
 الجمعية العامة
 الوثائق الرمسية
 الدورة السبعون
 حاء 5امللحق رقم 

 
 

 صندوق األمم المتحدة للسكان
 

 المالية المراجعة التقرير المالي والبيانات
 

ديسنننننننمبر /األول كنننننننان ن  ٣١عننننننة السننننننننة المنت ينننننننة  نننننني 
٢٠١٤  

 
 تقرير مجلس مراجعي الحساباتو 
 

 

 
  
 

 A/70/5/Add.8 

http://undocs.org/ar/A/70/5/Add.8
http://undocs.org/ar/A/70/5/Add.8


 

 2015نيويورك،  • األمم املتحدة

 

 

 مالحظة

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيراد أحد هذذ ا الرمذذوز اةحالذذة 
 إىل إحدى وثائق األمم املتحدة.



 
ISSN 0257-1056  



 

 

15-09211 4/150 

 

 
 

 المحت يات

 الصفحة   الفصل

. اةحالة اكتاب   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  5 
. احلسابات تقرير جملس مراجعي احلسابات عن البيانات املالية: رأي مراجعي -األول   . . . . . . . . . . . .  7 
 9 التقرير املطول جمللس مراجعي احلسابات -الثاين  

 9   موجز    
. والنطاق واملنهجيةالوالية  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  13 
. النتائج والتوصيات - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  14 
.  متابعة التوصيات السابقة - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
.  االستعراض املايل العام - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
.  نظام املراقبة الداخلية - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
.  اةدارة الرشيدة واملساءلة وتغيري أسلوب العمل - 4     . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
.  النتائجاةدارة القائمة على  - 5     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
.  إدارة الربامج - 6     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  22 
 24   املالية املوارد إدارة - 7    
.  املخزون إدارة - 8     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  27 
. املالية واةدارة احلسابات إدارة - 9     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
. اةدارة إفصاحات - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  28 
.  متلااتوامل القبض املستحقة واملبالغ النقدية املبالغ يف اخلسائر شطب - 1     . . . .  29 



 

 

5/150 15-09211 

 

.  اهلبة سبيل على املدفوعات - 2     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
. املفرتض والغش الغش حاالت - 3     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
. وتقدير شار - دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  30 
 األول/ كذذذذذذذذذانون  31 يف املنتهيذذذذذذذذذة املاليذذذذذذذذذة للفذذذذذذذذذرتة التوصذذذذذذذذذيات تنفيذذذذذذذذذ  حالذذذذذذذذذة -املرفق األول     

.  2014 ديسمرب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 
.  املشطوبة األصول موجز -املرفق الثاين      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
. اهلبة سبيل على املدفوعات -املرفق الثالث      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 

.  املصادقة على صحة البيانات املالية -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 
 48  ٢٠١4كانون األول/ديسمرب   ٣١التقرير املايل عن السنة املنتهية يف  -الرابع  
.  ٢٠١4كانون األول/ديسمرب   ٣١البيانات املالية للسنة املنتهية يف  -اخلامس   . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

. ٢٠١4كانون األول/ديسمرب   ٣١بيان املركز املايل يف  - أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 
. 2014كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  -ا ثاني   . . . . . . . . .  59 
 60  2014كانون األول/ديسمرب   31بيان التغريات يف صايف األصول للسنة املنتهية يف  -ا ثالث  
. 2014كانون األول/ديسمرب   31النقدية للسنة املنتهية يف بيان التدفقات  -ا رابع   . . . . . .  61 
. 2014كانون األول/ديسمرب   31بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف  -خامسا    . . .  63 
. مالحظات على البيانات املالية   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  64 

 
  



 

 

15-09211 6/150 

 

 
 اإلحالة اكتاب

 
م ج نننة منننة المننندير التنويننن   ل نننندوق  2015نيسنننان/يبري   28رسنننالة مةر نننة   

 األمم المتحدة للسكان إلى رئيس مجلس مراجعي الحسابات
)ب( مذذذذذذن القواعذذذذذذد املاليذذذذذذة لصذذذذذذندوق األمذذذذذذم املتحذذذذذذدة  3-116عمذذذذذال بالقاعذذذذذذدة املاليذذذذذذة  

كذذانون األول/ديسذذمرب   31للساان، يشرفين أن أقدم البيانات املالية للصندوق للسنة املنتهية يف 
 وافق عليها مبقتضى ه ا الاتاب.، اليت أ2014

 يوس تيمي ية( الدكتور باباتوندي توقيع)
 املدير التنفي ي
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م ج نننة إلنننى رئنننيس الجمعينننة العامنننة منننة  2015حزيران/ي نيننن   30رسنننالة مةر نننة   

 رئيس مجلس مراجعي الحسابات
لصذذندوق يشرفين أن أحيل إليام تقرير جملس مراجعي احلسابات بشأن البيانذذات املاليذذة  

 .2014كانون األول/ديسمرب   ٣١األمم املتحدة للساان عن السنة املنتهية يف 
 

 األسد ة( موسى مجعتوقيع)
 املراقب املايل واملراجع العام للحسابات يف
 مجهورية تنزانيا املتحدة
 رئيس جملس مراجعي احلسابات
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 الو   األول
تقريننننننننننر مجلننننننننننس مراجعنننننننننني الحسننننننننننابات عننننننننننة البيانننننننننننات الماليننننننننننة  ري    

 الحسابات مراجعي
 

 تقرير البيانات المالية  
قمنذذا مبراجعذذة البيانذذات املاليذذة املرفقذذة الذذيت أعذذد ها صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذاان للسذذنة  

)البيذذان األول( ، وتتذذألف مذذن بيانذذات املركذذز املذذايل 2014كذذانون األول/ديسذذمرب   31املنتهيذذة يف 
، وبيان األداء املذذايل )البيذذان الثذذاين(، وبيانذذات التغذذريات يف 2014كانون األول/ديسمرب   31يف 

صذذايف األصذذول )البيذذان الثالذذث(، وبيذذان التذذذدفقات النقديذذة )البيذذان الرابذذع(، وبيذذان مقارنذذة امليزانيذذذة 
 الية.باملبالغ الفعلية )البيان اخلامس(، واملالحظات على البيانات امل

 
 مسؤولية اةدارة عن البيانات املالية  

تقع على عذذاتق املذذدير التنفيذذ ي لصذذندوق السذذاان مسذذؤولية إعذذداد هذذ ا البيانذذات املاليذذة  
وعرضذذذذها بشذذذذال نزيذذذذي وفقذذذذا للمعذذذذايري اعاسذذذذبية الدوليذذذذة للقطذذذذا  العذذذذام، وكذذذذ ل  مسذذذذؤولية وضذذذذع 

إعذذذذداد بيانذذذذات ماليذذذذة ءلذذذذو مذذذذن األخطذذذذاء تاحذذذذة الضذذذذوابد الداخليذذذذة الذذذذيت تراهذذذذا اةدارة ضذذذذرورية ة
 اجلوهرية، سواء كانت ناجتة عن غش أو غلد.

 
 مسؤولية مراجعي احلسابات  

تتمثل مسؤوليتنا يف إبداء رأينا بشأن ه ا البيانات املالية استناداً إىل مراجعة احلسابات  
حلسذذابات. وتقتضذذي تلذذ  الذذيت أجريناهذذا. وقذذد راجعنذذا احلسذذابات وفقذذاً للمعذذايري الدوليذذة ملراجعذذة ا

املعذذذايري أن نتقيذذذد باملتطلبذذذات األخالقيذذذة، وأن حلطذذذد ملراجعذذذة احلسذذذابات وننفذذذ ها للتأكذذذد بقذذذدر 
 معقول من أن البيانات املالية ءلو من األخطاء اجلوهرية.

وتتضذذذمن عمليذذذة مراجعذذذة احلسذذذابات تنفيذذذ  إجذذذراءات السذذذتقاء أدل ذذذة مراجعذذذة احلسذذذابات  
ات الذذواردة يف البيانذذات املاليذذة. ويعذذود اختيذذار هذذ ا اةجذذراءات إىل تقذذدير بشأن املبذذالغ واةفصذذاح

مراجع احلسذذابات، مبذذا يشذذمل تقيذذيم احتمذذاالت وجذذود أخطذذاء جوهريذذة يف البيانذذات املاليذذة، سذذواء 
بسذذبب الغذذش أو الغلذذد. ولذذدى تقيذذيم االحتمذذاالت، ينظذذر مراجذذع احلسذذابات يف تلذذ  الضذذوابد 

الايذذان املعذذين للبيانذذات املاليذذة وعرضذذها بشذذال نزيذذي مذذن أجذذل وضذذع  الداخليذذة الذذيت تتصذذل ب عذذداد
إجراءات ملراجعة احلسابات تناسب الظروف القائمة، لان ليس بغرض إبداء رأي بشذذأن فع اليذذة 
الرقابة الداخلية اليت ميارسها ذل  الايان. وتتضمن عملية مراجعة احلسذذابات أيضذذا تقيذذيم مذذدى 

ملعمول هبذذا ومذذدى معقوليذذة التقذذديرات اعاسذذبية الذذيت تعذذد ها اةدارة، مالءمة السياسات اعاسبية ا
 إضافة إىل تقييم عرض البيانات املالية بشال عام.
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وإننا نعتقد أن أدلة مراجعة احلسابات الذذيت حصذذلنا عليهذذا تشذذال أساسذذا كافيذذا ومناسذذبا  
 ةبداء رأينا بشأهنا.

 
 الرأي  

تعِرض بنزاهة، من مجيع اجلوانب اجلوهرية، املركز املذذايل حنن نرى أن ه ا البيانات املالية  
، واألداء املذذذذذذذذذذايل 2014كذذذذذذذذذذانون األول/ديسذذذذذذذذذذمرب   31لصذذذذذذذذذذندوق األمذذذذذذذذذذم املتحذذذذذذذذذذدة للسذذذذذذذذذذاان يف 

للصذذذندوق وتدفقاتذذذي النقديذذذة يف السذذذنة املنتهيذذذة يف ذلذذذ  التذذذاريي، وفقذذذا للمعذذذايري اعاسذذذبية الدوليذذذة 
 للقطا  العام.

 
 لقان نية والتنظيمية األ رىتقرير عة المتطلبات ا  

وعذذالوة علذذى ذلذذ ، نذذرى أن معذذامالت صذذندوق السذذاان الذذيت أحطنذذا هبذذا علمذذا أو الذذيت  
قمنا بتدقيقها يف إطار مراجعتنا للحسابات، كانت مطابقًة من مجيع النواحي اهلامة للنظام املايل 

 والقواعد املالية للصندوق وللسند التشريعي.
لسذذذذابعة مذذذذن النظذذذذام املذذذذايل والقواعذذذذد املاليذذذذة ل مذذذذم املتحذذذذدة والبنذذذذد ووفقذذذذاً ألحاذذذذام املذذذذادة ا 

( UNFPA/FIN/REG/Rev.10) لصذذذذذذذندوق السذذذذذذذاانمذذذذذذذن النظذذذذذذذام املذذذذذذذايل والقواعذذذذذذذد املاليذذذذذذذة  18-1
، ومرفقهذذا ذي الصذذلة، قمنذذا أيضذذاً ب صذذدار تقريذذر مطذذو ل 2014متوز/يوليذذي  1اعتبذذارا مذذن  الناف ة

 عن مراجعتنا حلسابات الصندوق.
 األسد ة( موسى مجعقيعتو )

 املراقب املايل واملراجع العام للحسابات يف مجهورية تنزانيا املتحدة
 رئيس جملس مراجعي احلسابات
 )كبري مراجعي احلسابات(

 
 م رس( السري أمياس شارلز إدوارد توقيع)

 املراقب املايل واملراجع العام للحسابات 
 وأيرلندا الشماليةيف اململاة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 
 شارما( شاشي كانت توقيع)

 يف اهلندللحسابات املراقب املايل واملراجع العام 
 ٢٠١٥ ييحزيران/يون ٣٠
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 الو   الثاني
 التقرير المط ل لمجلس مراجعي الحسابات  

 
 موجز 

صندوق األمم املتحذذدة للسذذاان بذذدور قيذذادي يف منظومذذة األمذذم املتحذذدة يتمثذذل يضطلع  
الذذذذذذذذربامج السذذذذذذذذاانية. والصذذذذذذذذندوق مالذذذذذذذذف ببنذذذذذذذذاء املعذذذذذذذذارف والقذذذذذذذذدرات الالزمذذذذذذذذة لتلبيذذذذذذذذة يف تعزيذذذذذذذذز 

االحتياجات يف جمايل التخطيد السااين وتنظيم األسذذرةو وإذكذذاء الذذوعي باملشذذاكل السذذاانية يف 
البلذذذذذدان املتقدمذذذذذة النمذذذذذو والبلذذذذذدان الناميذذذذذة، وطذذذذذرع اسذذذذذرتاتيجيات مياذذذذذن اتباعهذذذذذا يف التعامذذذذذل مذذذذذع 

 .النحو املناسب باألشاال والوسائل اليت تفي باحتياجات كل بلد على املشاكل الساانية
بلذذذذذذدا ويف شذذذذذذراكة مذذذذذذذع  133موظفذذذذذذا يف  2 550ويعمذذذذذذل الصذذذذذذندوق، مذذذذذذع أكثذذذذذذر مذذذذذذن  

وكذذذاالت األمذذذم املتحذذذدة األخذذذرى واحلاومذذذات واجملتمذذذع املذذذدين والقطذذذا  اخلذذذا ، مذذذن أجذذذل دعذذذم 
السياسذذات والذذربامج املراعيذذة لالعتبذذارات اجلنسذذانية. وتصذذل علذذى التمويذذل أساسذذا مذذن التربعذذات 

صصذذذذة وغذذذري خصصذذذذة. وجذذذذرى االعذذذذرتاف بذذذذ يرادات بلغذذذذت الطوعيذذذة الذذذذيت تصذذذذنف كمسذذذذا ات خ
مليون دوالر من املسا ات  471.9، وتتألف من مبلغ 2014بليون دوالر يف عام  1.025

مليون  61.48مليون دوالر من املسا ات املخصصة، ومبلغ  491.7غري املخصصة، ومبلغ 
 742.78والر، منهذذا مبلذذغ بليذذون د 1دوالر مذذن اةيذذرادات األخذذرى. وبلذذغ جممذذو  املصذذروفات 

تابذذذذذذد ا  دوالرمليذذذذذذون  259.34مليذذذذذذون دوالر السذذذذذذتخدام صذذذذذذندوق السذذذذذذاان املباشذذذذذذر ومبلذذذذذذغ 
مليذذون  51.01املنظمات الشرياة نيابة عن الصندوق. وكان ازدياد املصروفات املباشرة مبقذذدار 

ة نتيجذذ 2013يف عذذام  مليذذون دوالر 691.77الذذ ي بلذذغ جمموعها عن  2014دوالر يف عام 
 لنمو األنشطة الربناجمية للصندوق.

