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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 نيويو 29: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

   عشرةاخلامسة الدورة
 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

  سياسة االستثمار

  األمانةمن إعداد

ية 10.4 تعطي املادة .1 نظام املايل املدير العام صال ح من ا مثر األموال اليت "ل ية يستأن  لتلبال تكون الزمة 
تامثرات، كام توافق علهيا  شأن الا نظمة  ياسة ا تامثرات قصرية األجل، وفقا  ياجات الفورية يف ا سالا بس مل سـ لت ً ح

نه أن " .ادلول األعضاء تيض  مو تامثرات"تق تكل الا تظام  ية اب نة الربانمج واملزيا سيقوم بإبالغ  ب ن ن حتتوي و" .جل
تعلق اب11.4 املادة شابه  ي عىل حمك  تامثرات طويةل األجلم يل القاعدة . سال نظام املايل 10.104حتو ل من الحئة ا

ية للمراقب املايل  .حتكل الصال

بو إابن  .2 يات ادلول األعضاء يف الو ها  نا تامثر  شأن الا ياسة  رشوع  يونقرتح يف مرفق هذه الويقة  مجع ت ب سـ م شث قس ل
بدأ يف نة واألربعني اليت  ثا تسةل اجامتعاهتا ا ل تامثر املقرتحة إىل . 2010 سبمترب 20 مسل ياسة الا ند  سو سـت تس

تحدة نظامت أخرى اتبعة لألمم ا متدة يف عدة  تامثر ا ملياسات الا مسـ بو من وتراعي . ملعس نفرد به الو يمع ذكل ما  ت
 :خصائص

يل "1" بو : لتشغإيرادات ا تحدة األخرى، حتصل الو يعىل خالف واكالت األمم ا يال فقط من ّمل  ااداهتإيرقلقدرا 
رشوعات اليت متوها هجات من و) ٪6(من اشرتااكت ادلول األعضاء  تربعات املقدمة سلفا ألغراض ا لا ّ مل ل

ية، ).٪2(ماحنة  نرثايت ٪ 4‚5 من إيرادات الرسوم و٪ 87‚5يتأىت ملتبق ومن اإليرادات ا . لمن الفائدة وا
بري من  تأىت قدر  تحدة األخرى اليت  كفعىل خالف واكالت األمم ا ي هات مل نقدية مما تدفعه ا جلأرصدهتا ا ل

رشوعات  سب األصول ملاملاحنة سلفا ألغراض ا نوات أو من الاشرتااكت اجملدوةل  حتعددة ا لسـ م
ناء عىل املعاهدات، فإن  تحقة  بوا بو  من ٪90ما يزيد عىل ملسـ ها يإيرادات الو بارشة بأعام لمرهون  م

تأثر هبا  .ياجلارية و

A 



WO/PBC/15/8 

Annex 

2  

بو: الغريحلساب الرسوم احملصةل  "2" بة هممة من أموال الو يإن  نقديةنسـ تأىت من الرسوم احملصةل ل ا  ّ  حلسابت
تهيام، والرسوم احملصةل احلكومات وفقا  ّالتفايق مدريد والهاي وال ناء حلسابحئ بحث ادلويل  ب إدارات ا ل

ساابت اجلارية  سلف وا شأن الرباءات، واملدفوعات ا تعاون  حلعىل معاهدة ا ل ب بطلاملربطة ) الودائع(ل بات ت
ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا عالعالمات ا لص سمرب 31يف و. ل نظمة ، 2009ي د بلغ اإلجاميل دلى ا ملاكن ا مل

يون فرنك سورسي، أي 127‚8 ي  نقد والودائع٪34‚9مل  .ل من مجموع ا

ية "3" تامئ ناألموال الا بلغ : س بق  ميضاف إىل ما  يون فرنك سورسي15‚8سـ ي  بارة عن٪4‚3، أي مل  ع، وهو 
ية احملفوظة األم تامئ نوال الا هات املاحنة، فإن هذه األموال .  ماحنهياحلسابس جلووفقا لالتفاقات املربمة مع ا

