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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2011سبمترب  16 إىل 12جنيف، من 

 
 
  االستثمارياسة س

  األمانةمن إعدادثويقة 

ياسة  .1 سـرفعت  تامثُ نعقدة يف دورهتا ) WO/PBC/17/6ثالواردة يف الويقة  (رسالا ية ا نة الربانمج واملزيا ملإىل  ن جل
رشة  سابعة  عا نة علام ابالقرتاح الوارد يف الويقة وأحاطت. 2011ليويو  1نيويو إىل  27من ل ث ا  WO/PBC/17/6للج

يل " مترب جوقررت تأ شأن هذه الويقة حىت دورة  يات  سبإصدار أية تو ث ب ية2011ص يقات إضا سمل  ف، ريامث  تعل انظر  (".تت
نة يف الويقة  ثملخص ريس ا للج نظر .)WO/PBC/17/8ئ  إىل WO/PBC/17/6 ثترفع األمانة الويقةإىل ذكل القرار، ل واب
نظر فهيا نة يك  ية  تادلورة احلا للج  .ل

ية مدعوة إىل  .2 نة الربانمج واملزيا نإن  جل
بو ابملوافقة  يات ادلول األعضاء يف الو ية  يتو مجع ص

تامثر الواردة يف املرفق األول  ياسة الا سعىل  سـ
 .WO/PBC/17/6 ثللويقة

 ]WO/PBC/17/6ثتيل ذكل الويقة [
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2011 مايو 2 :لا

  جلنة الربنامج وامليزانية

  )غري رمسية ( عشرةالسابعة الدورة

 2011 ليويو 1 إىل ن يويو27جنيف، من 

  سياسة االستثمار

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية 10.4 تعطي املادة .1 نظام املايل املدير العام صال ح من ا ية أ"ل مثر األموال اليت ال تكون الزمة  لتلبن  يست
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 توي " .جل حتو
تامثرات طويةل األجل11.4 املادة تعلق ابال شابه  س عىل حمك  ي يل القاعدة . م نظام املايل 10.104حتو ل من الحئة ا

ية للمراقب املايل  .حتكل الصال

تامثر  .2 ياسة الا شأن  رشة ابقرتاح  سة  نة يف دورهتا اخلا ستقدمت األمانة إىل ا سـ ب ع م يك ) WO/PBC/15/8(للج
نظام تنظر فهيا ادلول األعضاء وفقا  نة من األمانة أن تقدم إلهيا يف إحدى دوراهتا . هحئتوالاملايل لا ست ا للجوا لمت

يقاهتاالالحقة اقرتاحا معدال يراعي مالحظات  .تعل ادلول األعضاء و

تامثر األول  ثح يف مرفق هذه الويقةونقرت .3 شأن الا سياسة  ب يغة معدةل سـ هاصيف  قشنا ية لت نة الربانمج واملزيا ن  جل
يهتا يل إىل تو صو بو حت يات ادلول األعضاء يف الو ي  بتمجع ّيك  سةل اجامتعاهتا  فهيا ت تاسعةسلإابن  .  واألربعنيلا

بو من خصائص نفرد به الو يقاهتا وما  ياسة املقرتحة مالحظات ادلول األعضاء و يوتراعي ا ت تعل توشمل هذه . لسـ
نة ما ييل  :للجاخلصائص اليت ورد ذكرها يف نص سابق قدم إىل ا

يل "1" يال فقط من إيراداهتا : لتشغإيرادات ا بو قدرا  تحدة األخرى، حتصل الو قلعىل خالف واكالت األمم ا ي ّمل
رشوعات اليت متوها هجات ) %6(من اشرتااكت ادلول األعضاء  تربعات املقدمة سلفا ألغراض ا لومن ا ّ مل ل

تأىت ). %3(ماحنة  ية،  يومن اإليرادات ا نرثايت%3 و من إيرادات الرسوم%88ملتبق . ل من الفائدة وا
هات  نقدية مما تدفعه ا بري من أرصدهتا ا تأىت قدر  تحدة األخرى اليت  جلفعىل خالف واكالت األمم ا ل ك ي مل