 نطاق التقرير
يغطذذذي التقريذذذر املسذذذائل الذذذيت يذذذرى اجمللذذذس أنذذذي ينبغذذذي عرضذذذها علذذذى اجلمعيذذذة العامذذذة، والذذذيت  

 نوقشت مع إدارة الصندوق، ويعرض آراء اةدارة بطريقة مناسبة.
كانذذذذت وأُجريذذذذت مراجعذذذذة احلسذذذذابات أساسذذذذاً لتماذذذذني اجمللذذذذس مذذذذن تاذذذذوين رأي  عمذذذذا إذا   

 2014كذذذانون األول/ديسذذذمرب   31البيانذذذاُت املاليذذذة تقذذذدم عرضذذذا نزيهذذذا ملركذذذز الصذذذندوق املذذذايل يف 
وألدائي املايل وتدفقاتي النقدية عن السنة املنتهية يف ذل  التاريي، وفقا للمعايري اعاسذذبية الدوليذذة 

داخليذذة وفحصذذا اختباريذذا للقطا  العام. ومشلت املراجعة استعراضا عاما للنظم املالية والضوابد ال
للسذذجالت اعاسذذبية وغريهذذا مذذن املسذذتندات الثبوتيذذة بالقذذدر الذذ ي اعتذذربا اجمللذذس ضذذروريا لتاذذوين 

 رأي عن البيانات املالية.
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مذذن النظذذام املذذايل ل مذذم  5-7واستعرض اجمللس أيضا عمليات الصندوق مبوجب البند  
املتحذذذذذدة، الذذذذذذ ي يتذذذذذذيظ للمجلذذذذذذس تقذذذذذذد  مالحظاتذذذذذذي بشذذذذذذأن كفذذذذذذاءة اةجذذذذذذراءات املاليذذذذذذة، والنظذذذذذذام 
اعاسيب، والضوابد املالية الداخلية، وبصورة عامة علذذى إدارة العمليذذات وتنظيمهذذا. وكذذ ل  نظذذر 

 املنفذذ ينت الصذذندوق يف جمذذاالت احلوكمذذة واملسذذاءلةو واالعتمذذاد علذذى الشذذركاء اجمللذذس يف عمليذذا
مذذن أجذذل إاذذاز الواليذذات األساسذذيةو واةدارة القائمذذة علذذى النتذذائجو وإدارة الذذربامجو وإدارة املذذوارد 
البشريةو وإدارة املخزونو وإدارة املشرتيات والعقود. ويتضمن التقرير أيضا تعليقات مقتضبة عذذن 

 تنفي  التوصيات السابقة حالة
 ري  مراجعي الحسابات

أصدر اجمللس رأيا غري مشفو  بتحفظات بشأن البيانات املالية للفرتة قيد االستعراض،  
 على النحو املبني يف الفصل األول من ه ا التقرير.

 االستنتاج العام
مل جيد اجمللس أي أخطاء أو إسقاطات أو بيانذذات مغلوطذذة جسذذيمة مذذن شذذأهنا أن تذذؤثر  

يف رأيذذذذي حيذذذذال البيانذذذذات املاليذذذذة لصذذذذندوق السذذذذاان. والحذذذذو اجمللذذذذس أن احلالذذذذة املاليذذذذة للصذذذذندوق 
سذذذليمة. وأن اةدارة اضذذذطلعت بذذذبعض املبذذذادرات الراميذذذة إىل تعزيذذذز عملياتذذذي، بوسذذذائل منهذذذا علذذذى 

تحداث نظذذم جديذذدة مذذن قبيذذل نظذذام الربجمذذة العذذاملي ةدارة خطذذد العمذذل ونظذذام سذذبيل املثذذال اسذذ
ذلذذ ، الحذذو اجمللذذس أن  وعلذذى الذذرغم مذذناملعلومذذات االسذذرتاتيجية مذذن أجذذل لليذذل املعلومذذات. 

هنذذذاك جمذذذاال ةجذذذراء لسذذذينات يف عذذذدد مذذذن النذذذواحي يف املقذذذر ويف العمليذذذات امليدانيذذذة علذذذى حذذذد 
الذذذذذنظم الداخليذذذذذة للرقابذذذذذة واحلوكمذذذذذة واملسذذذذذاءلة، ولقيذذذذذق ال مركزيذذذذذة سذذذذذواء. وتشذذذذذمل هذذذذذ ا النذذذذذواحي 

 العمليات، واةدارة القائمة على النتائج وإدارة الربامج.
ويذذذرى اجمللذذذذس أن الصذذذذندوق تتذذذاق إىل توسذذذذيع نطذذذذاق املبذذذادرات الذذذذيت يضذذذذطلع هبذذذذا، وإىل  

راجعذذة احلسذذابات عذذن تعميذذق أثذذر التذذدابري املتخذذ ة، وتصذذحيظ أوجذذي الذذنقن الذذيت لوحظذذت أثنذذاء م
، مذذذن أجذذذل ضذذذمان إاذذذاز الصذذذندوق املراجعذذذةطريذذذق التنفيذذذ  الاامذذذل للتوصذذذيات الذذذواردة يف تقريذذذر 

 واليتي على حنو يتسم بالفعالية والافاءة.
 االستنتاجات الرئيسية

حدد اجمللس عددا من املسائل اليت تتطلب نظر اةدارة فيها من أجل تعزيز فعالية عمليات  
 أدناا. الضوء على االستنتاجات الرئيسية املبينة اجمللسالصندوق. وبوجي خا ، يسلد 
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 وسجل للمخاطر املؤسسة يف إنشاء إطار ةدارة املخاطر )أ( 
اآلن ب نشذذاء إطذذار شذذامل ةدارة املخذذاطر مل يقذذم صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذاان حذذ   

يف املؤسسذذة وسذذجل للمخذذاطر مذذن أجذذل دعذذم أنشذذطة إدارة املخذذاطر علذذى نطذذاق املنظمذذة. ويذذرى 
اجمللس أن إطذذار إدارة املخذذاطر يف املؤسسذذة وسذذجالت املخذذاطر متثذذل أدوات بالغذذة األ يذذة لتوجيذذي 

علقة هبا ولديذذد اسذذرتاتيجية االسذذتجابة اةدارة يف لديد املخاطر وتقييمها، وتعريف الضوابد املت
هلا على مجيع مستويات العمليات، من أجل لقيق أهداف املنظمة. وعلى الرغم من أن اجمللس 
يذذذذدرك أن الصذذذذندوق بصذذذذدد وضذذذذع إطذذذذار رمسذذذذي ةدارة املخذذذذاطر يف املؤسسذذذذة، متشذذذذيا مذذذذع اةطذذذذار 

يرى ضرورة ب ل مزيد مذذن اجلهذذد  الصادر عن جلنة املنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي، فهو
 لإلسرا  بالعملية وترسيخها.

 
 أوجي القصور يف املؤسسة )املااتب الالمركزية التابعة للصندوق( )ب( 

وجد اجمللس عددا من أوجي القصور يف إنشاء املااتب الالمركزية التابعة للصندوق، مبذذا  
يف ذل  وجود مااتب قطرية ليست لديها موافقة خطية من املااتب اةقليمية ةنشاء املااتب 
الالمركزيذذة، وعذذدم وجذذذود مذذربرات للجذذذدوى املؤسسذذية ةنشذذذائها، وعذذدم إدمذذذاق تلذذ  املااتذذذب يف 

ظيميذذذذة للمااتذذذذب القطريذذذذة. وتعذذذذزى أوجذذذذي القصذذذذور إىل االفتقذذذذار إىل التوجيذذذذي الواضذذذذظ اهلياكذذذذل التن
بشأن إنشاء املااتذذب امليدانيذذة الالمركزيذذة، نظذذرا ألن بعذذض هذذ ا املااتذذب أنشذذ  قبذذل بذذدء العمذذل 

 صندوق املتعلقة باملااتب الالمركزية.البسياسة 
 

 العملمؤشرات األداء وخطوط األساس واألهداف يف خطد  )ق( 
خطذذة عمذذل جذذرى توقيعهذذا بذذني صذذندوق  117خطذذة مذذن أصذذل  34الحذذو اجمللذذس أن  

ماليذذذني دوالر يف  36.8األمذذذم املتحذذذدة للسذذذاان وشذذذركائي املنفذذذ ين، وبلغذذذت ميزانيتهذذذا اةمجاليذذذة 
خطذذذذذة منهذذذذذا بلغذذذذذت  35، مل تاذذذذذن هلذذذذذا خطذذذذذوط أسذذذذذاس أو أهذذذذذداف، يف حذذذذذني أن 2014عذذذذذام 

ر، مل تاذذذن لذذذديها مؤشذذذرات لذذذ داء وال أهذذذداف وال خطذذذوط ماليذذذني دوال 9.6ميزانيتهذذذا السذذذنوية 
أساس على النحو املطلوب يف دليل سياسات وإجراءات الصندوق. وذكر الصندوق أنذذي أعطذذى 
تعليمذذذذات إىل مجيذذذذع املااتذذذذب القطريذذذذة وتعهذذذذد باسذذذذتخدام نظذذذذام املعلومذذذذات االسذذذذرتاتيجية ونظذذذذام 

 ة أوجي القصور اليت لوحظت.، ملعاجل2014الربجمة العاملي، ال ي أُطلق يف عام 
 

 قاعدة بيانات عاملية لالستشاريني وعقود اخلدمات تعهد )د( 
الحو اجمللس من استعراض اتفاقذذات اخلذذدمات اخلاصذذة وعقذذود اخلذذدمات أن الصذذندوق  

ومراقبتهذذذذا  وعقذذذذود اخلذذذذدمات مل ينشذذذذ  قاعذذذذدة بيانذذذذات عامليذذذذة لرصذذذذد اتفاقذذذذات اخلذذذذدمات اخلاصذذذذة



A/70/5/Add.8 

 

13/150 15-09211 

 

وباةضذذذافة إىل ذلذذ ، ال تقذذوم املااتذذذب القطريذذة بذذذ جراء  .(1)واةبذذالع عنهذذا يف املااتذذذب امليدانيذذة
لذذذديث دوري لقائمذذذة االستشذذذاريني الذذذدوليني. وأوضذذذظ صذذذندوق األمذذذم املتحذذذدة للسذذذاان أنذذذي مل 
 يتمان من إنشذذاء قاعذذدة البيانذذات ألنذذي كذذان يبحذذث عذذن حذذل تانولذذوجي فعذذال مذذن أجذذل تطذذوير
قاعذذدة بيانذذذات علذذذى شذذذباة اةنرتنذذذت مياذذذن جتهيزهذذذا علذذذى النحذذذو املناسذذذب للرصذذذد واةبذذذالع عذذذن 

 موظفي الدعم املؤقتني.
 الت صيات  

واردة يف مذذذذا هذذذذ ا وهذذذذي  ،بنذذذذاء علذذذذى مراجعذذذذة احلسذذذذابات ،قذذذذدم اجمللذذذذس عذذذذدة توصذذذذيات 
 للساان مبا يلي:التقرير. وتدعو التوصياُت الرئيسية إىل أن يقوم صندوق األمم املتحدة 

عمليننة و ننا إإننار إدارة الملنناإر المةسسننية النن   ي  نن  بالتعجينن  ‘ 1’ )ي( 
النننن أل األساسنننية التننني تقننن م علي نننا إدارة الملننناإر واسنننتراتيجيات التلويننن  من نننا  و لننن  

صندوق السكان  ي تحديد الملاإر وتقييم ا ومعالجت ننا علننى جميننا  إدارة ب دف ت جي 
وسننج  ى التشننليلي  إنشاء سجالت للملنناإر علننى المسننت  ‘ 2’مست يات العمليات؛ و 

 ئات وإبيعة الملاإر التي قد تةثر على  مام حد على المست ى االستراتيجي  تحدد  ي 
 تنوي  والية ال ندوق؛

وتبنني ة تحديث المبادئ الت جي ية للمكاتب الالمركزية بحيث تحنندد ‘ 1’ )ب( 
مننة يجنن  إنشنناء اتباع ننا لمكاتننب الالمركزيننة ى االتنني يتعننية علننب   ح الترتيبات الملتلوننة 

شنناملة والتمنناس الم ا قننة جنندوى  إعننداد دراسنناتم اصننلة ‘ 2’العمليننات وإدارت ننا؛ يإننر 
إدمننناج الملطنننظ التنظيمننني ‘ 3’المكاتنننب الالمركزينننة المتبقينننة؛ وإنشننناء بننن ثر رجعننني علنننى 

 القطرية؛اإلدار   ي ال يك  التنظيمي للمكاتب  وتسلسل اللمكاتب الالمركزية 
المتعلقننننننننة إدراج مةشننننننننرات األداء  واألوننننننننداف و طنننننننن   األسنننننننناس ‘ 1’ )ج( 

 نننمان ‘ 2’لن اتأل المت قعنننة  ننني  طنننظ عمننن  جمينننا الشنننركاء المنوننن ية المعتمننندية؛ و بنننا
تقيننيم يداء الشننركاء المنونن ية  نني تنوينن  ال اليننة األساسننية لل ننندوق إلننى مةشننرات  اسننتناد

األداء واألوداف و ط   األساس المرجعية المحددة  ي  طظ العم  المعتمدة للشركاء 
 المنو ية؛
وتسننننجي  المعل مننننات  لحونننن شنننناملة  عالميننننة م اصننننلة تطنننن ير قاعنننندة بيانننننات )د( 

 دوريننة  مننة يجنن  تحسننية ب وةاالستشاريية وعق د اللدمات وتحديث ا  اللبراءاألساسية عة 
 اللننندمات اللاصنننة وعقننن د اللننندمات ورصننندوا واإلبنننال  عن نننا  ننني المكاتنننب اتواقننناتمراقبنننة 

 الميدانية.
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بصذذورة  ُتسذذجلتذذزال املعلومذذات اخلاصذذة بذذاملوظفني املعينذذني كاستشذذاريني عليذذني وأصذذحاب عقذذود خذذدمات  ال (1) 

 .يدوية
  
  حقائق يساسية  

 ميزانية الصندوق املرصودة ل نشطة اةمنائية واةدارية ملي ن دوالر 511.56
مسذذذذذذذتحق دفعذذذذذذذي يف  مليذذذذذذذون دوالر 219.9اةيذذذذذذذرادات املبلذذذذذذذغ عنهذذذذذذذا )مبذذذذذذذا يف ذلذذذذذذذ  مبلذذذذذذذغ  ملي ن دوالر 1 025.13

