واسأأأتخدامها السأأأم اليونيسأأأ  وشأأأعارلاع وقد ُانشأأأ ا حت  ا ن لجان وريية فر  

 بلداع 33

ليونيسأأأأ  تقارير سأأأأيوية معتمدة باإ رادات واليفقات كما لو ميصأأأأوص عليه وتقدي اللجان الوريية ل - 2
فر اتفاقات التعاونع وتبير لمو التقارير مجموع المسأأأالمات التر تتلقالا اللجية الوريية، والمبالغ التر تحتفظ  

 عبها لتغطية تكاليف انشطتها او كاحتياريات، دل  جانب صافر المبالغ المستحقة الدفع لليونيس 
 



 منظمة األمم المتحدة للطفولة
 A/75/5/Add.3 )تابع( 2019البيانات المالية لعام الم مظات على 

 

20-08217 230/245 

 

 اإل رادات المتأتية من التبرعات والمبالك المستحقة القبض من اللجان الو نية  -ألل  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019  2018 
 المبالغ المستحقة القبض اإ رادات المبالغ المستحقة القبض اإ رادات 
 320 508 1 190 779 349 753 1 227 486 التبرعات اليقدية     

 794 4 849 613 1 577 التبرعات العييية
 321 302 1 195 628 350 366 1 229 063 المجموت 

  
مليون دوالر مر    615,00مبلغ   2019شأأأأأأمل مجموع التبرعات اليقدية المسأأأأأأجلة كإ رادات فر عاي  - 3

مليون دوالر   476,08ومبلغ الطوارئ،  -مليون دوالر مر الموارد األخر   137,98الموارد العأأاديأأة، ومبلغ 
مال ير دوالر(    4,85: 2018مليون دوالر )  1,58العأاديةع اما التبرعات العيييأة البالغة  -مر الموارد األخر  

الطوارئ، ومبلغ   -مال ير دوالر( مر الموارد األخر   3,62: 2018مليون دوالر ) 0,17فتتكون مر مبلغ 
 العاديةع -الر( مر الموارد األخر  مليون دو  1,23: 2018مليون دوالر ) 1,41

ووفقا لتقارير اإ رادات واليفقات التر قدمتها اللجان الوريية، فقد بلغ مجموع المسالمات التر تلقتها  - 4
: 2018بليون دوالر )  1,59، باستثياء عائدات انشطة الترخيص، ما قدرو  2019تلش اللجان الوريية فر عاي 

 382,16: 2018مال ير دوالر ) 404,55فظأأأا اللجأأأان الورييأأأة ميأأأه بمبلغ بليون دوالر(ع وقأأأد احت 1,57
مليون دوالر( لتغطية تكاليف انشأطتها المتعلقة بجمع األموال والدعوة والتيظيم واإدارة، او كاحتيارياتع ومر  

  بليون   1,18ثم، حولا اللجان الوريية دل  اليونيسأأأأأأ  او سأأأأأأتحول دليها مسأأأأأأالمات نقدية صأأأأأأافية مجموعها 
 بليون دوالر(ع 1,19: 2018دوالر )

وإضأأأأافة دل  تقارير اإ رادات واليفقات، فإن اللجان الوريية ُتعّد بيانات مالية سأأأأيوية  دققها مراجعو   - 5
حسأابات معتمدون مسأتقلون وُتيشأر عل  المواقع الشأبكية للجان الوريية ليطلع عليها الجمهورع وتتضأمر لمو  

 فية عر األداء المالر للجان الوريية وعر مركزلا المالرعالبيانات المالية تفاصيل دضا

ووفقا ألحكاي اتفاقات التعاون المبرمة بير اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  واللجان الوريية، يحق لهمو اللجان دنشأأأأأأأأأأأأأاء  - 6
احتياريات الغرض ميها تحقيق االمتثال للقوانير الوريية واليظم األسأاسأية واشراض اخر ع وفر حالة تصأفية 

ة، تؤول اصأولها الصأافية، بما فيها االحتياريات، دل  اليونيسأ  رليا بلحكاي اتفاق التعاون د ا اي لجية وريي
اجأا  القأانون  لأش، او وفقأا ألحكأاي القأانون الورير واليظأاي األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأر للجيأةع وقأد َابلغأات اللجأان الورييأة 

ت التر تحتفظ بهأا اسأأأأأأأأأأأأأأتيأادا دل  اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  مر خالل تقأاريرلأا المتعلقأة بأاإ رادات واليفقأات بألن االحتيأاريأا
كانون   31مليون دوالر( فر   223,05: 2018مليون دوالر )  227,38معا يرلا المحاسأأبية المحلية، قد بلغا 

 ع2019األول/ديسمبر 
 

 عمليات التسليم المدعومة -باء  

متها  خالل فترة اإبالغ، توّلا اليونيسأأأأأأأأأأأأأ  باسأأأأأأأأأأأأأم ارراأ ثالثة عمليات تسأأأأأأأأأأأأأليم مدعومة بلغا قي - 7
مليون دوالر(ع ولم ُتدرج عمليات التسأأأأأليم فر حسأأأأأابات اليونيسأأأأأ     118,17: 2018مليون دوالر )  139,32

 المالية، رشم انها ُنفمت مر خالل الهياكل اإدارية للميظمةع
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 مو فو اإلدارة الرييسذون  -جيم  

  يقسم ايكل قيادة اليونيس  دل  مستويير رئيسيير لما:   - 8

المسأأأأأأأأأأؤولون التيفيم ون:  تلل  لما المسأأأأأأأأأأتو  القيادي، دجمااًل، مر مو فر المسأأأأأأأأأأتويير  )ا( 
ولم وكيل امير عاي )المد ر)ة( التيفيمي)ة(( واراعة امياء عامير مسأأأأأاعد ر   -األولير فر التسأأأأألسأأأأأل الهرمر 

 ة((؛)نواب المد ر)ة( التيفيمي)

المسأأأؤولون اإداريون:  تلل  لما المسأأأتو  القيادي، دجمااًل، مر مو فر المسأأأتو  الثالث  )ب( 
 ولم ور ساء المكاتب“ فر ُشعب المقار العالمية وفر المكاتب اإقليمية؛  -فر التسلسل الهرمر 

لُعشأأراء واألبياء وُيفترض ان افراد األسأأرة المقّراير لمو فر اإدارة الرئيسأأيير لم األ واج وا )ج( 
واألحفاد واإخوة واألخوات وا باء واألجداد واألصأهار واألقارب الم ر يييشأون فر نفس األسأرة المييشأية التر 
يييش فيها مو   اإدارة الرئيسأأأأأأأأأر، ما لم توجد  روأ شأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأية )مثل القطيعة( تميع لما المو   مر  