سب األصول  نوات أو من الاشرتااكت اجملدوةل  تعددة ا رشوعات  حاملاحنة سلفا ألغراض ا سـ لمل م
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ناء عىل املعاهدات، فإن ما يزيد عىل  تحقة  بوا ها  من %90ملسـ بارشة بأعام بو مرهون  لإيرادات الو م ي
تأثر هبا  .ياجلارية و

ساب الغري "2" ساب : حلالرسوم احملصةل  تأىت من الرسوم احملصةل  نقدية  بو ا بة هممة من أموال الو حلإن  ت ل ي ّسـ ن
ناء  بحث ادلويل  ساب إدارات ا تهيام، والرسوم احملصةل  باحلكومات وفقا التفايق مدريد والهاي وال ل حل ّحئ

ساابت اجلارية عىل  سلف وا شأن الرباءات، واملدفوعات ا تعاون  حلمعاهدة ا ل ب بات ) الودائع(ل بطلاملربطة  ت
ية نا تجارية والرسوم والامنذج ا عالعالمات ا لص سمرب 31ويف . ل نظمة 2010ي د بلغ اإلجاميل دلى ا مل، اكن ا مل

يون فرنك سورسي، أي 117‚8 ي  نقد والودائع%30‚7مل  .ل من مجموع ا

يةاألمو "3" تامئ نال الا بلغ : س بق  ميضاف إىل ما  يون فرنك سورسي، أي 14‚3سـ ي  بارة %3‚7مل ع، وهو 
ساب ماحنهيا ية احملفوظة  تامئ حلعن األموال الا ن هات املاحنة، فإن هذه . س جلووفقا لالتفاقات املربمة مع ا

ية بو املا شوف الو سجةل يف ابب اخلصوم ال األصول يف  لاألموال  ي ك  .م

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

ها  يون فرنك سورسي يف 122‚7عنقدي للوفاء ابلزتاماهتا ملا بعد اخلدمة اليت بلغ مجمو ي  سمرب  31مل يد
2010. 

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

ئة واحدة تحدة، يف  يا  .همل

ية "6" رشوعات الرأسام لا يد :مل ية تغطي  متويل نفقات رأسام بو اإلدارية الزتامات هممة  ئات الو تشي قطعت  ل ي لي ه
ية وتعزيز األنظمة احلاسوية عىل مدى عدة  نات األ بناها اإلداري اجلديد وقاعة املؤمترات وا ن مب لتحسيم

ياطي متويل مما دلهيا من ا تنوات  حسـ  . ب

تغريات اليت ت .4 بو اب لوتأثر إيرادات الو ي تحمك هبات ية اليت ال  تطرأ عىل أوضاع األسواق اخلار وهذا الوقع عىل . ج
تحدة اليت ال حتصل رسوما لقاء خدمات تؤدهيا لألفراد نظامت األمم ا ثري الوقع عىل غريها من  بو يفوق  ّالو مل مي . بك

تا، شأهنا يف ذكل شأن معظم واك بو اث بدها الو يف اليت  تاك بقى أكرث من نصف ا بومع ذكل،  ي ل ل الت األمم تتكي
تحدة األخرى تة ابملوظفني. ملا ثا يف ا تاك بوتعلق هذه ا ل ل ل نخفض ت ندما  رسعة  ها  يل  ت أساسا و ع ب ختفيضتح يسـ
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

شرتك للمعاشات القاعدية ونظام م تحدة ا ملاألمم ا تهمل بو وال حئوظفي الو  .ي

تيض مهنا أن حتد قدر اإلماكن من اخملاطر املربطة  .5 ية  بري لألوضاع اخلار بو ا تومن الواحض أن تعرض الو ّي يق ج لك ُّ
يوةل عىل األجل القصري ياجاهتا إىل ا نقدية للوفاء اب تامثراهتا وتضمن ما يكفي من املوارد ا سـاب ت لل ح عىل أن . س