 السنوات املقبلة(
 جممو  النفقات ملي ن دوالر 1 002.13

 املستفيدة من خدمات الصندوقعدد البلدان  ١٥٩
 عدد الشركاء املنف ين العاملني مع الصندوق 1 525
 موظفو الصندوق اعليون 1 878
 موظفو الصندوق الدوليون ٦٧٢
 عدد األنشطة الربناجمية اليت ينف ها الشركاء املنف ون 10 300

مذذذذن أجذذذذل تنفيذذذذ  أنشذذذذطة  2014يف عذذذذام  املبلذذذذغ اةمجذذذذايل الذذذذ ي أنفقذذذذي الشذذذذركاء املنفذذذذ ون ملي ن دوالر 259.34
 برناجمية باسم الصندوق

 2014املبلغ ال ي أنفقي الصندوق بنفسي يف عام  ملي ن دوالر 742.78
  

 ال الية والنطاق والمن جية - يل  
صندوق األمم املتحدة للساان هو وكالة إمنائية دولية تضذذطلع بذذدور قيذذادي يف منظومذذة  - ١

يف تعزيذذذز الذذذربامج السذذذاانية. والصذذذندوق مالذذذف ببنذذذاء املعذذذارف والقذذذدرات األمذذذم املتحذذذدة يتمثذذذل 
الالزمة لتلبية االحتياجات يف جمايل التخطيد السااين وتنظيم األسرةو وإذكذذاء الذذوعي باملشذذاكل 
السذذذذذاانية يف البلذذذذذدان املتقدمذذذذذة النمذذذذذو والبلذذذذذدان الناميذذذذذة، وطذذذذذرع اسذذذذذرتاتيجيات مياذذذذذن اتباعهذذذذذا يف 

السذذاانية باألشذذاال والوسذذائل الذذيت تفذذي باحتياجذذات كذذل بلذذد علذذى أكمذذل  التعامذذل مذذع املشذذاكل
 وجي.
بلدا ويف شراكة مع وكاالت  133موظفا يف  2 550ويعمل الصندوق، مع أكثر من  - ٢

األمذذذذم املتحذذذذدة األخذذذذذرى واحلاومذذذذات واجملتمذذذذع املذذذذذدين والقطذذذذا  اخلذذذذا ، علذذذذذى دعذذذذم السياسذذذذذات 
 نية.والربامج املراعية لالعتبارات اجلنسا

ولقذذذد قذذذام جملذذذس مراجعذذذي احلسذذذابات مبراجعذذذة البيانذذذات املاليذذذة لصذذذندوق األمذذذم املتحذذذدة  - ٣
كذذذذذانون األول/ ديسذذذذذمرب   31للسذذذذذاان، مستعرضذذذذذا عملياتذذذذذي املنجذذذذذزة يف السذذذذذنة املاليذذذذذة املنتهيذذذذذة يف 

. وجذذذذذذذذذرت عمليذذذذذذذذذة مراجعذذذذذذذذذة 1946( لعذذذذذذذذذام 1-)د 74، وفقذذذذذذذذذاً لقذذذذذذذذذرار اجلمعيذذذذذذذذذة العامذذذذذذذذذة 2014
مذذذادة السذذذابعة مذذذن النظذذذام املذذذايل والقواعذذذد املاليذذذة ل مذذذم املتحذذذدة، واسذذذتنادا إىل احلسذذذابات وفقذذذا لل

املعذذايري الدوليذذة ملراجعذذة احلسذذابات. وتقتضذذي تلذذ  املعذذايري امتثذذال اجمللذذس للمتطلبذذات األخالقيذذة، 
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والتخطيد ةجراء مراجعة احلسابات والقيام ب ل  للتأكد بقدر معقول من خلو البيانات املالية 
 ألخطاء اجلوهرية.من ا
وأُجريذذذذت مراجعذذذذة احلسذذذذابات أساسذذذذاً لتماذذذذني اجمللذذذذس مذذذذن تاذذذذوين رأي  عمذذذذا إذا كانذذذذت  - ٤

 2014كذذذانون األول/ديسذذذمرب   31البيانذذذاُت املاليذذذة تقذذذدم عرضذذذا نزيهذذذا ملركذذذز الصذذذندوق املذذذايل يف 
للمعذذايري اعاسذذبية الدوليذذة وألدائي املايل وتدفقاتي النقدية عن السنة املنتهية يف ذل  التاريي، وفقا 

للقطذذذا  العذذذام. ومشلذذذت العمليذذذة إجذذذراء تقيذذذيم ملعرفذذذة مذذذا إذا كانذذذت النفقذذذات املسذذذجلة يف البيانذذذات 
املالية قد ُوجهت ل غراض اليت وافق عليها جملس اةدارة، وما إذا كانت اةيذذرادات واملصذذروفات 

وقواعذذدا املاليذذة. ومشلذذت املراجعذذة  قد ُصنفت وُسجلت بشال سليم وفقاً للنظام املايل للصندوق
استعراضا عاما للنظم املالية والضوابد الداخلية وفحصا اختباريا للسجالت اعاسبية وغريها من 

 املستندات الثبوتية بالقدر ال ي اعتربا اجمللس ضروريا لتاوين رأي عن البيانات املالية.
للمااتب القطريذذة يف إثيوبيذذا وزمبذذابوي وأُازت عملية املراجعة عن طريق زيارات ميدانية  - ٥

والاامريون ومجهورية الاونغو الدميقراطية وهاييت واهلند، وك ل  من خالل اسذذتعراض املعذذامالت 
 والعمليات املالية يف املقر بنيويورك.

وإضذذذذافة إىل مراجعذذذذة البيانذذذذات املاليذذذذة، أجذذذذرى اجمللذذذذس استعراضذذذذات لعمليذذذذات الصذذذذندوق  - ٦
النظذذام املذذايل والقواعذذد املاليذذة ل مذذم املتحذذدة. ومذذن اجملذذاالت اعذذددة الذذيت  مذذن 5-7مبوجذذب البنذذد 

مشلتهذذذذا عمليذذذذة املراجعذذذذة اةدارة واملسذذذذاءلةو واةدارة القائمذذذذة علذذذذى النتذذذذائج، وإدارة الذذذذربامج، وإدارة 
 املوارد البشرية، وإدارة املخزون، وإدارة املشرتيات.

 
 النتائأل والت صيات - باء 
 الت صيات السابقةمتابعة  - ١ 

والسذذذنوات السذذذابقة،  2013توصذذذية قُذذذدمت يف عذذذام  22الحذذذو اجمللذذذس أن مذذذن أصذذذل  - ٧
توصذذيات )أي مذذا  10يف املائة( تنفي ا كامال، وأن هناك  55توصية )أي ما نسبتي  12نُف ت 
ة يف املائذذة( قيذذد التنفيذذ . ويتضذذمن املرفذذذق األول هلذذ ا التقريذذر تعليقذذا مفصذذال علذذى حالذذذ 45نسذذبتي 

 تنفي  التوصيات السابقة.
أما التوصيات العشر املتبقية، فهذذي إمذذا يف انتظذذار اعتمذذاد السياسذذات واألدوات املطلوبذذة  - ٨

لتنفيذذ ها أو أن تنفيذذ ها يتوقذذف علذذى تنفيذذ  السياسذذات واهلياكذذل واألدوات اجلديذذدة يف املااتذذب 
 .(1)امليدانية

__________ 

 التطبيق اةلارتوين لتقييم األداء ونظام الربجمة العاملي. (1) 
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 االستعراض المالي العام - ٢ 

 املركز املايل  
إىل  2013مليذذذذذون دوالر يف عذذذذذام  1 160.46ارتفذذذذذع جممذذذذذو  أصذذذذذول الصذذذذذندوق مذذذذذن  - ٩

، نتيجذذذذذذذذذذذذذذة لزيذذذذذذذذذذذذذذادة عذذذذذذذذذذذذذذدد 2014كذذذذذذذذذذذذذذانون األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذمرب   31مليذذذذذذذذذذذذذون دوالر يف  1 295.2
 ، الذذذذذيت تُعذذذذذزى إىل زيذذذذذادة أمذذذذذوال الذذذذذربامج املشذذذذذرتكة الذذذذذيت تذذذذذتفو هبذذذذذا2014االسذذذذذتثمارات يف عذذذذذام 

ألمذذم املتحذذدة. وأبلذذغ الصذذندوق أيضذذا عذذن جممذذو  باسذذم مؤسسذذات أخذذرى يف منظومذذة ا الصندوق
مليذذون  401.07) 2014كذذانون األول/ديسذذمرب   31مليذذون دوالر يف  567.77خصوم بلذذغ 

(. وتُعذذزى هذذ ا الزيذذادة الابذذرية إىل تقيذذيم اكتذذواري لاللتزامذذات املرتتبذذة علذذى 2013دوالر يف عذذام 
لصندوق بصفتي الوكيذذل اةداري للذذربامج استحقاقات املوظفني وزيادة يف األموال اليت تتفو هبا ا

املشذذذذذرتكة باسذذذذذم مؤسسذذذذذات أخذذذذذرى يف منظومذذذذذة األمذذذذذم املتحذذذذذدة. أمذذذذذا اخلسذذذذذارة االكتواريذذذذذة البالغذذذذذة 
يف املائذذذذة يف عذذذذام  5مليذذذذون دوالر، فقذذذذد حذذذذدثت بسذذذذبب احلفذذذذاض معذذذذدل اخلصذذذذم مذذذذن  54.98
 .2014يف املائة يف عام  4إىل  2013

 
 النتائج التشغيلية  

 1 025.13، أبلذذذذذغ الصذذذذذذندوق عذذذذذن جممذذذذذذو  إيذذذذذرادات قذذذذذذدرا 2014بالنسذذذذذبة إىل عذذذذذذام  - ١٠
 1 002.12( وجممذذذذو  نفقذذذذات قذذذذدرا 2013مليذذذذون دوالر يف عذذذذام  976.77مليذذذذون دوالر )
مليذذون  23.01(، ممذذا ميثذذل فائضذذا مببلذذغ 2013مليذذون دوالر يف عذذام  913.34مليون دوالر )

ونذذذذذتج احلفذذذذذاض الفذذذذذائض عذذذذذن زيذذذذذادة مسذذذذذتوى (. 2013مليذذذذذون دوالر يف عذذذذذام  63.43دوالر )
، علذذذى النحذذذو املبذذذذني يف 2013املذذذوارد املخصصذذذة باملقارنذذذة مذذذع عذذذام املمولذذذة مذذذن الذذذربامج املنفذذذ ة 
 الشال األول.

يف املائذذة(  48مليذذون دوالر )أي مذذا نسذذبتي  491.74ومن جممو  اةيرادات، يتصل مبلغ  - ١١
يف املائذذة( باملسذذا ات  46)أي مذذا نسذذبتي  الرمليذذون دو  471.91باملسا ات املخصصذذة، ومبلذذغ 

يف املائذذذذة( مبصذذذذادر اةيذذذذرادات  6مليذذذذون دوالر )أي مذذذذا نسذذذذبتي  61.48خصصذذذذة، ومبلذذذذغ املغذذذذري 
يف املائذذة، ممذذا  5األخرى، على النحو املبني يف الشال الثاين. وزاد جممو  اةيرادات أيضا بنسبة 

الذذة تذذوافر املذذوارد الالزمذذة لتنفيذذ  الذذربامج تنفيذذ ا يبذذني أن الصذذندوق مذذا زال يبذذ ل جهذذودا كبذذرية لاف
يف املائذذذذة، ممذذذذا يذذذذدل علذذذذى النمذذذذو الابذذذذري الذذذذ ي شذذذذهدتي  9.7فعذذذذاال، كمذذذذا زادت النفقذذذذات بنسذذذذبة 

 أنشطة الصندوق.
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 الشال األول

 والنوقات يرادات اإل اتجاوات
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 .2014املصدر: البيانات املالية لصندوق األمم املتحدة للساان لعام 
 

 الشال الثاين
 إبيعة اإليرادات

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
 

 

 

 
 

 
   
 .2014البيانات املالية لصندوق األمم املتحدة للساان لعام  املصدر: 

 صفر
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 لليل النسب  

يافذذي  أن الصندوق لديي حاليا ما( 1يؤكد لليل النسب املالية الرئيسية )انظر اجلدول  - ١٢
مذذن أصذذول لتلبيذذة التزاماتذذي القصذذرية األجذذل باسذذتخدام مذذا ئوزتذذي مذذن أصذذول سذذائلة. وعذذالوة علذذى 

إىل لذذذذذول حافظذذذذذة اسذذذذذتثمارات  2.5إىل  4.6ذلذذذذذ ، يُعذذذذذزى احلفذذذذذاض قيمذذذذذة النسذذذذذبة احلاليذذذذذة مذذذذذن 
كانذذذذذت تتذذذذذألف يف معظمهذذذذذا مذذذذذن اسذذذذذتثمارات قصذذذذذرية األجذذذذذل، إىل االسذذذذذتثمارات الصذذذذندوق، الذذذذذيت  
 الطويلة األجل.

 
  1اجلدول 

 تحلي  النسب

 بيان النسبة
 األول/ كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  ٣١

 ٢٠١٤ديسمرب 
ديسذذذذذذمرب  األول/ كذذذذذذانون  ٣١

٢٠١٣ 
   )أ(النسبة الحالية   

 4.6 2.5 نسبة األصول املتداولة إىل اخلصوم املتداولة
   )ب(األص ل إلى مجم ع الل  ممجم ع 

 2.9 2.3 نسبة األصول إىل اخلصوم
   )ق(نسبة النقدية

 2.9 1.7 نسبة النقدية زائدا االستثمارات إىل اخلصوم املتداولة
   )د(معام  السي لة

زائذذذذذذذدا احلسذذذذذذذذابات  االسذذذذذذذتثماراتنسذذذذذذذبة معامذذذذذذذل السذذذذذذذيولة زائذذذذذذذدا 
 4.2 2.1 املستحقة القبض إىل اخلصوم املتداولة

 
 كذذذذانون األول/  31لسذذذذاان للفذذذذرتة املنتهيذذذذة يف األمذذذذم املتحذذذذدة للبيانذذذذات املاليذذذذة لصذذذذندوق ل اجمللذذذذس لليذذذذل املصدر: 

 .2014ديسمرب 
 : مالحظات
 تدل النسبة العالية على قدرة كيان ما على سداد التزاماتي القصرية األجل بالاامل. )أ( 
 املالية.ارتفا  النسبة مؤشر جيد على املالءة  )ب( 
النقديذذذذة، أو مذذذذا يعذذذذادل النقديذذذذة تبذذذذني  نسذذذذبة النقديذذذذة السذذذذيولة الذذذذيت لذذذذدى الايذذذذان عذذذذن طريذذذذق قيذذذذاس مبلذذذذغ  )ق( 

 األموال املستثمرة ضمن األصول املتداولة لتغطية اخلصوم املتداولة. أو
تداولذذذذذة نسذذذذذبة معامذذذذذل السذذذذذيولة أكثذذذذذر لف ظذذذذذا مذذذذذن نسذذذذذبة السذذذذذيولة، ألهنذذذذذا ال تشذذذذذمل املخذذذذذزون واألصذذذذذول امل )د( 

األخرى، اليت يصذذعب لويلهذذا إىل نقذذد. ويعذذين ارتفذذا  نسذذب السذذيولة وجذذود سذذيولة أكذذرب يف مركذذز أصذذول 
 الصندوق املتداولة.