 التلثير فر افراد األسرة المقّرايرع
 

 وعة لمو فر اإدارة الرئيسييراألجور المدف  

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة( 

 عدد األفراد 
المرتبات وتسأأأوية 

 مقر العمل
االسأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات 

 األخر  

االسأأتحقاقات الطويلة  
األجل واسأأأأأأأأأأأتحقاقات  
 2018 2019 ما بعد انتهاء الخدمة 

 10 322 11 086 1 145 3 355 6 586 37 مو فو اإدارة الرئيسيون        
 375 426  58  93  275  2 افراد األسرة المقّراون 

 10 697 11 512 1 203 3 448 6 861 39 المجموت 
  
تتضأأمر اجور مو فر اإدارة الرئيسأأيير المرتبات وتسأأوية مقر العمل واسأأتحقاقات اخر ، مثل ِميح   - 9

االنتداب، ومسأأأأالمة رب العمل فر التلمير الصأأأأحر وصأأأأيدوق المعاشأأأأات التقاعدية، وادالت اإعالة، وميح  
لوكاالت الوسأأأأأارة العقارية،  التعليم، وادالت المشأأأأأقة والتيقل وعدي نقل األمتعة، والمبالغ المسأأأأأتردة بعد دفعها 

 وادالت التمثيلع 

ويشأأأأأأمل بيد واالسأأأأأأتحقاقات األخر “ مسأأأأأأالمات اليونيسأأأأأأ  لصأأأأأأالح مو فر اإدارة الرئيسأأأأأأيير فر  - 10
الصأأأأأأأأأأيدوق المشأأأأأأأأأأترك للمعاشأأأأأأأأأأات التقاعدية لمو فر األمم المتحدة، ولر خطة محددة المسأأأأأأأأأأالمات، بمبلغ  

 ر(عمليون دوال 1,17: 2018مليون دوالر ) 1,21

ويستفيد مو فو اإدارة الرئيسيون وافراد اسرلم المقّراون ايضا مر استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة،   - 11
مثل التلمير الصأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة، واسأأأأأأأأتحقاقات اإعادة دل  الورر، والمبالغ التر تدفع عوضأأأأأأأأا عر  

 اإجا ات السيوية شير المستخدمةع 

ل  عل  المرتبات“ع وتتاح السأأأل  عل  المرتبات ويشأأأار فر اليونيسأأأ  دل - 12   القروض بمصأأأطلح وسأأأُ
 لجميع مو فر اليونيس ، بمر فيهم مو فو اإدارة الرئيسيون، ألشراض محددةع 
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ولم تخص اليونيس  مو فر اإدارة الرئيسيير وافراد اسرلم المقّراير بلي قروض او سل  شير تلش  - 13
 المتاحة لباقر ف ات المو فير وفق اليظامير األساسر واإداري لمو فر األمم المتحدةع 

 
 برامج األمم المتحدة وصناديقها ووكاالتها المت صصة  -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 ا ليات 

لمشأتركة بير وكاالت األمم المتحدة، مثل ترتيبات التمويل المشأترك )الصأياد ق االسأت مانية المالية والتشأغيلية ا
المتعددة المانحير والبرامج المشأأأأأأأأتركة( وترتيبات الخدمات المشأأأأأأأأتركةع وفر درار ،ليات التمويل المشأأأأأأأأتركة،  

لداأع وتضأأأطلع كل  تعمل ميظمات األمم المتحدة سأأأويًا عل  تيفيم انشأأأطة ترمر دل  دنجا  مجموعة مر األ
 واحدة مر الميظمات المشاِركة بمسؤوليات تتعلق بتخطيط األنشطة وتيفيملا ورصدلا وتقييمهاع 

 
 األ را  األ رى  ات الع  ة بالصندوا  -داء  

 الشراكة العالمية مر اجل التعليم   

المسأأأأار السأأأأريع،  -م للجميع الشأأأأراكة العالمية مر اجل التعليم، المعروفة سأأأأابقًا بمبادرة توفير التعلي - 15
لر شأأأأأأأأأأأأأأراكأة برنأامجيأة عأالميأة تضأأأأأأأأأأأأأأم جهأات مأانحأة ثيأائيأة، ووكأاالت دقليميأة ودوليأة، بمأا فيهأا اليونيسأأأأأأأأأأأأأأ   
والمصأأأارأ اإنمائية وميظمات المجتمع المدنر مر جهة، والبلدان الميخفضأأأة الدخل والدان الدخل المتوسأأأط  

هود الدولية لضأأأأأأأأأأأأمان توفير تعليم جيد ومتكاف  وشأأأأأأأأأأأأامل  األدن  مر جهة اخر ع ولدفها العاي لو تعزيز الج
ع وتضأأأأأأطلع اليونيسأأأأأأ  بدور لاي فر درار الشأأأأأأراكة العالمية مر اجل التعليم عل   2030للجميع بحلول عاي 

بلدا وميطقة،    49الصأأأأأعيد ر العالمر والقطري معًا، ولر حاليا الوكالة الميسأأأأأقة لمجموعة التعليم المحلية فر 
بلداع وتشأأأغل اليونيسأأأ  مقعدا فر مجلس الشأأأراكة العالمية مر اجل التعليم، وقد   23لميح فر والوكيل المقدي ل

عملا فر درار الشأراكة عل  دعم ددماج البلدان فر السأياقات الهشأةع وتبلغ األموال المقدمة للشأراكة العالمية  
طريأة محأددة، مأا قأدرو مر اجأل التعليم، والمسأأأأأأأأأأأأأأجلأة ضأأأأأأأأأأأأأأمر التبرعأات المقأدمأة دعمأا لبرامج عأالميأة واخر  ق

 مليون دوالر(ع 119,14: 2018مليون دوالر ) 52,30
 

 الصيدوق العالمر لمكافحة اإ د  والسل والمالريا   

ليكون بمثابة شأأأأراكة بير   2002ُانشأأأأ  الصأأأأيدوق العالمر لمكافحة اإ د  والسأأأأل والمالريا فر عاي  - 16
إدارتهأأا وإنفأأاقهأأا مر اجأل الوقأايأة مر فيروي نقص  القطأأاعير العأأاي والخأأاص لأدفهأأا جمع موارد دضأأأأأأأأأأأأأأأافيأأة و 

المياعة البشأأأأأأأرية واإ د  والسأأأأأأأل والمالريا وعالج لمو األمراضع وااإضأأأأأأأافة دل  التمويل المي يخصأأأأأأأصأأأأأأأه 
الصيدوق العالمر لممراض، فإنه  وفر ايضًا الموارد الال مة لتعزيز اليظم الصحيةع وميم ان انش  الصيدوق  