يد يف نظمة  تسـتفا يد بفضل رشاكهتا يف اخلدمامل هدفني من مركز  يق هذين ا ياق هجودها  ج  ل لتحق ف املرصية مع تسـ
ثقة  تع بأعىل درجات ا سورسي اذلي  لاملرصف الوطين ا مت ي ها دليه(AAA)يل بو إيداع أموا يع الو ل و ي . تسـتط

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

ية سورسي األسعار املطروحة يف األسواق. ملعنا يويف معظم األحوال، تفوق أسعار املرصف ا وقد مسح ذكل . ل
نوات امخلس املا يد، عىل مدى ا بو بأن  سـللو لي نوات تسـتف رش  ندات ا به بأسعار  سـية، من أسعار أ لع سـ شـ ض

هر سوكة عىل أساس ثالثة أ ها  شابلرمغ من أن ودا يولهتا . ممئع بو  هّلت هذه الودائع قصرية األجل إدارة الو سـو لي س
بول بأسعار أدىن للفائدة كام يكون حال الودائع  يف الطارئة من غري أن تضطر إىل ا تاك ية ا لقوإاتحة األموال  ل ل لتغط

 .ة األجلقصري
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نوي ممكن مع احلد من اخملاطر املربطة  .7 يق أعىل عائد  تامثرات هو  ياسة الا هدف األسايس  توإن ا سـ حتقسـ س لل
تامثرخبسارة  ياسة .سالا نقدية ابلفرنك سـوتأيت  تامثر املوارد ا مترارا للمامرسة املوجودة ال تامثرات هذه ا ل الا س سـس

سب أعىل  يق  سورسي، إال إذا أمكن  تخدام الفوري مع املرصف الوطين ا سورسي غري املطلوبة لال نا ي ل سـ ي حتقل
تع بدرجات ثقة  ها مع مصارف أخرى  تمتللفرتة  1نفس

AA-/Aa3ال ويقيض رشط آخر بأنه يف ح.  أو أعىل
يادية  تامثرات مع مصارف غري املصارف ذات اخملاطر ا لسـالا سورسي(س ياملرصف الوطين ا يجب عىل هذه ،)ل ف 

تحدة رشة لالتفاق العاملي لألمم ا بادئ ا ثال  ملالاسـامترات أن توافق عىل الا لع للم عىل الاتفاق  ويفرض هذا. مت
ية يف جماال رشاكت مراعاة مجموعة من القمي األسا سـا سادل ئة وماكحفة ا سان ومعايري العمل وا لفت حقوق اإل  .لبين

ية  .8 ية مدعوة إىل تو نة الربانمج واملزيا صإن  ن جل
ياسة  بو ابملوافقة عىل  سـيات ادلول األعضاء يف الو ي مجع

تامثر الواردة يف مرفق هذه الويقة ثالا  . األولس

 

 ]انييل ذكل املرفق[

 

                                                 
1

 AA-  ثقة يه سة مللدرجة ا سة مل Aa3 وStandard and Poor’sسؤ نة الا ويدالن عىل، Moody’sسؤ متامثرات اآل شللها اليت س تضمن  (منخفضة فخماطر  يو
يل عن  تفا ثاين مزيدا من ا صاملرفق ا ل ثقةل  ).لدرجات ا
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األول املرفق  

ية الف ية  نظمة العا للملكا مل بو(كرية مل  )يالو

تامثر سياسة الا  سـ

ية  حالصال
تامثر وفقا للامدة  .1 شأن الا ياسة  نا هذه ا سر ب سـ ية أن 10.4لمس نظام املايل اليت تعطي املدير العام صال ح من ا ل

ياسة  تامثرات قصرية األجل، وفقا  ياجات الفورية، يف ا ية الا سـمثر األموال اليت ال تكون الزمة  ت لب ًتل س ح ل يست
شأن الا نظمة  سا ب ية أن 11.4تامثرات كام توافق علهيا ادلول األعضاء، واملادة مل ح اليت تعطي املدير العام صال