 



A/70/5/Add.8 

 

19/150 15-09211 

 

 نظام المراقبة الدا لية - ٣ 
 للمخاطر وسجل عدم إنشاء إطار مركزي ةدارة املخاطر  

ويواجي طائفة واسعة من بلدا  133نشاطا برناجميا يف  18 724ينف  الصندوق زهاء  - ١٣
املخذذذذذذاطر االسذذذذذذرتاتيجية والتنفي يذذذذذذة يف تسذذذذذذيري عملياتذذذذذذي اليوميذذذذذذة. ومذذذذذذع ذلذذذذذذ ، الحذذذذذذو اجمللذذذذذذس أن 
الصذذذذندوق مل يقذذذذم بعذذذذد بوضذذذذع إطذذذذار مركذذذذزي ةدارة املخذذذذاطر وسذذذذجل للمخذذذذاطر لالسرتشذذذذاد هبمذذذذا 

 ورصد املخاطر التنظيمية.
ال غىن عني لتوثيق هنج منتظم واتباعي يف ويرى اجمللس أن اةطار املركزي ةدارة املخاطر  - ١٤

لديد املخاطر وتقييمها وترتيب أولويا ا يف املؤسسذذة كاذذل، وأنذذي سيسذذاعد املؤسسذذة علذذى وضذذع 
االسرتاتيجيات املناسبة للتخفيف من حدة املخاطر اليت يتم لديدها، مثل عدم كفاية عمليات 

 عدم مواءمة املوارد مع الربامج كما ينبغي.الرصد وتنفي  األنشطة الربناجمية واةبالع عنها، و 
وذكذذذر الصذذذندوق أنذذذي بصذذذدد إنشذذذاء إطذذذار مركذذذزي ةدارة املخذذذاطر وسذذذجل للمخذذذاطر مذذذن  - ١٥

أجذذذذل التخفيذذذذف مذذذذن حذذذذدة املخذذذذاطر التنظيميذذذذة واملخذذذذاطر الذذذذيت تتصذذذذل بسذذذذياق سذذذذري أعمالذذذذي، وأن 
املؤسسذذذذذة.  يسذذذذذية يفالرئ جمذذذذذاال مذذذذذن جمذذذذذاالت املخذذذذذاطر 11التقييمذذذذذات األوليذذذذذة للمخذذذذذاطر حذذذذذددت 

علذذذى اةطذذذار املركذذذزي ةدارة املخذذذاطر  الرمسذذذي الطذذذابع ةضذذذفاء وباةضذذذافة إىل ذلذذذ ، جتذذذري عمليذذذة  
وفقذذذا لإلطذذذار الذذذ ي أصذذذدرتي جلنذذذة املنظمذذذات الراعيذذذة التابعذذذة للجنذذذة تريذذذدواي. وتذذذربز هذذذ ا العمليذذذة 

، وتسذذتغل تدرجييذذة خطذذواتشذذال املقدم من اةدارة العليا، وتدخل تغيريات على الواضظ الدعم 
املوارد املتاحذذة، وتذذوائم األنشذذطة املنفذذ ة حاليذذا ةدارة املخذذاطر، وتُذذدمج يف نسذذيج أعمذذال املؤسسذذة 

مركزيذذا وتبذذادل املعذذارف والتعلذذيم املسذذتمر. التحسذذينات املسذذتمرة الذذيت تشذذهدها هُنذذج إدارة املخذذاطر 
 األنشطة.ة ةااز ه ا غري أن الصندوق مل يقدم اجلدول الزمين وال التواريي املستهدف

وي صي المجلس ب ن يق م صننندوق األمننم المتحنندة للسننكان بمننا يلنني  )ي( تسننريا  - ١٦
وتيننرة عمليننة و ننا إإننار مركننز  إلدارة الملنناإر يحنندد الننن أل األساسننية إلدارة الملننناإر 
واالسنننتراتيجيات الكويلننننة بننننالتلوي  مننننة حنننندت ا لكننني تسترشنننند ب ننننا إدارة ال ننننندوق  نننني 

)ب( إنشننناء  ؛  ل نننا علنننى جمينننا مسنننت يات العمليننناتإر وتقييم نننا والت ننندتحديننند الملنننا
سننجالت للملنناإر علننى المسننت ى التنوينن   وسننج  م حنند علننى المسننت ى االسنننتراتيجي 
بحينننث تحننندد وننن ط السنننجالت إبيعنننة الملننناإر التننني قننند تنننةثر علنننى ال نننندوق  ننني تنويننن  

 واليت .
 العم اإلدارة الرشيدة والمساءلة وتليير يسل ب  - 4 

 مركزية تابعة للصندوقإنشاء مااتب ال
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، احلرط الصندوق يف عملية إعادة هيالذذة تشذذمل زيذذادة عذذدد املااتذذب 2007من  عام  - ١٧
ركزيذذذذذة يف الواليذذذذذات واعافظذذذذذات القطريذذذذذة خذذذذذارق عواصذذذذذم البلذذذذذدان مذذذذذن خذذذذذالل إنشذذذذذاء مااتذذذذذب الم

، أُنشذذ  2014ول/ديسذذمرب املقاطعات اليت غالبا ما يصعب الوصذذول إليهذذا. وحذذ  كذذانون األ أو
ماتبا ميدانيا لتعزيز فعالية الربامج والبحث عن هُنج مبتارة للوصول  36ماتبا المركزيا يف  91

إىل فئذذات معينذذذة، هذذي عذذذادة فئذذذات تقطذذن أشذذذد املنذذذاطق عزلذذة و ميشذذذا حيذذذث يطذذرع حجذذذم البلذذذد 
اسذذرتاتيجية أو  وموقعذذي اجلغذذرايف صذذعوبات وحيذذث هنذذاك حاجذذة ماسذذة إىل االسذذتثمار يف شذذراكات

االسذذتجابة إىل حذذاالت إنسذذانية. غذذري أن اجمللذذس الحذذو وجذذود أوجذذي قصذذور يف الرتتيبذذات احلاليذذة 
 على النحو املبني بالتفصيل أدناا.

 
 أوجي القصور يف عملية اةنشاء  

الحذذذذو اجمللذذذذس أن املااتذذذذب القطريذذذذة التابعذذذذة للصذذذذندوق لذذذذيس لذذذذديها موافقذذذذة كتابيذذذذة مذذذذن  - 18
مذذذذذن املبذذذذذاد   7اةقليميذذذذذة لذذذذذدعم إنشذذذذذاء املااتذذذذذب الالمركزيذذذذذة، خالفذذذذذا ألحاذذذذذام الفقذذذذذرة املااتذذذذذب 

موافقذذذة خطيذذذة مذذذن علذذذى  احلصذذذول التوجيهيذذذة للصذذذندوق بشذذذأن املااتذذذب الالمركزيذذذة، الذذذيت تشذذذرتط
ي يف إثيوبيذذذذذذذا، خلذذذذذذذن اجمللذذذذذذذس إىل املذذذذذذذدير اةقليمذذذذذذذي. وباةضذذذذذذذافة إىل ذلذذذذذذذ ، يف املاتذذذذذذذب القطذذذذذذذر 

وظيذذذذذف يقذذذذذع كذذذذذل منهذذذذذا يف ماتذذذذذب مذذذذذن مااتذذذذذب الشذذذذذركاء املنفذذذذذ ين إنشذذذذذاء سذذذذذتة مااتذذذذذب للت أن
يوجذذد  بشذذأن املااتذذب الالمركزيذذة، كمذذا الاحلاوميني ال يتمشى مذذع املبذذاد  التوجيهيذذة للصذذندوق 

املااتذذب قذذد اءذذ  طابعذذا رمسيذذا يف شذذال اتفذذاق مذذربم مذذع احلاومذذة  تلذذ أي دليل يؤكذذد أن إنشذذاء 
 لي(.)سواء على الصعيد الوطين أو الصعيد اع

وعذذذذذالوة علذذذذذى ذلذذذذذ ، تبذذذذذني للمجلذذذذذس أن دراسذذذذذات اجلذذذذذدوى املقدمذذذذذة مذذذذذن أجذذذذذل إنشذذذذذاء  - 19
الذذ ي يسذذتند إليذذي  الصذذريظ املااتب الالمركزية تفتقر إىل معلومات هامة، مذذن قبيذذل ذكذذر األسذذاس

يف إنشذذاء ماتذذب المركذذزي، وضذذرورة إجذذراء عمليذذة تقيذذيم تتضذذمن للذذيال شذذامال للحالذذة، وللذذيال 
 .(2)متدرجذذةلفوائد، وخطة الستدامة عمليات املااتذذب الالمركزيذذة مذذن خذذالل عمليذذة للتااليف وا
يف دراسذذذذات اجلذذذذدوى الصذذذذادرة عذذذن املااتذذذذب القطريذذذذة يف اهلنذذذذد ومجهوريذذذذة الاونغذذذذو ذلذذذذ  ولذذذوحو 

 الدميقراطية.
وعذذذالوة علذذذى ذلذذذ ، الحذذذو اجمللذذذس أن اهلياذذذل املسذذذتقر للمااتذذذب الالمركزيذذذة وتسلسذذذلي  - 20

مذذن  59ملذذا ورد يف الفقذذرة درجا يف املخططات التنظيميذذة للمااتذذب القطريذذة، خالفذذا اةداري مل ي
 املباد  التوجيهية.

__________ 

 .من املباد  التوجيهية للصندوق بشأن املااتب الالمركزية 7 انظر الفقرة (2) 
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ويذذذرى اجمللذذذذس أن أوجذذذذي القصذذذور هذذذذ ا ترجذذذذع يف املقذذذام األول إىل عذذذذدم وجذذذذود توجيهذذذذات  - 21
 ألن بعذذض املااتذذب الالمركزيذذةنظذذرا ااتب المركزية يف املااتذذب امليدانيذذة، مواضحة بشأن إنشاء 

أنشذذئت قبذذل وجذذود سياسذذة صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذاان بشذذأن املااتذذب الالمركزيذذة. وأوضذذظ 
عذذذذن  2015الصذذذذندوق أنذذذذي   االضذذذذطال  بتقيذذذذيم شذذذذامل للمااتذذذذب الالمركزيذذذذة يف نيسذذذذان/أبريل 

و وحصلت بعض املااتب على موافقة بأثر رجعي من املختصة طريق املااتب اةقليمية والقطرية
 ية واملااتب املتبقية بصدد القيام ب ل .املااتب اةقليم

ويذذذذذرى اجمللذذذذذس أن عذذذذذدم وجذذذذذود توجيهذذذذذات واضذذذذذحة بشذذذذذأن إنشذذذذذاء مااتذذذذذب المركزيذذذذذة يف  - 22
رطذذذذذة طريذذذذذق تنظيميذذذذذة للايفيذذذذذة الذذذذذيت ينبغذذذذذي هبذذذذذا ااملااتذذذذذب امليدانيذذذذذة جيعذذذذذل مذذذذذن الصذذذذذعب إنشذذذذذاء خ

 االضطال  باألنشطة يف املااتب الالمركزية.
المبننننادئ الت جي يننننة  تحننننديثوي صنننني المجلننننس بنننن ن يقنننن م ال ننننندوق بمننننا يلنننني  )ي(  - 23

 علننننى يتعننننية التننننيلترتيبننننات الملتلوننننة بحيننننث تحنننندد وتبنننني ة ب  نننن ح اللمكاتننننب الالمركزيننننة 
؛ )ب( م اصنننلة إعنننداد وإدارت ننا العملينننات يإننر إنشننناء يجنن  منننة اتباع ننا الالمركزينننة المكاتننب

المكاتننننب الالمركزيننننة  إنشنننناءة بنننن ثر رجعنننني علننننى دراسننننات جنننندوى شنننناملة والتمنننناس الم ا قنننن
دار   نننني اإل  ااج الملطننننظ التنظيمنننني للمكاتننننب الالمركزيننننة وتسلسننننلمننننالمتبقيننننة؛ و )ج( إد

 .ال يك  التنظيمي للمكاتب القطرية
 

 أوجي القصور يف تقييم األداء  
للصذذندوق القيذذذام وفقذذا ملبذذاد  الصذذندوق التوجيهيذذة املتعلقذذذة باملااتذذب الالمركزيذذة، ينبغذذي  - 24

و  65و  60و  48و  20 برصد وتقييم للمااتب الالمركزية )انظر على سبيل املثال الفقرات
74.) 
إثيوبيذذا ومجهوريذذة الاونغذذو الدميقراطيذذة  ومع ذل ، تبني للمجلذذس يف املااتذذب القطريذذة يف - 25
االحتياجذذذذات تحديذذذذد لال يقذذذذوم بذذذذ جراء زيذذذذارات رصذذذذد وتقيذذذذيم  الصذذذذندوقأن الاذذذذامريون واهلنذذذذد، و 

علذذذى حنذذذو قذذذاس أن يُ مياذذذن  ونتيجذذذة لذذذ ل ، ال ا.احلاليذذذة واملسذذذتمرة للمااتذذذب الالمركزيذذذة وعمليا ذذذ
 املااتب. تل  تنفي  األنشطة املختلفة اليت جترى يفموثوق 
وباةضافة إىل ذل ، خلن اجمللس إىل أن مسؤويل التنسيق املعينني يف املااتب القطرية  - 26

بذذذالرغم مذذذن املسذذذؤوليات الرقابيذذذة املسذذذندة إلذذذيهم لضذذذمان اسذذذتمرار الذذذدعم  مل لذذذدد اختصاصذذذا م،
 واالتصال بني املااتب الالمركزية واملااتب القطرية.

والحذذو اجمللذذس أيضذذا أن أوجذذي القصذذور تعذذزى أساسذذا إىل غيذذاب آليذذات واضذذحة وموثقذذة  - 27
مذذا يسذذببي غيذذاب آليذذات  لرصذذد املااتذذب الالمركزيذذة واةشذذراف عليهذذا. ويسذذاور اجمللذذس القلذذق إزاء
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واضحة وموثقة لرصد املااتب الالمركزية واةشراف عليها من عراقيل تعوق تقيذذيم األنشذذطة الذذيت 
 تنف ها تل  املااتب.