اصأأأبحا اليونيسأأأ  شأأأريكا نشأأأطا عل  الصأأأعيد ر العالمر والقطريع وتبلغ األموال   ،2002العالمر فر عاي 
التر قدمها الصأأأأيدوق العالمر لمكافحة اإ د  والسأأأأل والمالريا، والتر ُتسأأأأجمل ضأأأأمر التبرعات المقدمة دعما  

 مليون دوالر(ع 46,95: 2018مليون دوالر ) 1,78لبرامج عالمية واخر  قطرية محددة، ما قدرو 
 

 التحال  العالمر للقاحات والتحصير   

كشأأأراكة صأأأحية عالمية بير القطاعير    2000ُانشأأأ  التحال  العالمر للقاحات والتحصأأأير فر عاي  - 17
العاي والخاص مهمتها تعزيز فرص الحصأأول عل  التحصأأير فر البلدان الميخفضأأة الدخلع ولليونيسأأ  مقعد  
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ضوا، ويمكيها ايضا ان تعير عضوا مياواا فر لما المجلسع  ع  28دائم فر مجلس ددارة التحال  المؤل  مر  
وتؤدي اليونيسأأأأأأأأأأ  دورا لاما فر توفير اللقاحات ولوا ي التحصأأأأأأأأأأير للبلدان مر خالل شأأأأأأأأأأيبة اإمدادات فر  
اليونيسأأأأأأأأأأأأ ، وتقدي المسأأأأأأأأأأأأاعدة التقيية دل  الحكومات فر دعداد الطلبات التر تقدمها دل  التحال  وفر تيفيم 

’اإ رادات األخر ‘ رسأأأأوي مياولة تتعلق بإدارة خدمات    22دعمها التحال ع ويرد فر المالحظة البرامج التر  
 المشتريات لموع 

ويوفر التحال  األموال لليونيسأأ  مر خالل حسأأابات الضأأمان واسأأتخداي اتفاقات السأأيدات اإ نيةع  - 18
مال ير دوالر(، عل    7,70: 2018) 2019وقد اسأأأأأأأُترد الرصأأأأأأأيد الكامل التفاقات السأأأأأأأيدات اإ نية فر عاي 

 ’األصول األخر ‘ع 11نحو ما لو ُمفصح عيه فر المالحظة 

’األصأأأأأأأأول األخر ‘، تحتفظ اليونيسأأأأأأأأ   11وعل  نحو ما لو ُمفصأأأأأأأأح عيه ايضأأأأأأأأا فر المالحظة  - 19
مليون دوالر( تمثأأل المبأأالغ المودعأأة فر حسأأأأأأأأأأأأأأأاب   553,48: 2018مليون دوالر ) 626,48بأألموال قأأدرلأأا 

شير قابل لإللغاء، لليونيسأأأ  فيه حقوق تتعلق بمصأأأالح ضأأأمانية ولها وحدلا الحق فر السأأأحب ميه  ضأأأمان
ل مقابل  لش خصأأأأأم فر المالحظة  األموال المحتَفظ بها لحسأأأأأاب   ،16اسأأأأأتيادا دل  شأأأأأرو  االتفاقاتع وُيسأأأأأجم

 بصفتها وكيل الشريشع   الخصوي األخر ، دل  ان تفر اليونيس  بالتزاماتها ،17ارراأ ثالثة، وفر المالحظة 

وتد ر اليونيسأأأأأ  ايضأأأأأا األموال التر يقدمها التحال  والتر تسأأأأأجل ضأأأأأمر التبرعات المقدمة دعما   - 20
 مليون دوالر(ع 95,65: 2018مليون دوالر ) 135,80لبرامج عالمية واخر  قطرية محددة والبالغة 

 
 ميظمة التغمية الدولية   

سأأا ميظمة التغمية الدول - 21  2001تمو / وليه  4ية، المعروفة سأأابقا بمبادرة المغميات الدقيقة، فر تلسأأّ
فر كيدا بهدأ اسأاسأر لو ديجاد حل لمشأكلة سأوء التغميةع واليونيسأ  شأريٌش لاي لميظمة التغمية الدولية ألن  

لتغمية لهما الدافا مشأأأتركة فيما  تعلق بسأأأوء التغميةع وتشأأأغل اليونيسأأأ  مقعدا واحدا فر مجلس ددارة ميظمة ا
عضأأأأأواع وتبلغ األموال التر قدمتها ميظمة التغمية الدولية والتر ُتسأأأأأجمل ضأأأأأمر   13الدولية البالغ عدد اعضأأأأأائه 

 (عمليون دوالر   13,09: 2018مال ير دوالر )   9,02التبرعات المقدمة دعما للبرامج العالمية والقطرية ما قدرو 
 

 التعليم ال يمكر ان  يتظر مبادرة  

مبادرة التعليم ال يمكر ان  يتظر مبادرة انشأألتها جهاُت دولية فاعلة فر مجال المسأأاعدات اإنسأأانية  - 22
واإنمأائيأة، بأاالشأأأأأأأأأأأأأأتراك مع جهأات مأانحأة مر القطأاعير العأاي والخأاص، اثيأاء مؤتمر القمأة العأالمر للعمأل  

دول األعمال اإنسأأأأأأانر، ، بهدأ المسأأأأأأاعدة فر دعادة وضأأأأأأع التعليم كلولوية فر ج2016اإنسأأأأأأانر فر عاي 
والدفع دل  اتباع نهج قائم عل  قدر اكبر مر التعاون بير الجهات الفاعلة فر الميدان، والتشأأأأأأأجيع عل  تقديم 
تمويل دضافر يضمر بقاء جميع األرفال والشباب المتضررير مر األ مات فر المدرسة ومواصلتهم تعليمهمع  

عضأأواع   18وجيهر الرفيع المسأأتو  للمبادرة البالغ عدد اعضأأائه وتشأأغل اليونيسأأ  مقعدا واحدا فر الفريق الت
وتبلغ األموال التر قدمتها المبادرة والتر ُتسأأأأأجمل ضأأأأأمر التبرعات المقدمة دعما لبرامج عالمية وقطرية محددة 

 مليون دوالر(ع 18,08: 2018مليون دوالر ) 30,87ما قدرو 
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 األرفالالشراكة العالمية مر اجل دنهاء العي  ضد   

لتقديم الدعم المالر   2016ُانشأأأأأأأ ا الشأأأأأأأراكة العالمية مر اجل دنهاء العي  ضأأأأأأأد األرفال فر عاي  - 23
للبرامج الرامية دل  تهي ة عالم  ترعرع فيه جميع األرفال فر ملمر مر العي ع وتشأغل اليونيسأ  مقعدا واحدا  