شأن  نظمة  ياسة ا نظمة، وفقا  نة  هر كأرصدة دا تامثرات طويةل األجل األموال اليت  بمثر يف ا مل سـ للم لئ ً تظ س يست
تامثرات، كام توافق علهيا ادلول األعضاء تامثر يف ا. سالا ياسة الا سـوتأخذ  حلسـ ) أ(10.104بان أيضا القاعدة س

نظمة  ياسة ا تامثر األموال وإدارهتا حبصافة وفقا  ية ا يل للمراقب املايل صال ية اليت  ملمن الالحئة املا سـ حت لل ً س ح
تامثرات، كام توافق علهيا ادلول األعضاء سشأن الا  .ب

 األهداف

تامثر يف القاعدة ترد  .2 ياسة الا شودة من  ساألهداف ا سـ نص عىل أن من الال) ب(10.104ملن ية اليت  تحئة املا ل
يث جيري الرتكزي يف املقام األول عىل " تامثرها  يازة األموال ابلعمالت الالزمة وا حبيكفل املراقب املايل  س ح

نقدي  تدفق ا بات ا ية  يوةل الالزمة  ية للخطر يف حني يكفل توفر ا بعاد تعرض األموال األ لا ل تطل ب سـ مصل تل لل ست
ي." للمنظمة ـي مربة ئيسـوأما األهداف الر تامثراهتا  نظمة ال تة من إدارة ا همل يهتافامي ييل فس مهسب أ صون " 1 ":ح

يوةل" 2"؛ رأس املال نامجة عن اومعدل " 3"؛ لسـوا يدات ا للعائد مع مراعاة ا  ".2"و" 1"لتقي

ية سات املا لنويع املؤ س ت
 

ية عىل أن ) أ(12.104القاعدة تنص  .3 تامثرات عن طري"لمن الالحئة املا يع الا سجترى  مج ية ُ سات ما لق مؤ س
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
ثقة املرتفعة يادية ومعدالت ا لذات اخملاطر ا AAA/Aaa (لسـ

 . حدأوعلهيا قيد ال اليت ) 1

تامثر سمعةل الا
 

بات أسعار الرصف بطريقة حتد من اخملاطر إىل أقىص احلدود وحتافظ عىل ينبغي  .4 لتقلمعاجلة اخملاطر والعرضة 
ساابت نظمة وبلغ هبا ا ية ا متد هبا مزيا سورسي ويه العمةل اليت  حلمية األصول احملددة ابلفرنك ا ت مل ن ي َّل تُع ر وتدا. ق

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  . ممل

 املرجع

نقدية مجيع سـتدار .5 نظمة ا ل موارد ا يد ادلاخيل مل عابلرجوع إىل معدل العائد اذلي حتصل لصععىل ا نظمة من َ مليه ا ل
نوك  يورو اذلي حيدده احتاد ا سورسي وسعر فائدة ا سورسي عىل الفرنك ا ها دلى املرصف الوطين ا بودا ل ي ل ي لل ئع

 .وسعر أذون اخلزانة قصرية األجل لدلوالر األمرييك) Euribor(باألوروية للودائع قصرية األجل 

تامثرات سئات الا ف
 

تايل .6 نحو ا تامثرات عىل ا لنفذ الا ل س  :ست

سورسي رشيطة أن ستن  ) أ( بو دلى املرصف الوطين ا سورسي لفائدة الو تامثرات ابلفرنك ا يع الا يفذ  ل ي ي ل سمج
ثقة املطلوبة تع بدرجات ا تجارية اليت  بة أعىل مما تعرضه املصارف ا ليعرض  مت ل تسـ  .ن