وي صننني المجلنننس بننن ن يقننن م ال نننندوق بمنننا يلننني  )ي(  نننمان اال نننطالع بزينننارات  - 28
اتنننننب الالمركزينننننة؛ نشنننننطة  ننننني المكالرصننننند والتقينننننيم منننننة يجننننن  التقينننننيم الوعنننننال لتنويننننن  األ

المكاتننب الالمركزيننة وتنن  ير ت جي ننات  ل ننال  المنسننق ن يةدينن  النن  دور الننتحدينند  )ب(
مننة دعننم ورقابننة؛ و )ج( و ننا يوننداف األداء وإرسنناء   طقنندميوا ننحة بشنن ن مننا ينبلنني ين 

و قننا ل اليننة  مم ننام  إنجننا لت كنند مننة يداء المنسقية بشك  من جنني لمعايير لرصد وتقييم 
 ال ندوق.

 
 اإلدارة القائمة على النتائأل - 5 

 مؤشرات األداء وخطوط األساس واألهداف يف خطد عمل الشركاء املنف ين  
خطذذذة العمذذذل السذذذنوية هذذذي الوثيقذذذة الرمسيذذذة املربمذذذة بذذذني الشذذذركاء املنفذذذ ين وصذذذندوق األمذذذم  - 29

ألسذذذذذاس املتحذذذذذدة للسذذذذذاان. وتتضذذذذذمن اخلطذذذذذة النذذذذذواتج املتوقعذذذذذة، إضذذذذذافة إىل املؤشذذذذذرات )خطذذذذذوط ا
واألهذذذذداف السذذذذنوية(، واألنشذذذذطة الذذذذيت يتعذذذذني االضذذذذذطال  هبذذذذا مذذذذن أجذذذذل لقيذذذذق النذذذذواتج املتوقعذذذذذة 

 لال نشاط. اليت سيتم تقدميهاواملدخالت 
لعذذام  ميزانيتهذذا اةمجاليذذة خطة عمل 117خطة عمل من أصل  34والحو اجمللس أن  - 30

خطذذة عمذذل  35خطذذوط أسذذاس أو أهذذداف بينمذذا توجذذد مذذن  ءلذذو مليذذون دوالر 36.8 2014
أهذذذدافا أو خطذذذوط أسذذذاس يف أو  مؤشذذذرات أداء تتضذذذمن ماليذذذني دوالر ال 9.6 السذذذنويةميزانيتهذذذا 
 ، وهو ما خيالف دليل سياسات وإجراءات الصندوق. املعتمدةخططها 

يف خطد  وأوضظ الصندوق أني يقر بأ ية إدماق خصائن اةدارة القائمة على النتائج - 31
عملذذذي وأن النسذذذخة األحذذذدث مذذذن السياسذذذات واةجذذذراءات الالزمذذذة ةعذذذداد وإدارة خطذذذد العمذذذل 
تتطلذذذب إدراق خطذذذذوط األسذذذذاس واألهذذذداف يف خطذذذذد العمذذذذل. وذكذذذر الصذذذذندوق أيضذذذذا أن مجيذذذذع 
املااتب القطرية صدرت إليها تعليمذذات بتنفيذذ  اآلليذذات املالئمذذة لضذذمان النوعيذذة وتطبيذذق معذذايري 

سذذتخدم نظذذذام املعلومذذات االسذذذرتاتيجية لتقيذذيم املناسذذذبة. وعذذالوة علذذى ذلذذذ ، سذذوف يُ وإجذذراءات ا
، علذذذذى نطذذذذاق واسذذذذع لتقيذذذذيم أداء الشذذذذركاء 2014يف عذذذذام  أطلقذذذذا لذذذذ ينونظذذذذام الربجمذذذذة العذذذذاملي، ال

 املنف ين يف تنفي  الوالية األساسية للصندوق.
رى أن مثذذذة حاجذذذة إىل إجيذذذاد آليذذذة وبينمذذذا يقذذذر اجمللذذذس باجلهذذذد الذذذ ي تب لذذذي اةدارة، ف نذذذي يذذذ - 32

وضع مؤشرات األداء، وخطوط األساس ولديد األهداف علذذى النحذذو  افالةضمانات مناسبة ل



A/70/5/Add.8 

 

23/150 15-09211 

 

السذذذذليم وكفالذذذذة اتسذذذذاقها مذذذذذع خطذذذذد العمذذذذل وإطذذذذذار متاامذذذذل للنتذذذذائج مذذذذذن أجذذذذل رصذذذذد األنشذذذذذطة 
 الربناجمية وتقييمها على حنو فعال.

األداء وخطذذذوط األسذذذاس واألهذذذداف يف خطذذذد  ويذذذرى اجمللذذذس أن االفتقذذذار إىل مؤشذذذرات - 33
داء الشذذذركاء املنفذذذ ين، إذ لذذذن تاذذذون هنذذذاك أي أهذذذداف ألالعمذذذل قذذذد يذذذؤدي إىل تقيذذذيم غذذذري كذذذاف 
 .إليها استنادام النواتج يرجى لقيقها أو خطوط أساس تقي  

وي صنننننني المجلننننننس بنننننن ن يقنننننن م ال ننننننندوق بمننننننا يلنننننني  )ي( إدراج مةشننننننرات األداء  - 34
األسننناس المتعلقنننة بنننالن اتأل المت قعنننة  ننني  طنننظ عمننن  جمينننا شنننركائ  واألونننداف و طننن   

؛ و )ب(  مان استناد تقييم يداء الشركاء المنو ية  ي تنوي  ال الية المعتمديةالمنو ية 
 المرجعية تل . ط   األساس األساسية لل ندوق إلى مةشرات األداء واألوداف و 

 
 إدارة البرامأل - 6 

 الشركاء املنف ينعدم كفاية رصد خطد عمل   
تتضمن آلية صندوق األمم املتحدة للساان املعنية بالتحقق من عمل الشركاء املنفذذ ين  - 35

الشذذذذركاء املنفذذذذ ين، مذذذذن جانذذذذب  إىل صذذذذندوق األمذذذذم املتحذذذذدة للسذذذذاان ربذذذذع سذذذذنويةتقذذذذد  تقذذذذارير 
ملراجعذذذذذة وا ،صذذذذذندوقبال الذذذذذربامجيقذذذذذوم هبذذذذذا موظفذذذذذو  يذذذذذة إىل الشذذذذذركاء املنفذذذذذ ينوزيذذذذذارات رصذذذذذد ميدان

اخلارجيذذذة املسذذذتقلة للحسذذذذابات والتصذذذديق علذذذذى تقذذذارير النفقذذذذات املقدمذذذة مذذذذن الشذذذركاء املنفذذذذ ين. 
عمذذذل الخطذذذد وعلذذذى نفذذذس املنذذذوال، تضذذذطلع املااتذذذب القطريذذذة التابعذذذة للصذذذندوق مبسذذذؤولية رصذذذد 

 .(3)مالئموضمان أن يتم الرصد على حنو 
علذذى النحذذو  ال تذذتموالحو اجمللس أن أنشذذطة الرصذذد الذذيت يضذذطلع هبذذا الشذذركاء املنفذذ ون  - 36

مؤشذذرات  ال توجذذداملقذذرر يف خطذذد الرصذذد الذذيت أعذذد ا املااتذذب امليدانيذذة. وباةضذذافة إىل ذلذذ ، 
هنذذاك إجذذراءات للتقيذذيم املسذذتمر  وليسذذتإنشاء موثقة أو برنامج واضظ لرصد الشذذركاء املنفذذ ين، 

وفيما يلي أمثلذذة علذذى  .(4)الشركاء املنف ين، على النحو املطلوب يف الدليل شري  منكل ألداء  
 أوجي القصور اليت لوحظت:

__________ 

 .واستعراضي طوال السنة من أجل ضمان مالءمتيينبغي ءطيد رصد خطد العمل قبل بدء األنشطة الربناجمية  (3) 
بذذذذاء مذذذذن السياسذذذذات واةجذذذذراءات املتعلقذذذذة برصذذذذد الذذذذربامج واةبذذذذالع عنهذذذذا والرصذذذذد واةبذذذذالع  - انظذذذذر الفذذذذر  ثالثذذذذا (4) 

 .لينياملا
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يف املائة( من أصذذل  40) 6قيام عدم  لوحو يف املاتب القطري يف الاامريون )أ( 
ن ذسذذذذتمارات اةتقذذذذد  ابمذذذذن الشذذذذركاء املنفذذذذ ين الذذذذ ين حصذذذذلوا علذذذذى متويذذذذل يف الربذذذذع الثذذذذاين  15
 اةنفاق.وشهادة  صرفالب

ويف املاتب القطري يف مجهورية الاونغو الدميقراطية، لوحو عدم إااز أنشذذطة  )ب( 
يتعلذذق بذذذ  املختلفذذني فيمذذااملنفذذ ين شذذركاء ال( يف خطذذد عمذذل 3 إىل 1 ربذذعالخذذالل الرصد املقررة )

 نشاطا مقررا. 145يف املائة( من أصل  85نشاطا ) 123
لسياسذذات واةجذذراءات ل األحذذدثوأوضظ صندوق األمذذم املتحذذدة للسذذاان أن النسذذخة  - 37

الرصذذذد واةبذذذالع املذذذاليني تعذذذزز احلاجذذذة إىل رصذذذد الذذذربامج و  اةبذذذالع عنهذذذاالذذذربامج و رصذذذد املتعلقذذذة ب
أن ُيسذذاءل عنذذي  وتؤكد أ ية ه ا الرصد، مبا يف ذل  الرصد املشذذرتك خلطذذد العمذذل، الذذ ي ينبغذذي 

اةدارة سذذتافل ءطذذيد عمليذذيت رصذذد ن ، وأعلى حذذد سذذواءء املنف ين والصندوق الشركاكل من 
 وتقييم أنشطة الشركاء املنف ين واالضطال  هبما يف الوقت املناسب.

ويذذرى اجمللذذس أن عذذدم كفايذذة رصذذد خطذذد عمذذل الشذذركاء املنفذذ ين يعرقذذل التقيذذيم الفعذذال  - 38
 ربناجمية املقررة.للشركاء املنف ين فيما يتعلق بتنفي  األنشطة ال

 رصنندب المتعلقننة  وي صي المجلس ب ن يق م ال ندوق بمننا يلنني  )ي( تعزيننز إجراءاتنن - 39
الشركاء المنونن ية مننة يجنن  كوالننة األداء المناسننب ألنشننطة تنوينن  البننرامأل؛ و )ب( إعننداد 

  طظ رصد يمكة تحقيق ا  ي حدود اإلإار الزمني.
 

 رات اةذن بالصرف وشهادة اةنفاقالبيانات بني التقارير املوحدة عن اةااز واستما تسوية  
تقذذارير وشذذهادة اةنفذذاق  تعتذذرب التقذذارير املوحذذدة عذذن اةاذذاز واسذذتمارات اةذن بالصذذرف - 40
أسذذاس فصذذلي علذذى إلزاميذذة، تعاذذس النفقذذات واألمذذوال املسذذتخدمة يف الذذربامج ويلذذزم إعذذدادها  رمسيذذة

دليذذذل السياسذذذات واةجذذذراءات التشذذذغيلية. ويقتضذذذي اجلذذذزء اخلذذذامس مذذذن  ملذذذا يقتضذذذييوفقذذذا  وسذذذنوي
أن تقذذوم املااتذذب القطريذذة للصذذندوق بذذالتوفيق بذذني  أيضذذا الدليل الوطين ملراجعذذة حسذذابات التنفيذذ 

البيانات الواردة يف التقارير املوحذذدة عذذن اةاذذاز والبيانذذات املنذذاظرة يف اسذذتمارات اةذن بالصذذرف 
 .(5)سنويأخرى للدفع املباشر على أساس ربع  استماراتهادة اةنفاق وأي وش
حالذذذذذة   استعراضذذذذذها يف  92حالذذذذة مذذذذذن أصذذذذذل  72ومذذذذع ذلذذذذذ ، الحذذذذذو اجمللذذذذذس أنذذذذذي يف  - 41

فصذذذذلية للبيانذذذذات بذذذذني التقذذذذارير  تسذذذذويةاملااتذذذذب القطريذذذذة السذذذذتة الذذذذيت متذذذذت زيار ذذذذا، مل يذذذذتم إجذذذذراء 
__________ 

أي اختالفذذذذات بذذذذني سذذذذجالت نظذذذذام أطلذذذذس والبيانذذذذات املقدمذذذذة مذذذذن الشذذذذركاء املنفذذذذ ين مذذذذن خذذذذالل يتعذذذذني لديذذذذد  (5) 
 .استمارات اةذن بالصرف وشهادة اةنفاق، وإزالتها
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من الشركاء املنف ين( املقدمة املوحدة عن اةااز واستمارات اةذن بالصرف وشهادة اةنفاق ) 
يف املائة، وهو مذذا يتعذذارض مذذع الذذدليل الذذوطين ملراجعذذة حسذذابات  100و  75مبعدل يرتاوع بني 

ايذذذذة السذذذذنة، بعذذذذد تلقذذذذي تعليمذذذذات يف هن التسذذذذويةالتنفيذذذذ . وأفذذذذادت املااتذذذذب القطريذذذذة بأهنذذذذا نفذذذذ ت 
 .املالية متعلقة ب قفال احلسابات

 تسذذوية البيانذذاتوأوضذذظ صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذاان أن املااتذذب القطريذذة اعتذذادت  - 42
بعذذذذذد صذذذذذدور  نفذذذذذاقوشذذذذذهادة اة صذذذذذرفاذذذذذاز واسذذذذذتمارات اةذن بالبذذذذذني التقذذذذذارير املوحذذذذذدة عذذذذذن اة

التعليمذذات املتعلقذذة ب قفذذال احلسذذابات يف هنايذذة السذذنة املاليذذة، ويف هذذ ا احلالذذة تقتضذذي التعليمذذات 
غذذالق الذذدفاتر وقبذذل الزيذذارة امليدانيذذة الذذيت يقذذوم هبذذا السذذابق ةبعد الربع الثالث  التسويةعادة إجراء 

وسذذالمة النفقذذات  4لربذذع ا مذذن أجذذلالتامذذة  التسذذويةمراجذذع حسذذابات خذذارجي مذذن أجذذل ضذذمان 
الذذذذيت سذذذذتتم مراجعتهذذذذا. وباةضذذذذافة إىل ذلذذذذ ، أوضذذذذظ الصذذذذندوق للمجلذذذذس أن مثذذذذة قذذذذرارا قذذذذد اءذذذذ  

 .طلببالتوصية ب جراء تسويات منتظمة وستمتثل املااتب القطرية هل ا امل
القلق مذذذذن أن عذذذذدم االمتثذذذذال ملطلذذذذب إجذذذذراء التسذذذذوية ربذذذذع السذذذذنوية بذذذذني بذذذذويشذذذعر اجمللذذذذس  - 43