وتبلغ األموال التر قدمتها الشأأراكة العالمية   عضأأواع 22فر مجلس ددارة الشأأراكة العالمية البالغ عدد اعضأأائه 
مال ير دوالر    4,95والتر ُتسأأأأأجمل ضأأأأأمر التبرعات المقدمة دعما لبرامج عالمية واخر  قطرية محددة ما قدرو  

 مال ير دوالر(ع 5,70: 2018)
 

  كانون األول/ديسمبر 31اإ رادات المتلتّية مر األرراأ األخر   ات العالقة بالصيدوق حت    

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

 2019 2018 
 119 143 52 302 الشراكة العالمية مر اجل التعليم   

 46 946 1 778 الصيدوق العالمر لمكافحة اإ د  والسل والمالريا
 95 645 135 799 التحال  العالمر للقاحات والتحصير

 13 094 9 021 ميظمة التغمية الدولية
 18 079 30 871 مبادرة التعليم ال يمكر ان  يتظر

 5 701 4 951 الشراكة العالمية مر اجل دنهاء العي  ضد األرفال
 298 608 234 722 المجموت 

  
  35الم مظة   
 أمداو ما بعد إعداد بيان المذزانية  

  19-جائحة كوفيد  
األول/ديسأأمبر مر كل عايع ويوصأأ  تلثير جائحة كانون  31تاريخ اإبالغ باليسأأبة لليونيسأأ  لو  - 1

)تأأأاريخ توقيع لأأأمو البيأأأانأأأات المأأأاليأأأة(، بأأألنأأأه حأأأدط لأأأاي بأأأدا ميأأأم   2020، ار/مأأأاري  31، حت  19-كوفيأأأد
ع وفر حير ال يمكر قياي األثر او تقييمه بشأأأكل موثوق، فإن مر شأأألنه ان  2019كانون األول/ديسأأأمبر  31

فيما  تعلق بتيفيم البرامج، واألنشأطة المدرة للدخل، وتحصأيل المسأالمات،    2020 ؤثر عل  الميظمة فر عاي 
 والحافظات االستثماريةع 

 
  36الم مظة   
 المعلومات القطاعية   

اع لو نشأأأأأأا  او مجموعة مر األنشأأأأأأطة التر يمكر تمييزلا عر سأأأأأأوالا، ويكون مر المياسأأأأأأب القط - 1
تقديم المعلومات المالية بشأأأألنها بشأأأأكل ميفصأأأألع وفر اليونيسأأأأ ، تسأأأأتيد المعلومات القطاعية دل  األنشأأأأطة  

ع  الرئيسأأأأأأأأية للميظمة ومصأأأأأأأأادر تمويلهاع وااليسأأأأأأأأبة لليونيسأأأأأأأأ ، تصأأأأأأأأي  القطاعات  ات الصأأأأأأأألة دل  القطا
شير البرنامجية، وقطاع الموارد   -البرنامجية، وقطاع الموارد العادية  -المؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأر، وقطاع الموارد العادية 

 الطوارئ، وقطاع الصياد ق االست مانيةع -العادية، وقطاع الموارد األخر   -األخر  
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المتكبأدة عل  ويحتوي التقرير القطأاعر عل  معلومأات دضأأأأأأأأأأأأأأأافيأة عر اإ رادات المتألتيأة واليفقأات  - 2
اساي االستحقاق وفقا للمعا ير المحاسبية الدولية للقطاع العايع وُتِعد  اليونيس  ميزانياتها وتد رلا عل  اساي  
ل، وُتعَرض اليفقات المتكبدة فر درار الميزانيات المعتمدة فر البيان الخامس عل  نفس األسأأأأأأأأأأأأاي   نقدي معدم

 اليقدي المعدلع
 

 الموارد العادية  القطاع المؤسسر وقطاع  

 اإ رادات   

تعّرأ اإ رادات المأدرجأة فر لأم ر القطأاعير فر اليظأاي المأالر والقواعأد المأاليأة لليونيسأأأأأأأأأأأأأأ  بألنهأا  - 3
موارد عأاديأةع وتشأأأأأأأأأأأأأأمأل الموارد العأاديأة المسأأأأأأأأأأأأأأالمأات شير المشأأأأأأأأأأأأأأرورأة، واإ رادات المتألتيأة مر الترخيص،  

 المتلتية مر األنشطة األخر  المدرة للدخل، واإ رادات المتيوعةع والمسالمات  ات الطابع اإداري، والعوائد 

البرنأامجيأة التبرعأات )د رادات المعأامالت شير التبأادليأة( والمبأالغ   -ويشأأأأأأأأأأأأأأمأل قطأاع الموارد العأاديأة  - 4
المحتفظ بها لغرض جمع األموال مر القطاع الخاصع وترد المسأأأأأأالمات الموجهة دل  المبادرات اإدارية مر  

يل التخضأأأأأأير وتيسأأأأأأير الوصأأأأأأول، والمسأأأأأأالمات المقدمة لتغطية التكاليف المحلية لليونيسأأأأأأ ، وتكلفة جمع  قب
 شير البرنامجيةع -األموال مر القطاع الخاص فر درار الموارد العادية 

ويشأمل القطاع المؤسأسأر اسأترداد التكاليف الداخلية فيما بير القطاعات واإسأياد الداخلر المباشأر،   - 5
لتكاليف العامة للمسأأأأأأأأأأتودعات والتكاليف التر تدار مركزياع ولو يشأأأأأأأأأأمل ايضأأأأأأأأأأا د رادات االسأأأأأأأأأأتثمار،  مثل ا

 واإ رادات المتلتية مر الترخيص، وإ رادات المعامالت التبادلية مثل الفوائد وعائدات البيعع  
 

 األنشطة   

ار والمكاتب المركزية دعم يشمل القطاع المؤسسر مقر اليونيس  ومهاي الدعم المركزيع وتوفر المق - 6
العمل فر عدد مر المجاالت مر بييها ما  لر: االتصأأأأأأاالت؛ والشأأأأأأؤون المالية والمحاسأأأأأأبة؛ وخدمات الخزانة 
وإدارة التلمير الصأأأأأأأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة؛ والموارد البشأأأأأأأأأأأأأرية؛ وتكيولوجيا المعلومات؛ والخدمات القانونية؛  

طة المتعلقة بالجهات المانحةع وتقوي المكاتب المركزية ايضأأأا بتجهيز  والسأأأفر؛ وإدارة األصأأأول واميها؛ واألنشأأأ 
 المعامالت واإدارة البيانات، وتقدي خدمات اخر ع