                                                 
1

ثاينيرد  ثقة يف املرفق ا سب درجات ا يل عن الرتيب  تفا ل مزيد من ا ل ح ص  تل
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تامثرات األخرى   ) ب( ترص الا سو ناديق عداسـتق سورسي عىل  ص تكل اليت نفذت دلى املرصف الوطين ا ي ل
نق سوق ا لا تع بدرجات ثقة ودائع دية ول  . أو أعىلAA-/Aa3تمتألجل دلى مصارف 

نقدية ويف ودائع ألجل دلى  )ج( سوق ا ناديق ا تامئية يف  ناديق الا بالغ املودعة يف ا توظف ا لو ل ص ن لص مل سسـ
ثقة املطلوبة تع بدرجات ا لنوك  مت  .تب

تقات ألغراض املضاربة .7 تامثر يف ا سمح ابال شـوال  ملي ندما تكون الا. س سوكة بعمالت غري علكن،  ممتامثرات  س
سؤول املايل سورسي، فقد يأذن ا ملالفرنك ا ي ية /ل شارية ا نة الا شاورة ا ناملراقب املايل، بعد  ت للج ملعم س

تحو تخدام أدوات ا توى ادلاخيل، اب شـهئا املدير العام عىل ا تامثرات اليت  ّابال ل سـ سـ ملن يُ نامجة س لط للحد من اخملاطر ا
تامث تامثرسعن تقلب سعر رصف معةل الا ية لال سورسي تفاداي ألية عائدات  سر عىل أساس الفرنك ا ب ي  .سلل

سؤول املايلو .8 نظمة مبوافقة ا ية يف ا يد ادلاخيل ادلوائر املا تامثرات عىل ا ملتوىل إدارة الا مل ل لصع . املراقب املايل/ست
ية يف  تحقق من توفر األموال الاك ية ا ئة دوراي  نقدي للك  تدفق ا فوحتدث إسقاطات ا لف بغ ل ل ئة للوفاء ّ فلك 

يوةل سـبات ا لتطل  .مب

نواي عىل األقل مبا يضمن مراعاة أية  .9 تامثرات  تامثرات مراجعة الا ية ابال شارية ا نة الا سـوتوىل ا ن ت للج ست س ملع س
ها املايل نظمة وو ضعيريات تطرأ عىل منوذج األعامل يف ا مل  .تغ

ية بارات األخال قالا عت
 

ندات ادلين الصادرة عن  .10 تامثرات يف  سـسرتاعي الا نقدية مدى س سوق ا ناديق ا رشاكت والودائع ألجل و لا ل ص ل
تحدة يف جماالت حقوق  رشة لالتفاق العاملي لألمم ا بادئ ا تامثرات  هات اليت تصدر الا ثال هذه ا ملا لع للم ست جل م

ساد  ئة وماكحفة ا لفاإلسان ومعايري العمل وا  ).www.unglobalcompact.org(لبين

 

ثاين[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ANNEX II 

لثاينا املرفق  

سب الواكالتتتريب درج ثقة  حات ا  ل

MOODY’S STANDARD & POOR’S FITCH   

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term   

Aaa AAA AAA Prime 

Aa1 AA+ AA+ 

Aa2 AA AA 

Aa3 AA- 

A-1+ 

AA- 

F1+ 
High grade 

A1 A+ A+ 

A2 

P-1 

A 
A-1 

A 
F1 

A3 A- A- 

Upper medium grade 

Baa1 
P-2 

BBB+ 
A-2 

BBB+ 
F2 

Baa2 BBB BBB 

Baa3 
P-3 

BBB- 
A-3 

BBB- 
F3 

Lower medium grade 

Ba1 BB+ BB+ 

Ba2 BB BB 

Ba3 BB- BB- 

Non-investment grade 
speculative 

B1 B+ B+ 

B2 B B 

B3 B- 

B 

B- 

B 

Highly speculative 

Caa1 CCC+ Substantial risks 

Caa2 CCC Extremely speculative 

Caa3 CCC- 

CC 
Ca 

C 

C CCC C 
In default with little 

prospect for recovery 

C DDD 

 

Not prime 

D / 
 

/ In default 

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا  ]ل