قذذذذد يذذذؤثر علذذذذى دقذذذذة  نفذذذذاقوشذذذهادة اة صذذذذرفواسذذذذتمارات اةذن بال دة عذذذذن اةاذذذازالتقذذذارير املوحذذذذ
ن لديذذذد أوجذذذذي عذذذاةدارة  عذذذذوقالبيانذذذات املسذذذجلة يف نظذذذام أطلذذذذس، واكتماهلذذذا وموثوقيتهذذذا، وقذذذد ي

التباين بني البيانذذات الذذواردة يف التقذذارير املوحذذدة عذذن اةاذذاز وتلذذ  املسذذجلة يف اسذذتمارات اةذن 
 يف الوقت املناسب.ها وتصحيحنفاق وشهادة اة صرفبال
وي صي المجلس بنن ن يقنن م ال ننندوق بالم اءمننة بننية البيانننات النن اردة  نني التقننارير  - 44

 كنن   نونناقوشنن ادة اإل  ننرفالم حدة عة اإلنجا  وتل  المسجلة  نني اسننتمارات اإل ن بال
   و قا للدلي  ال إني لمراجعة حسابات التنوي .يش ر ثالثة
 

 المالية الم ارد إدارة - 7 
 اةجازات( إدارة )تطبيق أطلس نظام يف (eService) اةلارتونية اخلدمات تطبيق إدارة  

 اةلارتونية اخلدمات تطبيق الصندوق يف البشرية املوارد شعبة أطلقت ،2012 عام يف - 45
 الوظذذذائف أصذذذحاب مذذذن الصذذذندوق مذذذوظفي مجيذذذع يسذذذتخدمي لاذذذي اةنرتنذذذت علذذذى أطلذذذس لنظذذذام
 واةجذذذذذازات التعلذذذذذيم ومذذذذذنظ اةجيذذذذذار ب عانذذذذذات املتعلقذذذذذة طلبذذذذذا م تقذذذذذد  يف املذذذذذدة واعذذذذذددة الدائمذذذذذة
 أشااهلا. مبختلف

 بعذذذذض يف فذذذروق وجذذذذود اجمللذذذس الحذذذذو اةجذذذازات، أرصذذذذدة حسذذذاب إعذذذذادة خذذذالل ومذذذن - 46
 تطبيذذذق يف تسذذذجيلها يزمذذذع كذذذان  والذذذيت اةجذذذازات، أرصذذذدة يف املتوقذذذع األقصذذذى احلذذذد بذذذني احلذذذاالت
 كذذانون  31النظذذام يف الفذذرتة املنتهيذذة يف  يف املسذذجلة الفعليذذة األرصذذدة وبني اةلارتونية، اخلدمات
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 مذذن املذذوظفني ةجذذازات رصذذيداً  30 يف فذذروق لوحظت املثال، سبيل فعلى .2014 األول/ديسمرب
 النظام. يف املسجلة الفعلية األرصدة مع باملقارنة مراجعتها جرت 78 أصل
 اخلذذذدمات تطبيذذذق قذذذدرة لعذذذدم نتيجذذذة كانذذذت  لوحظذذذت الذذذيت الفذذذروق أن الصذذذندوق وأوضذذذظ - 47

 حذذاالت ظهذذرت وقذذد معينذذة. ظذذروف ظذذل يف سذذليم حنذذو على اةجازات تسجيل على اةلارتونية
 مل حذذني يف دوليذذة، وظذذائف إىل وطنيذذة وظذذائف مذذن الفئذذات حسذذب املذذوظفني نقذذل بسذذبب التباين
 الحذذذذو ذلذذذذ ، إىل إضذذذذافة ذلذذذذ . أعقبذذذذت الذذذذيت الفذذذذرتة يف بدقذذذذة املسذذذذتحقة إجذذذذازا م أرصذذذذدة تنقذذذذل
 نقذذذذاط لتصذذذذحيظ اةلارتونيذذذذة اخلذذذذدمات تطبيذذذذق يف يدويذذذذة تعذذذذديالت أجذذذذرى الصذذذذندوق أن اجمللذذذذس

 العذذذام هنايذذذة قبذذذل التعذذذديالت إجذذذراء عذذذوض ،2014 األول/ديسذذذمرب كذذذانون  31 بعذذذد اةجذذذازات
 اةجازات. وتسجيل إدارة سياسة يف املطلوب النحو على
 أخ ها ةجازات سجالت تضمن اةلارتونية اخلدمات تطبيق أن أيضاً  اجمللس والحو - 48

 5 كان  املثال، سبيل فعلى هبا. املسموع املسبقة اةجازة أيام عدد تفوق وكانت مسبقاً  موظفون
 الذذوطن زيذذارة ةجذذازات سذذلبية أرصدة سجلوا قد حاال م استعراض جرى 19 أصل من موظفني

 احلذذذذد مذذذذع يتعذذذذارض وهذذذذ ا هبذذذذا. املسذذذذموع املسذذذذبقة اةجذذذذازة أيذذذذام عذذذذدد تفذذذذوق السذذذذنوية واةجذذذذازات
 لإلجذذازة بالنسذذبة أيذذام 10 هوو  مسبقاً، اأخ ه للموظف ميان يتال اتلإلجاز  املفروض األقصى
 .الوطن زيارة ةجازة يوماً  12 و السنوية
 التغيذذريات تسذذتوعب بطريقذذة اةلارتونيذذة اخلذذدمات تطبيذذق تشذذايل عذذدم أن اجمللذذس ويرى - 49

 إىل إضذذذافة واملوثوقيذذذة. الدقذذذة إىل تفتقذذذر لبيانذذذات إنتاجذذذي إىل أدى قذذذد النظذذذام يف البيانذذذات وتنظذذذف
 وأرصذذذذذدة مسذذذذذبقاً  املذذذذذأخوذة اةجذذذذذازات أرصذذذذذدة تسذذذذذجيل عمليذذذذذة يف الضذذذذذوابد غيذذذذذاب أدى ذلذذذذذ ،

 الدوليذذة الوظذذائف إىل الوطنيذذة الوظذذائف مذذن نُقلذذوا الذذ ين للمذذوظفني بالنسذذبة املسذذتحقة اةجذذازات
 يف اخلطذذأ احتمذذاالت مذذن وتزيذذد البشذذري للخطذذأ معرضذذة عمليذذة وهذذي يدويذذة، تعذذديالت إجذذراء إىل

 اةجازات. التزامات برصيد املتصلة البيانات تقد 
 البياننننات تنظيننن  )ي( يلننني  بمنننا يقننن م بننن ن المجلنننس ت صنننية علنننى ال نننندوق وا نننق - 50

 االلتزامننات لتسننجي  العننام ن ايننة قبنن  اإللكترونيننة اللدمات تطبيق  ي اليدوية والتعديالت
 النظننام؛  ننالل مة باستمرار اإلجا ات تسجيالت رصد ثم ومة بدقة  باإلجا ات المتعلقة

 إجننا ات يرصنندة بإعطنناء السننماح تمنننا بطريقننة اإللكترونية اللدمات تطبيق وتشكي  )ب(
 ال ندوق. سياسة  ي ب ا المسم ح المسبقة اإلجا ة ييام لعدد األق ى الحد تو ق سلبية
 



A/70/5/Add.8 

 

27/150 15-09211 

 

 اخلدمات وعقود االستشاريني للخرباء العاملية البيانات قاعدة صيانة  
 خدمات من لالستفادة اخلدمات وعقود اخلاصة اخلدمات اتفاقات الصندوق يستخدم - 51
 براجمذذي تنفيذذ  يف املؤقتذذة املسذذاعدة لي يوفرون ال ين التخصصية واملعارف املهارات ذوي من األفراد

 التشذذغيلية أو التقنيذذة املهذذارات ذوي مذذن إضذذافية عاملذذة ليذذد توفريهم عن فضالً  امليدانية، باملااتب
 اخلذذذذدمات اتفاقذذذذات دليذذذذل ويوصذذذذي التشذذذذغيلي. الذذذذدعم يف األساسذذذذية غذذذذري املهذذذذام ألداء املسذذذذخرين
 مذذن معلومذذات تتضذذمن االستشذذاريني للخذذرباء بيانذذات قاعدة الصندوق مااتب تضع بأن اخلاصة
 الوكذذاالت مذذع العمذذل وخذذربة املسذذتقبل، يف لالسذذتخدام فرزهذذا جذذرى الذذيت واملذذؤهالت األمسذذاء، قبيذذل

 األداء. تقييم وتقارير ،املتحدة ل مم التابعة األخرى
 أن اخلذذدمات، وعقود اخلاصة اخلدمات التفاقات استعراضي خالل من اجمللس، والحو - 52

 اخلذذدمات باتفاقذذات يتعلق فيما واةبالع واملراقبة للرصد عاملية بيانات قاعدة ينش  مل الصندوق
 لديثاً  القطرية املااتب جتري ال ذل ، إىل إضافة امليدانية. املااتب يف اخلدمات وعقود اخلاصة
 لتقيذذيم عذذددة حقذذوال القذذوائم تتضذذمن وال الذذدوليني، االستشذذاريني للخذذرباء املسذذتقلة للقائمذذة دوريذذاً 
 مياذذذذن املؤقتذذذذة املسذذذذاعدة ومذذذذوظفي االستشذذذذاريني للخذذذذرباء الفعلذذذذي األداء تسذذذذجيل أجذذذذل مذذذذن األداء
 املستقبل. يف إليها الرجو 
 إدارة وحدة إىل اخلدمات عقود أصحاب بيانات بنقل حاليا يقوم أني الصندوق وأوضظ - 53
 عقذذذذود عذذذذن املسذذذذؤولني الصذذذذندوق مذذذذديري متاذذذذني أجذذذذل مذذذذن أطلذذذذس، نظذذذذام يف البشذذذذري املذذذذال رأس

 لربنذذذامج التابعذذذة امليدانيذذذة املااتذذذب مذذذع بالتنسذذذيق أفضذذذل، بشذذذال العقذذذود هذذذ ا إدارة مذذذن اخلذذذدمات
 تافذذل املعلومذذات لتانولوجيذذا حلذذول يف يبحذذث أنذذي أيضاً  الصندوق وأفاد اةمنائي. املتحدة األمم
 يف اخلذذذذدمات وعقذذذذود اخلاصذذذذة اخلذذذذدمات اتفاقذذذذات بشذذذذأن واةبذذذذالع والرصذذذذد املراقبذذذذة طذذذذرق لسذذذذني
 جديذذدة قائمذذة وأُنشذذئت ،(6)األداء لتقيذذيم تقريذذر إعذذداد جيذذرى ذلذذ ، إىل افةإضذذ امليدانيذذة. املااتب
 بيانذذذات قاعذذذدة وضذذذع سذذذتتيظ املقدمذذذة(، للخذذذدمات إلزاميذذذاً  تقييمذذذاً  )مشلذذذت االستشذذذاريني للخذذذرباء
 باتفاقذذذذذات التعاقذذذذذد طريقذذذذذة عذذذذذل املطذذذذذاف هنايذذذذذة يف وسذذذذذتحل األفذذذذذراد االستشذذذذذاريني للخذذذذذرباء مركزيذذذذذة

 اخلاصة. اخلدمات
 يف مالئمذذة بطريقذذة واسذذتخدامها املتااملة العاملية البيانات قاعدة إنشاء أن اجمللس ويرى - 54

 ذلذذ  يف مبا اخلدمات، وعقود اخلاصة اخلدمات اتفاقات عن الرئيسية املعلومات وتعهد تسجيل
وخذذذذربا م  ومذذذذراجعهم، مسذذذذبقاً، فرزهذذذذا جذذذذرى الذذذذيت ومذذذذؤهال م تعييذذذذنهم،   الذذذذ ين املرشذذذذحني عذذذذدد

__________ 

 اخلدمات. عقود أداء بتقييمات يتعلق فيما النظام عمل لتحسني شباية أداة هي (6) 
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الفذذذذرز، ونتذذذائج تقيذذذذيم أدائهذذذذم، سذذذوف تسذذذذاعد إدارة الصذذذذندوق يف الرصذذذد واةبذذذذالع عذذذذن  وسذذذجالت
 .موظفي املساعدة املؤقتة بواسطة بيانات مناسبة ميان الرجو  إليها يف املستقبل

 لحونن  شنناملة عالميننة بيانننات قاعنندة تطنن ير بم اصننلة ال ننندوق المجلننس وي صنني - 55
 ب وة وتحديث ا اللدمات وعق د االستشاريية اللبراء عة األساسية المعل مات وتسجي 
 ورصنندوا اتاللنندم وعقنن د اللاصننة اللنندمات اتواقننات مراقبننة تحسننية يجنن  مننة دوريننة 

 الميدانية. المكاتب  ي عن ا واإلبال 
 

 الملزون إدارة - 8 
 حفاظاً  املنف ين الشركاء إىل املناسب الوقت يف البضائع تسليم كفالة  اةدارة على ينبغي - 56
 صذذندوق سياسذذة مذذن 8-وألذذف 1-3-ألذذف الفقذذرتني مذذع متشذذياً  وذلذذ  املستفيدين، مصاحل على

 خزوناتي. ةدارة الساان
 الشركاء إىل املخزون من األصناف نقل تؤخر القطرية املااتب أن اجمللس الحو ولان، - 57

 القطريذذة. املااتذذب يف البضائع استالم تاريي من شهراً  12 و شهرين بني ترتاوع لفرتات املنف ين
 مذذذن صذذذنفاً  116 الدميقراطيذذذة الاونغذذذو مجهوريذذذة يف القطذذذري املاتذذذب اشذذذرتى املثذذذال، سذذذبيل فعلذذذى

 ولاذذن ،2013 إىل 2012 مذذن الفذذرتة يف واستلمها دوالر ماليني 3.4 بقيمة املخزون أصناف
 أن عذذذوض الصذذندوق خذذازن يف األصذذناف تلذذذ  ظلذذت ،2014 األول/أكتذذوبر تشذذرين 27 حذذ 
 الفقذذرتني مذذع املذذدة هذذ ا طذذوال مشذذرتاة بأصناف االحتفاظ ويتعارض املنف ين. الشركاء على توز 
 أن اجمللذذس الحذذو وقد خزوناتي. ةدارة الساان صندوق سياسة من ‘1’ 8-وألف 1-3-ألف

 للشذذذذركاء املقذذذذررة ل نشذذذذطة الذذذذزمين اجلذذذذدول لديذذذذد إعذذذذادة إىل باألسذذذذاس راجعذذذذة كانذذذذت  التذذذذأخريات
 املخزون. مستويات رصد سوء وإىل املنف ين
 املااتذذب يف املخذذزون مسذذتويات لرصذذد الالزمذذة اخلطذذوات سذذيتخ  أنذذي الصذذندوق وأوضذذظ - 58