وتشأأأأمل الف ات الرئيسأأأأية للمصأأأأروفات ضأأأأمر القطاع المؤسأأأأسأأأأر المرتبات واسأأأأتحقاقات المو فير   - 7
الصأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة وكملش   األخر ، واسأأأأأأتهالك األصأأأأأأول، والمصأأأأأأروفات المتعلقة بالتزامات التلمير

 تكاليف انشطة جمع األموال التر تقوي بها المكاتب القطريةع

ويشأأأأأمل القطاع المؤسأأأأأسأأأأأر األصأأأأأول والخصأأأأأوي المرتبطة بمجمل والية اليونيسأأأأأ  والتر ليس مر   - 8
قدية، السأأأأأهل دحالتها لقطاعات اخر ع وتشأأأأأمل الف ات الرئيسأأأأأية مر األصأأأأأول المدرجة ضأأأأأمر لما القطاع الي

واالسأأأأأأأتثمارات، واألراضأأأأأأأر والمبانر التر تدار مركزياع وتشأأأأأأأمل ايضأأأأأأأا المخزونات المودعة فر المخا ن فر  
كوايهاشرع وتتمثل الخصأأأأأأأوي الرئيسأأأأأأأية فر التلمير الصأأأأأأأحر بعد انتهاء الخدمة والخصأأأأأأأوي المالية المشأأأأأأأتقة  

 المرتبطة باالستثمارات المتعلقة بالتلمير الصحر بعد انتهاء الخدمةع

البرنامجية األنشأأأأأأأأأأأأطَة المبيية فر الوثائق البرنامجيةع وتمول لمو  -ويشأأأأأأأأأأأأمل قطاُع الموارد العادية  - 9
 األنشطة مر ميزانيات البرامج القطرية وانشطة الدعوة ووضع البرامج والبرامج المشتركة بير األقطارع
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اعدة اليقدية المحّولة دل  وتشأمل اشلب ف ات المصأروفات الميدرجة ضأمر لما القطاع اسأتخداي المسأ  - 10
الشأأأأأأأأأركاء الميفم ر، ولوا ي البرامج المسأأأأأأأأألمة دل  الشأأأأأأأأأركاء الميفم ر، وخدمات الخبراء األخر   ات الصأأأأأأأأألة 

 بالبرامج، واستحقاقات المو فير، وتكاليف است جار المكاتب القطرية المحليةع

القبض الميدرجة فر درار الموارد وتشأأأأأأمل الف ات الرئيسأأأأأأية مر األصأأأأأأول المسأأأأأأالمات المسأأأأأأتحقة  - 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 و ائفهم  ددار  ة اليونيسأأأأأأأ  مر قبيل تكاليف المو فير الفييير المبتدئير الم ر يعملون فر شأأأأأأأعب المقر وتموم

مر خالل مبادرات المقر، وانشأطة التخضأير وتيسأير الوصأول، والتكاليف المحلية شير المتصألة بالبرامج التر 
 تتكبدلا مكاتب اليونيس ع

المؤسأسأر وقطاع الموارد العادية مجموع الرصأيد المالر  ويمثل صأافر األصأول مجتمعًة فر القطاع - 13
للموارد العاديةع وُيعرض لما المبلغ مجّمعا د  تتم ددارة اموال الموارد العادية بوصأأأفها مجمعا واحدا ُتخصأأأص  
ميه مبالغ لمنشطة المؤسسية والبرنامجية عل  اساي ُيسر التكلفةع وُترّد األموال شير المستخدمة دل  الرصيد 

 لمالرعا
 

 قطاعا الموارد العادية والموارد المخصصة للطوارئ  -الموارد األخر    

 اإ رادات   

العادية األموال التر تسأالم بها فر اليونيسأ  الحكوماُت والميظماُت   -يشأمل قطاع الموارد األخر   - 14
ة فر درأار البرامج التر الحكوميأة الأدوليأة والميظمأات شير الحكوميأة وميظومأة األمم المتحأدة ألشراض محأدد

  وافق عليها المجلس التيفيمي لليونيس ع

لة فر حاالت الطوارئ اإنسأأأأأأأانية  -ويشأأأأأأأمل قطاع الموارد األخر   - 15 الطوارئ المسأأأأأأأالمات المحصأأأأأأأم
هة ألنشطة برنامجية محددة فر مجال العمل اإنسانرع  والموجم

 
 األنشطة   

ة فر الوثائق البرنامجيةع وتشأأأأأمل اشلب ف ات المصأأأأأروفات  يشأأأأأمل لمان القطاعان األنشأأأأأطة المبيي - 16
الميدرجة ضأأأأأأمر لم ر القطاعير اسأأأأأأتخداي المسأأأأأأاعدة اليقدية المحّولة دل  الشأأأأأأركاء الميفم ر، ولوا ي البرامج  
المسأأأأأأأأأّلمة دل  الشأأأأأأأأأركاء الميفم ر، وخدمات الخبراء األخر   ات الصأأأأأأأأألة بالبرامج، واسأأأأأأأأأتحقاقات المو فيرع  

ش، ُيفرض عل  لأم ر القطأاعير رسأأأأأأأأأأأأأأم اسأأأأأأأأأأأأأأترداد التكأاليف المحأموأ مر العمود المعيون  وإضأأأأأأأأأأأأأأافأة دل   لأ 
 والمعامالت المشتركة بير القطاعات“ فر التقرير المتعلق بالقطاعع

ل  المسأأأأاعدة   - 17 وتشأأأأمل الف ات الرئيسأأأأية لمصأأأأول المسأأأأالمات المخصأأأأصأأأأة المسأأأأتحقة القبض، وسأأأأُ
ومخزونات لوا ي البرامج المحتفظ بها لتو يعها، التر تمول مر ميزانيات   اليقدية المقدمة دل  الشركاء الميفم ر،

 البرامج القطرية وانشطة الدعوة ووضع البرامج والبرامج المشتركة بير األقطارع

وُيسأأأأأجل الرصأأأأأيد المالر عل  مسأأأأأتو  االتفاقات المبرمة مع فراد  الجهات المانحة فر السأأأأأجالت  - 18
األموال شير المسأأأأأأتخدمة التر سأأأأأأتسأأأأأأتخدي فر الفترة المقبلة فر انشأأأأأأطة تيفيم  المحاسأأأأأأبية لليونيسأأأأأأ ، ويمثل
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البرامجع وعيد اختتاي األنشطة، دما ُتعاد األرصدة شير الميفقة دل  الجهات المانحة وإما ُتعاد برمجتها، حسبما  
 يسمح به االتفاق المبري مع الجهة المانحةع