يةالاخلصوم مسجةل يف ابب  بو املا شوف الو ل األصول يف  ي  .ك

ية "4" يا طخصوم ا ئاهتا : حت شأت، بطلب من  تحدة األخرى اليت أ يعىل خالف العديد من واكالت األمم ا ن همل
ية، ياطي سـالرئا بو أي ا ية عىل األجل الطويل، مل ختصص الو تامثره يف أوراق ما يا ميكن ا يا ت ا ي ل ط حت سح

ها نقدي للوفاء ابلزتاماهتا  يون فرنك سورسي يف 124‚6عملا بعد اخلدمة اليت بلغ مجمو ي  سمرب 31مل ي د
2009. 

يات الاحتادات "5" يا طا بو : حت يات املوزعة عىل الا" أمالك"يللو يا طمعقدة من الا حتادات يدار لك مهنا حت
تلف الالزتامات املرتبة عىل املعاهدات، وال  تعىل حدة، وفقا  ها،خمل كنحرص أمال  كغريها من واكالت األمم ت

ئة واحدة تحدة، يف  يا  .همل

ية "6" رشوعات الرأسام لا متويل نفقات : مل بو اإلدارية الزتامات هممة  ئات الو لقطعت  ي يد هي ية تغطي  تشيرأسام ل
ية وتعزيز األنظمة احلاسوية عىل مدى عدة مبناها اإلدا نات األ بري اجلديد وقاعة املؤمترات وا من لتحسي

ياطي متويل مما دلهيا من ا تنوات  حسـ   .ب

تحمك هبا .3 ية اليت ال  تغريات اليت تطرأ عىل أوضاع األسواق اخلار بو اب توتأثر إيرادات الو ل ي وهذا الوقع عىل . جت
ثري الوق بو يفوق  بكالو تحدة اليت ال حتصل ع عىل ي نظامت األمم ا ّغريها من  مل  .رسوما لقاء خدمات تؤدهيا لألفرادم

تا، شأهنا يف ذكل شأن معظم واكالت األمم  بو اث بدها الو يف اليت  تاك بقى أكرث من نصف ا بومع ذكل،  ي ل ل تتكي
تحدة األخرى تة ابملوظفني. ملا ثا يف ا تاك بوتعلق هذه ا ل ل ل ها  ت يل  ختفيضأساسا و نخفض يسـتح ندما  ترسعة  ع ب
ندوق . إيرادات الرسوم ية و نة ادلوية للخدمة املد يات ا رشوط القانوية املرتبة عىل تو صويعزى ذكل إىل ا ن ل للج ص ت ن ل

تحدة  تهملاألمم ا بو وال شرتك للمعاشات القاعدية ونظام موظفي الو حئا ي  .مل

ية ُّومن الواحض أن تعر .4 بري لألوضاع اخلار بو ا يض الو ج لك تتيض مهنا أن حتد قدر اإلماكن من اخملاطر املربطة ي ّ ق
تامثراهتا يوةل عىل األجل القصريساب ياجاهتا إىل ا نقدية للوفاء اب سـ وتضمن ما يكفي من املوارد ا ت لل عىل أن . ح

يد بفضل رشاكهتا يف اخلدما هدفني من مركز  يق هذين ا ياق هجودها  يد يف  نظمة  جا ل تحق لتف سـسـ ف املرصية مع تتمل
ثقة املرصف تع بأعىل درجات ا سورسي اذلي  ل الوطين ا مت ي ها دليه(AAA)يل بو إيداع أموا يع الو ل و ي . تسـتط