 أن كفالذذة  علذذى أيضذذاً  وسذذيعمل املسذذتهدفني. املسذذتفيدين علذذى التوزيذذع يف للسذذرعة توخيذذاً  القطريذذة،
 املااتب إىل طُلبت اليت املواد تصل أن مبجرد ئيث مفصلة، خبطة مصحوباً  شراء أمر كل  ياون

 واملسذذذذتفيدين الشذذذذركاء علذذذذى املذذذذواد تلذذذذ  لتوزيذذذذع فوريذذذذة إجذذذذراءات املااتذذذذب هذذذذ ا سذذذذتتخ  امليدانيذذذذة،
 ألنشطةا بتنفي  املتعلقة املنف ين الشركاء خطد ُتستعرض سوف ك ل ،  لي. خطد هو حسبما

 يف والتوزيذذع التسليم لافالة املخزونات توزيع أو الشراء عمليات قبل تغيريات أي إجراء أجل من
 املناسب. الوقت
 مذذذذن زيذذذذدت قذذذذد املنفذذذذ ين الشذذذذركاء لذذذذىع املخزونذذذذات توزيذذذذع يف التذذذذأخريات أن اجمللذذذذس ويذذذذرى - 59

 .التلف أو التقادم خلطر املخزونات ُتعر ض قدو  بالبضائع االحتفاظ تااليف
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 متينة  إمداد لسلسلة آلية إنشاء )ي( يلي  بما ال ندوق يق م ب ن المجلس ي صي - 60
 علننى  عالننة بطريقننة وت  يع ننا المشننتراة الملزونننات بتسننليم الميدانيننة المكاتننب قيننام تكونن 

 ت  يننننا رصنننند القطريننننة للمكاتننننب سننننتتي  يدوات وتطنننن ير )ب( المسننننت د ية؛ المسننننتويدية
 للمقنننناييس المنننننتظم التتبننننا  لنننن   نننني بمننننا الت قينننن   ومناسننننب  عننننال ب سننننل ب الملننننزون
 بنن  المحننتو  الملننزون ومسننت يات الت  يننا  طننظ لتنوينن  المئ يننة النسننبة قبي  مة الرئيسية

 اللدمات. تقديم مراكز  ي
 

 المالية واإلدارة الحسابات إدارة - 9 
 للموظفني املمنوحة السلف إدارة  

 يبلغ رصيد عن أبلغ قد الصندوق أن املالية البيانات استعراض خالل من اجمللس الحو - 61
 علذذى سذذلف دوالر مليذذون 1.355 منهذذا للمذذوظفني، املمنوحذذة السلف من دوالر ماليني 4.19
 لُسذذلف التذذواريي لليذذل تقريذذر وأظهذذر السذذيارات. لشذذراء سذذلف دوالر مليذذون 0.017 و املرتبذذات
 مذذن ألكثذذر معلقذذة ظلذذت قذذد املائذذة( يف 13.9) دوالر مليذذون 0.583 مبلذذغ أن املتبقيذذة املذذوظفني

 املمنوحذذة الُسذذلف ملراقبذذة آيل نظذذام غيذذاب إىل باألسذذاس راجذذع ذلذذ  أن اجمللذذس ويذذرى واحذذد. عذذام
 الرئيسية. واملااتب امليدانية املااتب يف للموظفني

 تلقذذوا الذذ ين األفذذراد مذذن فذذرداً  175 أصذذل مذذن فذذرداً  167 قيذذود أن أيضذذاً  اجمللذذس والحذذو - 62
 يف خطذذذأ بسذذذبب ،دوالر مليذذذون 0.33 جمموعذذذي مبذذذا دائنذذذة أرصذذذدة إىل تشذذذري مرتبذذذا م علذذذى سذذذلفاً 

 تلذذذ  يف الدائنذذذة األرصذذذدة أن اجمللذذذس ويذذذرى .املرتبذذذات علذذذى السذذذلف اسذذذرتداد حسذذذابات تسذذذجيل
 إىل يشذذذذري حسذذذذاب كذذذذل  وراء السذذذذبب لتحديذذذذد فيهذذذذا التحقيذذذذق إىل وئاجذذذذة عاديذذذذة غذذذذري احلسذذذذابات

 ملراقبذذة آيل نظذذام غيذذاب يف أنذذي أيضذذاً  اجمللذذس ويذذرى مذذديناً. رصذذيداً  يسذذجل أن عذذوض دائذذن رصذذيد
 املرتبات. على السلف اسرتداد عدم خلطر الصندوق يتعرض قد الُسلف،

 بنننإجراء التعجيننن  )ي( يلننني  بمنننا يقننن م بننن ن المجلنننس ت صنننية علنننى ال نننندوق وا نننق - 63
 بش ن األرصدة الدائنة غير العادية  نني حسننابات السننل  علننى مرتبننات األ ننراد؛ )ب( تحقيق

للمننن نوية  ننني المكاتنننب الميدانينننة الُسنننل  الممن حنننة والنظنننر  ننني إنشننناء نظنننام آلننني لمراقبنننة 
 .والمكاتب الرئيسية

 
 اإلدارة إ  احات - جيم 

 سذذبيل علذذى املدفوعذذة واملبالغ املشطوبة باملبالغ املتصلة التالية اةفصاحات الصندوق قدم - 64
 شأن. ذات ليست أهنا اجمللس يرى واليت املفرتض، والغش الغش وحاالت اهلبة
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 ممتلكاتوال القبض المستحقة والمبالغ النقدية المبالغ  ي اللسائر شطب - 1 
 0.43) دوالر مليذذذون 0.51 قذذذدرها خسذذذائر رمسيذذذاً  شذذذطب بأنذذذي اجمللذذذس   الصذذذندوقُ  أبلذذذغ - 65

 مببلذذذغ القذذذبض مسذذذتحقة تربعذذذات املشذذذطوبة املبذذذالغ هذذذ ا وتشذذذمل (.2013 عذذذام يف دوالر مليذذذون
ات يف إطذذذذذار التنفيذذذذذ  نفقذذذذذو مليذذذذذون دوالر،  0.002مليذذذذذون دوالر، ونقذذذذذوداً مسذذذذذروقة بقيمذذذذذة  0.23

 بقيمذذةوممتلاذذات ومنشذذمت ومعذذدات  ،مليذذون دوالر 0.01بقيمذذة  الذذوطين غذذري مدعومذذة مبسذذتندات
 التقرير(. هل ا الثاين املرفق )انظر دوالر مليون 0.26 بقيمة وخزونات دوالر، مليون 0.01

 
 ال بة سبي  على   عاتالمد - 2 

 االسذذذذتعراض قيذذذذد الفذذذذرتة خذذذذالل اهلبذذذذة سذذذبيل علذذذذى مذذذذدفوعات تقذذذذد  عذذذذن الصذذذذندوقُ  أ بلذذذغ - 66
 عذذذذن مذذذذوظفني سذذذذبعة إىل تعويضذذذذات بوصذذذذفها املذذذذدفوعات وقُذذذذدمت دوالر. مليذذذذون 0.08 بقيمذذذذة
 يف للصذذندوق القطذذري للماتذذب معذذارين مذذوظفني يعملذذون كذذانوا  عنذذدما املسذذتحقة التقاعذذد حقذذوق
 الثالث(. املرفق )انظر سفر سلفة عن تعويضاً  بوصفها واحد موظف وإىل الصني،

 
 الموترض واللش اللش حاالت - 3 

 ةجذذذذذذراء (،240 )املعيذذذذذذار احلسذذذذذذابات ملراجعذذذذذذة الدوليذذذذذذة للمعذذذذذذايري وفقذذذذذذاً  اجمللذذذذذذس، خطذذذذذذد - 67
 واملخالفذذات اجلوهريذذة األخطذذاء لديذذد بشذذأن معقذذوالً  توقعذذاً  يُاذذو ن حذذ  املاليذذة للبيانذذات مراجعاتذذي

 لتحديذذد احلسذذابات مراجعذذة علذذى االعتمذذاد ينبغذذي ال ولاذذن، الغذذش(. عذذن النامجذذة تلذذ  فيهذذا )مبذذا
 علذذى تقذذع وكشفها الغش حاالت ملنع الرئيسية فاملسؤولية املخالفات. أو اجلوهرية األخطاء مجيع
 .اةدارة عاتق
 علذذى الرقابذذة عذذن مسذذؤوليتها بشذذأن اةدارة   اجمللذذسُ  استفسذذر احلسذذابات، مراجعذذة وخذذالل - 68
 أي ذل  يف مبا هلا، والتصدي الغش خاطر لتحديد القائمة واآلليات اجلسيم الغش خاطر تقييم
  إذا تفسذذر اجمللذذس أيضذذاً مذذن اةدارة مذذاواس إليهذذا. انتباههذذا يوجَّذذي أو اةدارة تاشذذفها عددة خاطر
 ويشذذذمل وقوعهذذذا، يف مشذذذتبي أو مزعومذذذة أو فعليذذذة غذذذش حذذذاالت أي بشذذذأن معرفذذذة لذذذديها كانذذذت
 وتشذذذذذذذمل والتحقيذذذذذذذق. احلسذذذذذذذابات مراجعذذذذذذذة خذذذذذذذدمات ماتذذذذذذذب مذذذذذذذن الذذذذذذذواردة االستفسذذذذذذذارات ذلذذذذذذذ 

والغذذش املفذذرتض  الغذذش حذذاالت للحسذذابات اخلارجية املراجعة تنظم اليت اةضافية االختصاصات
 .للحساباتيف قائمة املسائل الواجب اةشارة إليها يف تقرير املراجعة اخلارجية 

 البذذذالغ الغذذذش حذذذاالت باسذذذتثناء للغذذذش، حذذذاالت أي اجمللذذذس تذذذدد مل ،2014 عذذذام يفو  - 69
 بشأهنا. اجمللس   اةدارةُ  أ بلغت اليت دوالر مليون 0.02 قيمتها جممو 
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 وتقدير شكر - دال 
 التنفي ي املدير من ومساعدة تعاون من فريقي تلقاا ملا تقديرا عن يعرب أن اجمللس يود - 70

 .وموظفيي للساان املتحدة األمم لصندوق
 داألس مجعة موسى (توقيع)

 املتحدة تنزانيا مجهورية يف للحسابات العام واملراجع املايل املراقب
 املتحدة األمم حسابات مراجعي جملس رئيس

 (احلسابات مراجعي كبري)
 

 م رس إدوارد شارلز أمياس السري (توقيع)
 للحسابات العام واملراجع املايل املراقب

 الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململاة يف
 

 شارما كانت  شاشي (توقيع)
 اهلند يف للحسابات العام واملراجع املايل املراقب

 2015 حزيران/يونيي 30
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 األول المر ق
 2014 األول/ديسمبر كان ن  31  ي المنت ية المالية للوترة الت صيات تنوي  حالة  

    

 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
         1 A/65/5/Add.7، 

  215 الفقرة
 القطذذذذذذذذذذذذذذذري املاتذذذذذذذذذذذذذذذب يتقيذذذذذذذذذذذذذذذد

 املتحذذذذذذذذذذذذدة األمذذذذذذذذذذذذم لصذذذذذذذذذذذذندوق
 بالقاعذذذدة نيجرييذذذا يف للسذذاان
 النظذذذذذذذذذذام مذذذذذذذذذذن )ق( 114-4
 املاليذذذذذذذذذذذذذذذذذذة والقواعذذذذذذذذذذذذذذذذذذد املذذذذذذذذذذذذذذذذذذايل

 يتعلذذق فيمذذا وذلذذ  للصندوق،
 بذذذذذذذدون املنصذذذذذذذرفة باملذذذذذذذدفوعات

 ملزمة وثائق

 نيجرييذذذذا ماتذذذذب مذذذذع كثذذذذب  عذذذذن ينسذذذذق الصذذذذندوق مقذذذذر كذذذذان
 علذذذى بنذذذاء املذذذدفوعات ُتسذذذددو  .املسذذذألة هذذذ ا ملعاجلذذذة القطذذذري
 وفذذق مذذرض حنذذو علذذى ُسذذلمت قد السلع أن إىل يشري تصديق

 قذذذذذدمها الذذذذذيت األوليذذذذذة النتذذذذذائج وكشذذذذذفت .املطلوبذذذذذة املواصذذذذذفات
 خذذذذذذذدمات ملاتذذذذذذذب التذذذذذذذابع القطذذذذذذذري نيجرييذذذذذذذا ماتذذذذذذذب مذذذذذذذؤخرا
 أحذذرز الذذ ي الابذذري التقذذدم عذذن والتحقيذذق احلسذذابات مراجعذذة

 .الصدد ه ا يف

 اجمللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس الحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو
 الذذذذذذذذذذذذذذيت التحسذذذذذذذذذذذذذذينات
 ماتذذذذذذذذذذذذذذذذذب أدخلهذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 يف القطذذذذذذذذري نيجرييذذذذذذذذا
 .املالية اةدارة

X    

2 A/65/5/Add.7، 
 262 الفقرة

 أطلذذس نظذذام وحذذدة اسذذتامال
 األصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذول ةدارة املعياريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
 الصذذحيحة املعلومذذات ب دخذذال
 مذذذذذذذذن أصذذذذذذذذل كذذذذذذذذل  موقذذذذذذذذع عذذذذذذذذن

 لسياسذذذذذذذذذذذذة امتثذذذذذذذذذذذذاال األصذذذذذذذذذذذذول
 األصول إدارة يف الصندوق

 اةداريذذذذة دماتشذذذذعبة اخلذذذذ أحصذذذذت ،2015 آذار/مذذذذارس يف
 مثذذذة أن وتبذذذني   .هذذذاموقع عذذذن معلومذذذات تتذذذوفر ال الذذذيت األصذذذول
 كلهذذذا  وهذذذي موقعهذذذا، عذذذن معلومذذذات تسذذذجل مل أصذذذول مخسذذذة
 وأثبذذذذذذذذذت .2015 آذار/مذذذذذذذذذارس يف اقتناؤهذذذذذذذذذا جذذذذذذذذذرى أصذذذذذذذذذول

 نظذذذذذام يتضذذذذذمن ال الذذذذذيت األصذذذذذول أن قاطعذذذذذا إثباتذذذذذا الصذذذذذندوق
 اجلديذذدة األصذذول دائمذذاً  هذذي موقعهذذا بشذذأن معلومذذات أطلذذس
 متابعذذة عمليذذة وجتذذرى النهائيذذة. وجهتهذذا إىل تصذذل مل رمبذذا الذذيت
 تنقيذذذذذذة مذذذذذذن للتأكذذذذذذد السذذذذذذنة يف مذذذذذذرتني القطريذذذذذذة املااتذذذذذذب مذذذذذذع