 
 قطاع الصياد ق االست مانية   

يشأأأأأأأأأأمل قطاع الصأأأأأأأأأأياد ق االسأأأأأأأأأأت مانية األنشأأأأأأأأأأطة المعّرفة فر اليظاي المالر والقواعد المالية بلنها  - 19
حسابات خاصةع وُيحتفظ برصيد الصيدوق بشكل ميفصل وُيحتسب كلموال محتفظ بها لحساب ارراأ ثالثةع 

سأت مانيةع وإضأافًة  وتمثل خدمات المشأتريات العيصأر الرئيسأر لمنشأطة الجارية فر درار قطاع الصأياد ق اال
ي لها   دل  الحسأأابات الخاصأأة، يشأأمل قطاع الصأأياد ق االسأأت مانية الصأأياد ق التر تسأأتضأأيفها اليونيسأأ  وتقدِّ

 خدمات اإدارة بوصفها وكيال عيها وُيحتفظ بلصولها كلموال است مانيةع

  اليشأأأأا  عل  ويتقرر، باليسأأأأبة لكل صأأأأيدوق اسأأأأت مانر، ما د ا كانا اليونيسأأأأ  تماري رقابة عل - 20
اليحو المي تحددو السأأأأأياسأأأأأة المحاسأأأأأبية للميظمةع فإ ا ثبتا ممارسأأأأأتها الرقابة، ُتطبمق السأأأأأياسأأأأأة المحاسأأأأأبية 
المتعلقة باإ رادات التبادلية وتسأأأأأأجيل المصأأأأأأروفاتع وخالفا لملش، ُتقيد الصأأأأأأياد ق عل  انها ترتيبات توكيل،  

ل الرسأم  وُتدرج جميع التدفقات اليقدية الداخلة دل  الصأي دوق والخارجة ميه صأافية فر حسأاب للخصأويع وُيسأجم
 المي تفرضه اليونيس  عل  ددارة األنشطة كإ رادات اخر  فر درار قطاع الصياد ق االست مانيةع

ويتضأمر لما القطاع ايضأا الميح األخر  األصأغر التر تدار بطريقة مماثلة للصأياد ق االسأت مانية،  - 21
ُتدار لخدمة مو فر اليونيسأأأأأ  والمتعاقد ر معها فر مواقع مضأأأأأطراة ال تتوافر فيها  مثل دور الضأأأأأيافة التر 

 عبدائل تجاريةع وتستخدي اإ رادات المتلتية مر لمو الدور حصرًا لصيانة لمو الدور واالعتياء بها
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 المعلومات القطاعية المتعلقة باألصول وال صوم مسب نوت التمويل - ألل

 دوالرات الواليات المتحدة()بآالأ 

الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأاد ق   الموارد األخر    الموارد العادية  
 برامج الطوارئ  البرامج العادية البرنامجية شير البرنامجية المؤسسية  2019 ةاالست ماني

        األصول القطاعية        
        األصول القطاعية المتداولة

 796 303 - - - - - 796 303 )ا(اليقدية ومكاف ات اليقدية
 - 813 711 680 476 2 428 680 - 15 675 (3 938 542) )ب(األنشطة المشتركة بير القطاعات

 2 345 790 - 658 485 1 248 378 437 484 1 443 - المسالمات المستحقة القبض
 158 457 2 929 11 798 25 261 32 842 731 84 896 المبالغ األخر  المستحقة القبض

 850 909 11 658 327 492 394 127 117 632 - - ُسَل  المساعدة اليقدية
 380 389 - 161 104 171 749 10 699 - 36 837 المخزونات

 3 397 912 - - - - - 3 397 912 االستثمارات
 669 261 626 883 4 192 15 302 13 254 94 9 536 األصول األخر  

 8 599 021 1 455 181 1 843 547 4 283 497 611 911 17 943 386 942 القطاعية المتداولةمجموت األصول  
        األصول القطاعية غذر المتداولة

 983 464 - 111 562 731 852 140 050 - - المسالمات المستحقة القبض
 1 720 - 15 21 342 - 1 342 المبالغ األخر  المستحقة القبض

  1 327 463 - - - - - 1 327 463 االستثمارات
 256 576 395 17 160 8 513 40 150 1 961 188 397 الممتلكات والمعدات

 4 401 - 15 67 1 279 - 3 040 األصول شير الملموسة
 1 717 - - - - - 1 717 األصول األخر  

 2 575 341 395 128 752 740 453 181 821 1 961 1 521 959 مجموت األصول القطاعية غذر المتداولة 
 11 174 362 1 455 576 1 972 299 5 023 950 793 732 19 904 1 908 901 2019مجموت األصول القطاعيةس  
 10 505 168 1 033 520 1 988 105 4 684 541 854 868 17 544 1 926 590 2018مجموت األصول القطاعيةس  

 
 ع المؤسسرعالمخارر واألسباب المتعلقة بالكفاءة، ُيحتفظ بجميع المبالغ اليقدية واالستثمارات وتدار مركزيا، واالتالر فإنها تدرج فر درار القطاألشراض ددارة  )ا( 

يا عل  اليحو المبير فر الحاشأأأأأأية )ا(، تتمثل األنشأأأأأأطة المشأأأأأأتركة بير القطاعات فيما توافر فر نهاية العاي مر اليقدية المتعلقة بقطاعات اخر  التر ُيحتفظ بها مركز  )ب( 
 مدرجًة فر الخانة الصحيحة لكل قطاعع
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 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة باألصول وال صوم مسب نوت التمويل  - ألل

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

  الموارد األخر    الموارد العادية  
الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأاد ق 

 البرنامجية البرنامجية شير المؤسسية  2019 ةاالست ماني
الأأأأأأأأبأأأأأأأأرامأأأأأأأأج 

 العادية
بأأأأأأأأأأأأأأأأأرامأأأأأأأأأأأأأأأأأج 

 الطوارئ 

        ال صوم القطاعية        
        ال صوم القطاعية المتداولة

 388 958 241 214 28 498 40 789 14 735 1 430 62 292 الحسابات المستحقة الدفع والخصوي المستحقة
 11 245 - 308 10 786 - 151 - مقدماً المسالمات المقبوضة 

 1 154 427 1 154 427 - - - - - األموال المحتَفظ بها لحساب ارراأ ثالثة
 191 278 70 754 - - 801 - 119 723 الخصوي األخر  

 133 302 - - - - - 133 302 استحقاقات المو فير
 25 533 - 6 608 16 010 122 2 2 791 المخصصات االحتيارية