سورسية٪95وابإلضافة إىل ذكل، فإن  سوكة ابلعمةل ا نقدية  بو ا ي من موارد الو ل مم ل سعر ي يا مقارنة ا ل، ونهتج حا ل ن
سورسي ابألسعار اليت ت سورسي للفرنك ا ياذلي يقرتحه املرصف الوطين ا ل ي وابملؤرشات قرتهحا مصارف أخرى ل

ية سورسي . ملعنا يويف معظم األحوال، تفوق أسعار املرصف ا وقد مسح ذكل . األسعار املطروحة يف األسواقل
يد بو بأن  تسـتفللو نوات،ي رش  ندات ا به بأسعار  ية، من أسعار أ نوات امخلس املا سـ عىل مدى ا لع سـ شـ ض  لسـ

سوكة عىل أساس ثالثة  ها  ممابلرمغ من أن ودا هرئع يولهتا . شأ بو  هّلت هذه الودائع قصرية األجل إدارة الو سـو لي س
يف الطارئة من غري  تاك ية ا لوإاتحة األموال  ل بول بأسعار أدىن للفائدة كام يكون حال الودائع أنلتغط لق تضطر إىل ا

 .قصرية األجل

بو الفعيل عىل أساس مؤرش .5 سورسييويف الرمس الوارد أدانه مقارنة بني عائد الو يات الفرنك ا  :ل
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نوي ممكن مع احلد يف  .6 يق أكرب عائد  ياسة القامئة عىل  مترارا  تامثر ا شأن الا ياسة املقرتحة  سـوتأيت ا سـ ب حتقسـ للس سـل
ساب الغري تالوقت ذاته من اخملاطر املربطة  حلسارة املال الرييس، وال سـامي ما يربط مهنا ابلرسوم احملصةل  ت ّخب ئ

ية الفورية ياجات ا يات الرضورية للوفاء ابال يا يلوالا ت ط لتشغت ح ياسة تكفل ما يكفي من . ح لسـعىل أن هذه ا
ياجات  يدات أو الرضورية للوفاء ابال تكل ا شموةل  تامثرات بديةل لألموال غري ا نظر يف ا تاملرونة  ي ب مل حلل لتق س

 .الفورية

ية مدعوة إىل ت .7 نة الربانمج واملزيا نإن  ية جل صو
ياسة  بو ابملوافقة عىل  سـيات ادلول األعضاء يف الو ي مجع

تامثر الواردة يف مرفق هذه الويقة ثالا  .س

 ]ييل ذكل املرفق[
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ية الفكرية  ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  )يالو
تامثر سياسة الا  سـ

ية حالصال
 

تامثر وفقا  .8 شأن الا ياسة  نا هذه ا سر ب سـ نظام امل10.4 للامدةلمس ية أل من ا ن حايل اليت تعطي املدير العام صال
ياجات الفورية ية الا تمثر األموال اليت ال تكون الزمة  حب لتل تامثرات قصرية األجل، وفقا ،يست ً يف ا لسـياسة س

تامثرات شأن الا نظمة  سا ب يةملدير العام اليت تعطي ا11.4 ، واملادة كام توافق علهيا ادلول األعضاءمل  أن ح صال
تامثر سمثر يف ا شأن يست نظمة  ياسة ا نظمة، وفقا  نة  هر كأرصدة دا بات طويةل األجل األموال اليت  مل سـ للم لئ ً تظ

تامثرات، كام توافق علهيا ادلول األعضاء بان أيضا القاعدة.سالا تامثر يف ا ياسة الا سـ وتأخذ  حلسـ ) أ(10.104 س
ية  يل للمراقب املايل صال ية اليت  حمن الالحئة املا حت تامثر األموال وإدارهتال نظمة   حبصافةسا ياسة ا ملوفقا  لسـ ً

تامثرات، كام توافق علهيا ادلول األعضاء سشأن الا  .ب

 األهداف

تامثر يف القاعدة  .9 ياسة الا شودة من  سترد األهداف ا سـ نص عىل أن ) ب(10.104ملن ية اليت  تمن الالحئة املا ل
يث جيري الرتكزي يف املقام األول عىل  يكفل املراقب املايل" تامثرها  حبيازة األموال ابلعمالت الالزمة وا س ح