 1 904 743 1 466 395 35 414 67 585 15 658 1 583 318 108 مجموت ال صوم القطاعية المتداولة 
        ال صوم القطاعية غذر المتداولة

 1 407 - - - - 1 407 - المسالمات المقبوضة مقدماً 
 1 497 854 - - - - - 1 497 854 استحقاقات المو فير

 38 411 7 149 - - - - 31 262 الخصوي األخر  
 1 537 672 7 149 - - - 1 407 1 529 116 مجموت ال صوم القطاعية غذر المتداولة 
 3 442 415 1 473 544 35 414 67 585 15 658 2 990 1 847 224 2019مجموت ال صوم القطاعيةس  
 3 039 720 1 067 057 53 153 133 892 18 938 1 654 1 765 026 2018مجموت ال صوم القطاعيةس  
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 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة باألصول وال صوم مسب نوت التمويل  - ألل

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

مأأأأأجأأأأأمأأأأأوع الأأأأأمأأأأأوارد  
  العادية

 الموارد األخر  

 
الصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأاد أأأأق 

 برامج الطوارئ  البرامج العادية  2019 االست مانية 
 7 465 448 (33 537) 1 934 952 4 550 649  1 013 384 2019الثاني/ نا ر  كانون  1األصولس صافي        

 188 213 15 569 1 933 405 716 (235 005) الفائض/)العجز( للسية
 1 580 - - - 1 580 المكاسب االكتوراية المعترأ بها مباشرًة فر االحتياريات

 76 706 - - - 76 706 لمصول المالية المتاحة للبيعالتغيرات فر القيمة العادلة 
 7 731 947 (17 968) 1 936 885 4 956 365 856 665 2019األول/ديسمبر  كانون  31صافي األصولس  
 7 465 448 (33 537) 1 934 952 4 550 649  1 013 384 2018األول/ديسمبر  كانون  31صافي األصولس  
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 المعلومات القطاعية المتعلقة باإل رادات والمصروفات مسب نوت التمويل - باء

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

اإلأأأأأأأأأأأأأأأأغأأأأأأأأأأأأأأأأاءات/    الموارد األخر    الموارد العادية  
الأأأأأأأأمأأأأأأأأعأأأأأأأأامأأأأأأأأالت  
المشأأأأأأأأأأأأأتركأأأأأأة بير  

 المؤسسية  2019 القطاعات 
شأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأأأأأر 

 برامج الطوارئ  البرامج العادية البرنامجية البرنامجية
الصأأأأأأأأأأأأياد ق 

 االست مانية
         اإل رادات القطاعية         

 6 200 894 - - 2 050 081 2 980 924 1 106 310 63 579 - التبرعات
 85 223 - 74 207 353 518 - - 10 145 اإ رادات األخر  
 126 154 - - - - - - 126 154 د رادات االستثمار
 - (311 201) - - - - - 311 201 الداخليةاسترداد التكاليف 

 - (116 370) - - - - - 116 370 اإسياد الداخلر المباشر
 6 412 271 ( 427 571) 74 207 2 050 434 2 981 442 1 106 31 63 579 563 870 2019مجموت اإل رادات القطاعيةس  
 6 675 758 (407 690) 65 246 1 926 913 2 942 271 1 561 31 66 641 521 062 2018مجموت اإل رادات القطاعيةس  

         المصروفات القطاعية
 2 351 947 - - 985 221 1 083 588 283 138 - - المساعدة اليقدية
 981 634 - - 457 415 439 089 85 130 - - نقل لوا ي البرامج

 1 519 506 - 32 186 195 194 353 762 330 841 13 521 594 002 استحقاقات المو فير
 23 890 - 99 3 546 1 562 7 379 164 11 140 االستهالك واإلالك
 909 402 ( 427 571) 26 442 319 842 406 596 222 136 48 889 313 068 المصروفات األخر  

 472 859 - - 87 956 296 006 88 897 - - خدمات الخبراء األخر   ات الصلة بالبرامج 
 2 385 - - - - - - 2 385 التمويلتكاليف 

مجموت المصاااااااااروفااات القطاااعيااةس  
2019 595 920 574 62 521 017 1 603 580 2 174 049 2 727 58 (571 427 ) 623 261 6 

مجموت المصاااااااااروفااات القطاااعيااةس  
2018 226 881 286 55 367 944 922 465 2 475 979 1 171 51 (690 407 ) 757 969 5 

 37 565 - 89 673 4 877 1 151 35 30 740 2019المكاسب، صافر 
 16 675 - 43 (330) ( 1 375) 764 27 17 546 2018)الخسائر(،  صافر المكاسب و

 188 213 - 15 569 1 933 405 716 89 940 1 040 ( 325 984) 2019صافي الفايض/)العجز(س  
 722 676 - 14 118 ( 52 892) 474 974 617 712 11 382 ( 342 618) 2018صافي الفايض/)العجز(س  
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 المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات مسب المنطقة  - جيم

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

  الموارد األخر    الموارد العادية  
اإلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاءات/  
المعامالت المشتركة  

 برامج الطوارئ  البرامج العادية البرنامجية شير البرنامجية  المؤسسية  2019 بير القطاعات 
الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأاد ق 

 االست مانية
          المساعدة النقدية         

  91 758 – –  13 908  64 286  13 564 – – شرق ،سيا والمحيط الهادئ
  181 481 – –  148 608  27 874  4 999 – – اورواا ووسط ،سيا

  450 980 – –  133 194  246 090  71 696 – – األفريقرشرق افريقيا والجيوب 
  22 039 – –  3 812  8 485  9 742 – – المقر

  83 944 – –  24 636  43 480  15 828 – – امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر
  852 111 – –  496 612  344 364  11 135 – – الشرق األوسط وشمال افريقيا

  216 936 – –  52 122  106 870  57 944 – – ،سياجيوب 
  452 698 – –  112 329  242 139  98 230 – – شرب ووسط افريقيا

 2 351 947 - - 985 221 1  083  588 283 138 - - مجموت المساعدة النقدية 
         نقل لوازم البرامج

  34 375 – –  11 013  20 438  2 924 – – شرق ،سيا والمحيط الهادئ
  16 852 – –  3 900  12 142  810 – – اورواا ووسط ،سيا

  237 277 – –  95 174  122 503  19 600 – – شرق افريقيا والجيوب األفريقر
  18 561 – –  6 270  12 030  261 – – المقر

  24 086 – –  7 246  10 203  6 637 – – امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر
 285 02 – – 197 883  78 903  9 116 – – الشرق األوسط وشمال افريقيا

  115 378 – –  34 120  70 480  10 778 – – جيوب ،سيا
  249 203 – –  101 809  112 390  35 004 – – شرب ووسط افريقيا