بات  ية  يوةل الالزمة  ية للخطر يف حني يكفل توفر ا بعاد تعرض األموال األ تطلا ب سـ مصل تل لل نقدلاست  يلتدفق ا
ـي ما ييل مربة " .للمنظمة تامثراهتا  نظمة ال ية من إدارة ا توأما األهداف الر مل هسـ فس يهتائي مهسب أ صون  "1:  "ح

ياجات عىل األجل القصري؛ " 2"رأس املال ابحلد من اخملاطر؛  يوةل للوفاء ابال توا حسـ حتقيق أعىل معدل و" 3"ل
نامجة عن  للعائد يدات ا لمع مراعاة ا  ".2"و" 1"لتقي

ية سات املا لنويع املؤ س  ت

ية عىل أن ) أ(12.104 القاعدةتنص  .10 ية ُجت"لمن الالحئة املا سات ما تامثرات عن طريق مؤ يع الا لرى  س سمج
تامثرات هد تكل الا يهنا املراقب املايل، و سمعرتف هبا  تتع سات عدة، " .يع نظمة عىل مؤ تامثرات ا سوتوزع ا مل س َّ

سات  ناء املؤ سه، اب سة واحدة يف الوقت  تامثر عرضة ملؤ رشة ابملائة من الا سيث ال يكون أكرث من  نف س ع ثحب سـتس
ي ثقة املرتفعة لسـذات اخملاطر ا ها حد(AAA/Aaa)لادية ومعدالت ا يد أو  يس علهيا  ل اليت  ق  .ل

تامثر  سمعةل الا

بات أسعار الرصف بطريقة حتد من اخملاطر إىل أقىص احلدود وحتافظ عىل  .11 لتقلبغي معاجلة اخملاطر والعرضة  ين
متد هب سورسي ويه العمةل اليت  تعمية األصول احملددة ابلفرنك ا ُق ي ساابتل نظمة وبلغ هبا ا ية ا حلا مزيا ت مل وتدار . َّن

نقدية  تدفقات ا يق، قدر اإلماكن، بني العمالت املوجودة وا تو توسطة وطويةل األجل اب تامثرات قصرية و لالا ل فل م س
ية سب العمةل والفرتة الز توقعة  توقعة واملرصوفات ا نا ح مل سوكة . ممل ية ا تامئ ملموعالوة عىل ذكل، فإن األموال الا ن س

هة املاحنةحلس ها بعمةل حتددها ا سورسي جيوز  جلاب الغري بعمالت غري الفرنك ا مسك ي  .ل

 املرجع

يه  .12 ها مديرون من ادلاخل أو اخلارج ابلرجوع إىل معدل العائد اذلي حتصل  نقدية  نظمة ا علتوىل إدارة موارد ا ل مل َي لك
سورسي عىل الفرن ها دلى املرصف الوطين ا نظمة من ودا يا ل يورو اذلي حيدده ئعمل سورسي وسعر فائدة ا لك ا ي ل

نوك األوروية للودائع قصرية األجل  باحتاد ا  .لدلوالر األمرييك  وسعر أذون اخلزانة قصرية األجل(Euribor)لب
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ية لئات املوارد املا ف
 

تا .13 ئات ا نقدية عىل ا نظمة ا توزع أرصدة ا تامثر املذكورة أعاله،  بادئ الا لمعال  ل مل ت لفمب تايلس نحو ا لية وعىل ا ل  :ل

نقدية املدونة يف ويقة الربانمج - املعامالت اجلارية )أ( بات ا بلغ الرضوري عىل أساس يويم للوفاء اب ث ا ل تطل ململ
ية نقدي ادلاخل واخلارج. نواملزيا تدفق ا بلغ املطلوب بإسقاطات ا ية ا لوحتدد دوائر املا ل مل وتكون األموال . ل