 981 634 - - 457 415 439 089 85 130 - - مجموت نقل لوازم البرامج 
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 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات مسب المنطقة  - جيم

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

  الموارد األخر    الموارد العادية  
اإلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاءات/  
المعامالت المشأأأتركة  

 الطوارئ برامج  البرامج العادية  البرنامجية شير البرنامجية  المؤسسية  2019 بير القطاعات 
الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأاد ق 

 االست مانية
         استحقا ات المو فذن         

 102 629 – – 3 108 38 374 28 186 3 996 28 965 شرق ،سيا والمحيط الهادئ
 56 286 – – 7 262 11 053 11 344 612 26 015 اورواا ووسط ،سيا

 252 528 – 45 42 179 83 184 81 069 41 46 010 شرق افريقيا والجيوب األفريقر
 484 496 – 32 114 10 897 44 966 27 950 595 367 974 المقر

 80 559 – – 5 297 20 035 16 617 7 450 31 160 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر
 166 155 – – 73 322 40 636 20 620 - 31 577 الشرق األوسط وشمال افريقيا

 130 259 – 27 10 782 45 836 54 389 827 18 398 جيوب ،سيا 
 246 594 – – 42 347 69 678 90 666 - 43 903 شرب ووسط افريقيا

 1 519 506 - 32 186 195 194 353 762 330 841 13 521 594 002 مجموت استحقا ات المو فذن 
         االسته ا واإلد ا

 1 403 – – 40 194 522 5 642 شرق ،سيا والمحيط الهادئ
 494 – – 168 11 71 – 244 اورواا ووسط ،سيا

 4 772 – – 899 446 2 007 – 1 420 شرق افريقيا والجيوب األفريقر
 5 945 – 95 9 47 471 138 5 185 المقر

 960 – – 100 60 177 21 602 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر
 3 210 – – 1 595 221 513 – 881 الشرق األوسط وشمال افريقيا

 2 697 – 2 203 246 1 081 – 1 165 جيوب ،سيا
 4 409 – 2 532 337 2 537 – 1 001 شرب ووسط افريقيا

 23 890 - 99 3 546 1 562 7 379  164 11 140 مجموت االسته ا واإلد ا 

 
  



 منظمة األمم المتحدة للطفولة
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 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات مسب المنطقة  - جيم

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

  الموارد األخر    الموارد العادية  
اإلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاءات/  
المعامالت المشأأتركة  

 البرنامجية شير البرنامجية  المؤسسية  2019 بير القطاعات 
الأأأأأأأأأأبأأأأأأأأأأرامأأأأأأأأأأج 

 العادية
بأأأأأأأأأأأأأأأأأأرامأأأأأأأأأأأأأأأأأأج 

 الطوارئ 
الصأأأأأأأأأأأأأياد ق 

 االست مانية

         المصروفات األ رى          
5 593 شرق ،سيا والمحيط الهادئ  750 11  541 12  669 29  795 5  310 - 658 65  

8 035 اورواا ووسط ،سيا  610 2  046 7  410 17  841 21  27 - 969 56  
11 954 شرق افريقيا والجيوب األفريقر  276 2  978 42  891 83  900 56  803 2  - 802 200  

252 153 المقر  709 8  146 47  964 73  495 29  632 19  (571 427 )  528 3  
9 569 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر  934 14  183 10  971 22  706 9  96 - 459 67  

5 848 الشرق األوسط وشمال افريقيا  348 1  469 13  226 62  425 129  877 - 193 213  
8 080 جيوب ،سيا  727 1  598 26  301 51  034 14  988 1  - 728 103  

11 836 شرب ووسط افريقيا  535 5  175 62  164 65  646 52  709 - 065 198  
 909 402 (427 571) 26 442 319 842 406 596 222 136 48 889 313 068 مجموت المصروفات األ رى  

          دمات ال براء األ رى  ات الصلة بالبرامج
 27 273 - –  3 033  17 816  6 424 – – ،سيا والمحيط الهادئشرق 

 12 597 - –  2 871  6 017  3 709 – – اورواا ووسط ،سيا
  89 368 - –  18 188  54 585  16 595 – – شرق افريقيا والجيوب األفريقر

 42 405 - –  3 962  25 949  12 494 – – المقر
 25 760 - –  3 978  15 746  6 036 – – البحر الكاريبرامريكا الالتييية وميطقة 

  64 690 - –  38 774  22 354  3 562 – – الشرق األوسط وشمال افريقيا
 134 486 - –  6 492  105 860 22 134 – – جيوب ،سيا

  76 280 - –  10 658  47 679  17 943 – – شرب ووسط افريقيا
األ رى  ات الصالة  مجموت  دمات ال براء   

 472 859 - - 87 956 296 006 88 897 - - بالبرامج 
         تكالين التمويل

  2 385 - - - - - - 2 385 المقر
 2 385 - - - - - - 2 385 مجموت تكالين التمويل 
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 )تابع( 2019الم مظات على البيانات المالية لعام 

 

245/245 20-08217 

 

 )تابع(المعلومات القطاعية المتعلقة بالمصروفات مسب المنطقة  - جيم

 )بآالأ دوالرات الواليات المتحدة(

  الموارد األخر    الموارد العادية  
اإلأأأأأأأأأأأأأأأأأأغأأأأأأأأأأأأأأأأأأاءات/  
المعامالت المشأتركة  

 برامج الطوارئ  البرامج العادية البرنامجية شير البرنامجية  المؤسسية  2019 بير القطاعات 
الصأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأاد ق 

 االست مانية
         مجموت المصروفات مسب المنطقة         

 323 096 –  310 36 897 170 777 64 161 15 751 35 200 شرق ،سيا والمحيط الهادئ
 324 679 –  27 184 650 74 507  27 979 3 222  34 294 اورواا ووسط ،سيا

 1 235 727 – 2 848 346 534 590 699 233 945  2 317  59 384 شرق افريقيا والجيوب األفريقر
 579 359 (427 571)  51 841 54 445  165 441 98 064 9 442 627 697 المقر

 282 768 –  96  50 963  112 495 55 478 22 405 41 331 امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر
 1 585 261 –  877 937 611 548 704  58 415  1 348 38 306 الشرق األوسط وشمال افريقيا

 703 484 –  2 017 117 753 380 593 172 924  2 554 27 643 جيوب ،سيا
 1 227 249 –  711  320 321 537 387 306 555  5 535 56 740 شرب ووسط افريقيا

 6 261 623 (427 571) 58 727 2 049 174 2 580 603 1  017  521 62 574 920 595 مجموت المصروفات القطاعية 
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