يث ال احامتل لعائد  حبسوكة  نقديمم تدفق ا يل ا تامثر حمدد عىل أساس  لإجاميل سليب مع أفق لال ل حتل  .س

يدة )ب( نقدية ا ملقاألرصدة ا ساابت اجلارية لفائدة مودعي - ل ساب الغري، مبا يف ذكل ا سوك  بلغ ا حل ا حل ملم مل
نفقة تربعات املؤمتن علهيا وغري ا ساب احلكومات، وأرصدة ا سوكة  بات ادلوية، واألموال ا ملا ل حل ملم ل  لطل

ية( تامئ نساابت خاصة لألموال الا مثر األموال ). سح حبيث ال احامتل لعائد إجاميل سليب مع أفق تستو
ية  نقدي جتريه دوائر املا تدفق ا يل  هر ويكون حمددا عىل أساس  تجاوز ثالثة أ تامثر ال  للال ل لل حتل شي س

تخدام تكل األموال ية ال سـويأخذ ابألمناط املا  .ض

ساب ا )ج( حلالرسوم احملصةل  ساب أعضاء احتادي - لغريّ سوكة  ية والفردية ا ية واإلضا حل الرسوم ا ملم فيل لتمك
يث ال احامتل . مدريد والهاي ساب الغري  ية من الرسوم احملصةل  تأ نقدية ا تامثر األموال ا حبجيوز ا حل ت مل ّل س

تامثر يراعي توارخي حتويل األموال إىل أعضاء الاحتادين، وفقا  لقواعد لك سلعائد إجاميل سليب مع أفق لال
 .احتاد

رشوعات حمددة )د( متويل  ياطي اخملصص  مالا لت متويل - ح ياطي  يات من الا ها ا بالغ اليت  ل ا ت مجلع حمل ختصص
تامثر يأخذ يف . مرشوعات حمددة يث ال احامتل لعائد إجاميل سليب مع أفق لال تامثر األموال  سجيوز ا حبس

بات املقد نقدي تراعي ا تدفق ا بان إسقاطات  تطلا ل لل ملسـ رشوعحل تخدام األموال يف لك  مرة ال  .سـ

يات غري اخملصصة )ه( يا طالا ناديق رؤوس - حت يات و ها ا يات اليت مل  يا تامثر الا ص جيوز ا مجلع ط ختصصت حس
يث ال احامتل  يق عائد أكرب من املرجع و ميكن  تني  تجاوز ا تامثر ال  حباألموال العامةل مع أفق لال حتقي ن لس لسـ

 .لعائد إجاميل سليب

ئات من  .14 تامثر يف ا نظمة إدارة الا ية يف ا لفوتوىل دوائر املا س مل ل سؤول املايل) د(إىل ) أ(ت . املراقب املايل/ملمبوافقة ا
ئة للوفاء  شلك دوري مبا يضمن ما يكفي من األموال يف لك  ئة  نقدي للك  تدفق ا فوحتدث إسقاطات ا بف ل ل ّ

يوةل سـبات ا لتطل  .مب

تامث .15 توىل ا سوجيوز أن  يات غري اخملصصة ي يا طر أموال الا ئة (حت يون مىت رأى )) ه(لفا سؤول جمديرون خار ملا
تامثرات اليت املراقب املايل/املايل ية ابال شارية ا نة الا شاورة ا نظمة بعد  س أن يف ذكل مصلحة ا ن ت للج م ملعمل س

توى ادلاخيل سـشـهئا املدير العام عىل ا ملن  .ي

شارية اتوتوىل  .16 نة الا تا تامثر يف سللج بادئ الا ئات و تامثرات واملراقب املايل مراجعة مواصفات ا سية ابال م لف س ملعن
ها املايل نظمة وو يريات اليت تطرأ عىل منوذج األعامل يف ا نوات مبا يضمن مراعاة ا ئة لك ثالث  ضعلك  ملف تغ لسـ ّ. 

يون تامثرات اخلار جمديرو الا  س

سؤوال .17 تامثرات اخلاريج  ميكون مدير الا تامثر س نظمة، عن اختاذ قرارات الا نه وبني ا س، يف حدود العقد املربم  ملي ب
ها ها و ية و ندات املا هدته، مبا يف ذكل من قرارات رشاء ا سكشأن األصول اليت يف  يع مع ب ل سـ َوساءل مدير . لب ي

يق أهدافه كام هو حمدد يف العقد تامثر و بادئ الا تامثرات اخلاريج يف الزتامه  حتقالا س م  مدير وعىل لك. س
تفق علهيا يف  تامثر والزتم حدوده ا بادئ الا بق متاما  نوي عىل األقل بأنه  يل ا سوق ادل تامثر أن  مللال ط سـ ل سي م َ ّس ل

شأن  نظمة  ياسة ا تامثر ابملرجع احملدد يف  سابق، مع مقارنة لعائدات الا تقريره ا يةل املدة الالحقة  بالعقد،  مل سـ ل ل سط
تامثر  .سالا
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يني، رشط وتكون ادلوائر ا .18 تامثرات اخلار نظمة ومديري الا تفاوض عىل العقود بني ا سؤوةل عن ا ية  جملا س مل ل م ل
سؤول املايل تامثرات اليت /ملاحلصول عىل موافقة ا ية ابال شارية ا نة الا شاورة ا ساملراقب املايل بعد  ن ت للج ملعم س

توى ادلاخيل سـشـهئا املدير العام عىل ا ملن يل. يُ لقبويرد يف لك عقد من ذكل ا تامثرات اجلائزة ِ س حتديد نوع الا
تامثر توقعة لال سواملدة ا  .مل

تامثر الواردة  .19 بادئ الا تامثرات، ما مل تكن حمددة يف  تامثرات اخلاريج احلدود لال سوبوجه عام، يضع مدير الا م س س
مثروا يف احملفظة . يف العقد يني، أن  تامثرات اخلار نومع ذكل، فال جيوز ملديري الا يست ج  من ٪10فسها أكرث من س

هدة لك واحد مهنم  .عاألموال اليت تكون يف 

تخلف عن إجناز  .20 يني عىل إهناء العقد يف حال ا تامثرات اخلار نص العقود املربمة مع مديري الا بغي أن  ّو ل جت س ين
توى األداء أو إذا طرأت شودة عىل  سـأعامل حمددة يف العقد أو العجز عن بلوغ األهداف ا من يريات يف مل تغ 

نظمة بات ا ناسب  تعانة مبدير خاريج أمرا ال  تامثر جتعل من الا شأن الا نظمة  ملياسة ا تطل ي سـ ب مل مسـ  .س

تقات  ملشـا

تقات ألغراض ال جيوز  .21 تامثرات يف ا تامثرات اخلاريج ا تفق علهيا مع مدير الا تامثر ا بادئ الا شمل  شـأن  مل ملت س س س م
ترصحي ابال. املضاربة سورسي، جيوز مع ذكل لويف حال ا ندات بعمالت خالف الفرنك ا لتامثر يف  ي ل سـ لمسؤول س

توى /املايل شـهئا املدير العام عىل ا تامثرات اليت  ية ابال شارية ا نة الا شاورة ا سـاملراقب املايل، بعد  ن ن ت للج ملم يُملع سس
ية للحد قدر اإلماكن من األخطار  تحوط أو ا تخدام أدوات ا تغطادلاخيل، أن يرصح اب ل لسـ ّ تاملرتبة عىل تقلب ّ

تامثر ية لال سورسي، تفاداي ألية عائدات  تامثر إىل الفرنك ا سسعر رصف معةل الا بس ي  .سلل

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