 موقذذذع ال الذذذيت األصذذذول ذلذذذ  ويشذذذمل تطبيقا ذذذا، يف البيانذذذات
 لذذن مسذذجلة أصول أي أن املنظمة ستافل الطريقة وهب ا هلا،
 أشذذذذهر 6ملذذذذدة تزيذذذذد علذذذذى  هذذذذاموقع عذذذذن معلومذذذذات دون تظذذذذل
 متوسد. بشال

 اجمللذذذذذذذذذذذذذذس اسذذذذذذذذذذذذذذتعرض
 الصذذذذذندوق سذذذذذجالت
 باألصذذذذذذذذذذذذول اخلاصذذذذذذذذذذذذة

 فعليذذذذذذذذذذذا، املسذذذذذذذذذذتخدمة
 وجذذذذذذذذذذذذذذود إىل وأشذذذذذذذذذذذذذذار
 مواقذذذع بشذذذأن بيانذذذات
 األصول. مجيع

X    

3 A/67/5/Add.7، 
  83 الفقرة

 نطذذذاق عذذذن توضذذذيظ تقذذذد  )أ(
 توفرهذذذذا أن ينبغذذذذي الذذذذيت الرقابذذذذة

 للمااتذذذذب اةقليميذذذذة املااتذذذذب
 تزويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد )ب( و القطريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةو

 اةقليميذذذذة املااتذذذب قذذذذدرة يف للنظذذذر اخلطذذذذوات مذذذن عذذذذدد  اُءذذذ
 إجذذذذذذذذراء )أ( يلذذذذذذذذي: مذذذذذذذذا اخلطذذذذذذذذوات هذذذذذذذذ ا تومشلذذذذذذذذ وتطويرهذذذذذذذذا.
 عذذذذذذذام بدايذذذذذذذة يف اةقليميذذذذذذذة اهليالذذذذذذذة ملبذذذذذذذادرة إداري اسذذذذذذذتعراض
 املااتذذذذذذب إىل التوصذذذذذيات مذذذذذذن جمموعذذذذذة إىل خلُذذذذذن ،2013

 دليذذذذذذل اةدارة أعذذذذذدت
 الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي املنظمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 يتضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمن
 منقحذذذة اختصاصذذذات

X    
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 بذذذذاملوظفني اةقليميذذذذة املااتذذذذب         

 تنفيذذ  مذذن لتماينهذذا واألدوات
 تصذذذميم )ق( و الرقابذذذةو مهذذذام

  األداء لقيذذذذذذذاس نظذذذذذذذام وتطبيذذذذذذق
 فعاليذذة قياس يف ُيستخدم كي
 اةقليمية. املااتب وأداء

 إىل ذلذذذ  أدى وقذذذد بالاامذذذل. إماانا ذذذا لقذذذق كذذذي  اةقليميذذذة
 ألعمذذذال اجلديذذذد النمذذذوذق يف جتلذذذت ملموسذذذة خطذذذوات اءذذذاذ

 -2014) القادمذذذذة االسذذذذرتاتيجية اخلطذذذذة إطذذذذار يف الصذذذذندوق
 ومسذذذذذذذؤوليات أدوار يف النظذذذذذذذر إعذذذذذذذادة تشذذذذذذذمل الذذذذذذذيت (2017
 تأسذذذيس )ب( واملقذذذر مذذذع العمذذذل وتقسذذذيم اةقليميذذذة املااتذذذب
 مذذذن عذذذدد إنشذذذاء )ق( أفريقيذذذاو لغذذذرب جديذذذد إقليمذذذي ماتذذذب
 هبذذدف اةقليميذذة املااتب مجيع يف ملؤهاو  اةقليمية الوظائف
 الوظذذذذذذذائف هذذذذذذذ ا ومشلذذذذذذذت اةقليميذذذذذذذة. املااتذذذذذذذب قذذذذذذذدرة تعزيذذذذذذذز

 املذذذذوارد، تعبئذذذة ومستشذذذذاري اةقليميذذذة االتصذذذذاالت مستشذذذاري
 املذذذذوارد يف اسذذذذرتاتيجيني وشذذذذركاء الدوليذذذذة، العمليذذذذات ومذذذذديري
 البشرية.

 املتحذذذذدة األمذذذذم صذذذذندوق أاذذذذز التذذذذدابري، هذذذذ ا إىل وباةضذذذذافة
 واملااتذذذذذذب القطريذذذذذذة املااتذذذذذذب اختصاصذذذذذذات تنقذذذذذذيظ للسذذذذذذاان
 املنقحذذة االختصاصذذات هذذ او  التنظيمذذي. الذذدليل يف اةقليميذذة
 وتفذذذذويض اةداري، التسلسذذذل وخطذذذوط املهذذذذام، بوضذذذوع تبذذذني

 الرقابة. مسؤوليات وتراتبية السلطات،

 اةقليميذذذذذذة للمااتذذذذذذب
 رقابيذذذذذذذذذذذذة مهذذذذذذذذذذذذام مذذذذذذذذذذذذع

 للمااتذذذذذذذذذب واضذذذذذذذذذحة
  القطرية.

4 A/67/5/Add.7، 
 84 الفقرة

 يف الضذذذذذذذذذذعف نقذذذذذذذذذذاط معاجلذذذذذذذذذذة
 علذذى اةقليميذذة مااتبذذي هياكل
 شذذذذذذذعبة بذذذذذذذي أوصذذذذذذذت مذذذذذذذا حنذذذذذذذو

 الرقابة. خدمات

 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد 
 التنفي 

 X  

5 A/67/5/Add.7، 
 147 الفقرة

 يف القصذذذذذذذذذذذذور أوجذذذذذذذذذذذي معاجلذذذذذذذذذذذة
 ما ئسب ،اةقليمية املااتب

 توصذذذذذلت الذذذذذيت النتذذذذذائج يف ورد
 .الرقابة خدمات شعبة إليها

 
 التنفي  قيد

 

X   

6 A/67/5/Add.7، 
 91 فقرةال

 بسياسذذذذذذذذذاتي صذذذذذذذذذندوقال تقيذذذذذذذذذد
 أداء بتقيذذذيم املتعلقذذذة وإجراءاتذذذي
 .البائعني

 (2 )اةصذذذذذذدار البذذذذذائعني لتقيذذذذذذيم تطبيقذذذذذيال ربنذذذذذذامجال ظذذذذذل (أ)
 وتواصذذل (ب) تقنيذذةو مشذذاكل دون عذذام مذذن أكثذذر منذذ  يعمل

 مذذن املائذذة يف 83 نسذذبتي مذذا تقيذذيم )  عاليذذة بدرجذذة االمتثذذال
 معظمهذذذا ُأاذذذز أو أُرسذذذل ولقذذذد ،2013 لعذذذام الشذذذراء طلبذذذات
 هذذ ا ب عذذداد القطريذذة املااتذذب تذذ كري باتو  (ق) واآلن( ح 

 املشذذذذذذرتيات خذذذذذذدمات لشذذذذذذعبة “اً معتذذذذذذاد انشذذذذذذاط” التقييمذذذذذذات
 .اةقليمية املشرتين أفرقة عمل خطة من جزءاً و 

 اجمللذذذذذذذذذذذذذذس اسذذذذذذذذذذذذذذتعرض
 البذذائعني تقيذذيم تطبيذذق

 (2 )اةصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدار
 لسذذذن أوجذذذي والحذذذو
 أداء تقيذذذذذذذذذذذذذيم بشذذذذذذذذذذذذذأن
 .البائعني

X    
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
         7 A/68/5/Add.7، 

 24 الفقرة
 واسذذذذذذذذذذذتامال اسذذذذذذذذذذذتعراض ‘1’

 الثابتذذذذذة األصذذذذذول إدارة سياسذذذذذة
 سياسذذذة وضذذذع بغيذذذة وإجراءا ذذذا
 اةجذذذذذذذذذذذراءات تبذذذذذذذذذذذني واضذذذذذذذذذذذحة
 حالذذذذذذذذذذة يف اءاذهذذذذذذذذذذا الواجذذذذذذذذذذب
 واملنشذذمت املمتلاذذات اهذذتالك

 ‘2’ تامذذذذاو اهتالكذذذذا واملعذذذذدات
 اةنتذذذذذذذذذذذذذاجي العمذذذذذذذذذذذذذر مراجعذذذذذذذذذذذذة

 واملنشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمت للممتلاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات
 .واملعدات

 ،2013 عذذذذذام يف ‘‘اةنتذذذذذاجي العمذذذذذر عذذذذذن’’ دراسذذذذذة أُعذذذذذدت
 نقحذذت وقذذد السياسذذة. تنقذذيظ يف جديذذد إنتذذاجي عمذذر وأُدرق
 .2014 أيلول/سبتمرب يف وصدرت السياسة ه ا

 اجمللذذذذذذذذذذذذذذس اسذذذذذذذذذذذذذذتعرض
 إدارة سياسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 حذذذذذذذذتق  ونذُ  األصذذذذذذذذولو
 اةنتاجيذذذذذذذذذذة األعمذذذذذذذذذذار
 .ل صول

X     

8 A/68/5/Add.7، 
 45 الفقرة

 إبذذذذذذذذذذذرام علذذذذذذذذذذذى الرقابذذذذذذذذذذذة تعزيذذذذذذذذذذذز
 اخلاصذذذذذذذة اخلذذذذذذذدمات اتفاقذذذذذذذات
 مبذذذذذذذذا إال إليهذذذذذذذذا اللجذذذذذذذذوء ومنذذذذذذذذع
 سياساتي. مع يتسق

 حاليذذا )وهذذي اخلاصذذة اخلذذدمات اتفاقذذات سياسذذات تسذذتعرض
 ومذذن واحذذدة سياسذذة يف دجمذذت وقذذد ختلفة(، سياسات ثالث
 متوز/يوليذذذي مطلذذذع يف عليهذذذا التنفي يذذذة اللجنذذذة توافذذذق أن املتوقذذذع
2015. 

 اةدارة علذذذذذذذذذذى يتعذذذذذذذذذذني
 ه ا وتنف  تعتمد أن

 .السياسة

  X   

9 A/68/5/Add.7، 
 49 الفقرة

 املنظ مذذذذذذذذذذذذة بالسياسذذذذذذذذذذذذة التقيذذذذذذذذذذذد
 خذذذذذالل مذذذذذن اخلذذذذذدمات لعقذذذذذود
 قبذذذذل للخذذذذدمات تقيذذذذيم إجذذذذراء

 انتهذذذذذذذذذاء تذذذذذذذذذاريي مذذذذذذذذذن شذذذذذذذذذهرين
 املذذذذذذذذذذذذذذذذربرات وتقذذذذذذذذذذذذذذذذد  العقذذذذذذذذذذذذذذذذد
 للتجديد. الداعمة

 يف األداء تقييمذذات إعذذداد لتيسذذري اةنرتنذذت على أداة وضعت
 .جتديدا أو العقد هناية قبل اخلدمة عقد إطار

 أداة اةدارة أطلقذذذذذذذذذذذذت
 لتقيذذيم اةنرتنذذت على
 عقذذذذذذذذذذذذذود وفذذذذذذذذذذذذذق األداء

 وينتظذذذذذذذذذذر اخلذذذذذذذذذدماتو
 .األداة ه ا تنفي 

  X   

10 A/68/5/Add.7، 
 59 الفقرة

 املتعلقذذذذذذة سياسذذذذذذتي لسذذذذذذني )أ(
 تبذذذذذذذذذذذذذذني ئيذذذذذذذذذذذذذذث باةجذذذذذذذذذذذذذذازات
 األدوار ختلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف بوضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوع
 املوافقذذذذذذذذذذذذة سذذذذذذذذذذذلطات وحذذذذذذذذذذذدود
 املقذذر إشذذراف يافذذل مبذذا عليهذذا

 املوافقذذذة علذذذى املالئذذذم بالشذذذال
 اخلاصذذذذذذذذذذذذذة اةجذذذذذذذذذذذذذازات علذذذذذذذذذذذذذى

 إجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراءو  )ب( ومنحهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاو

 املوافقذذذذذذذة وحذذذذذذذدود األدوار بوضذذذذذذذوع اةجذذذذذذذازات سياسذذذذذذذة تبذذذذذذذني
 .عليها
 .السابقة القيود عاجللت احلالية اةبالع أداة عدلت وقد

 اجمللذذذذذذذذذذذذذذس اسذذذذذذذذذذذذذذتعرض
 اجلديذذذذذذذذذذذذدة السياسذذذذذذذذذذذذة
 باةجذذذذذذذذازات املتعلقذذذذذذذة
 إىل وأشذذذذذذذذذذار اخلاصذذذذذذذذذذة

 والقيذذذذذذذذود القواعذذذذذذذذد أن
 علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى املفروضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 أدجمذذذذذذذت قذذذذذذذد املوافقذذذذذذة

X    
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 عذذن املنبثقذذة للتقذذارير ضااستعر          

 بشذذذذذذأن واملعذذذذذذدة أطلذذذذذذس نظذذذذذذام
 بغذذذذذذذذذذرض اخلاصذذذذذذذذذذة اةجذذذذذذذذذازات
 مذذدة تشذذمل ئيذذث اسذذتاماهلا
 ومذذذذذذذذذذرب رات اخلاصذذذذذذذذذذة اةجذذذذذذذذذذازة
 .عليها املوافقة

 .السياسة ه ا يف

11 A/68/5/Add.7، 
 67 الفقرة

 واسذذتعراض رصذذد آليذذات تعزيذذز
 مراعذذذذذذذذذذذذذذذاة مذذذذذذذذذذذذذذذع املشذذذذذذذذذذذذذذذرتيات،

 باملخذذذذذذذذذذاطر املتصذذذذذذذذذذلة العوامذذذذذذذذذذل
 مذذذن مزيذذذد بذذذ جراء والتاذذذاليف،

 ألداء املنتظمذذذذة االستعراضذذذذات
 بطلبذذذذذذذذذذات املعنيذذذذذذذذذذة الوحذذذذذذذذذذدات
 الشراء.

 االستعراضذذذذات لزيذذذذادة التذذذذدابري املشذذذذرتيات خذذذذدمات فذذذذر  اءذذذذ 
 .الشراء بطلبات املعنية الوحدات ألداء املنتظمة
 ودعذذذذوات العذذذذروض تقذذذذد  طلبذذذذات اسذذذذتعراض اعتبذذذذار • 

 قيمتهذذذذذذذذذذذا تتجذذذذذذذذذذذاوز )ملشذذذذذذذذذذذرتيات عطذذذذذذذذذذذاءاتال تقذذذذذذذذذذذد 
 تقذذذذذذارير مشذذذذذاريع إىل باةضذذذذذافة دوالر( 100 000
 املااتذذذذذذذذذذب مذذذذذذذذذذن املقدمذذذذذذذذذذة عقذذذذذذذذذذودال اسذذذذذذذذذذتعراض جلنذذذذذذذذذذة

 “معتادة أنشطة” مبثابة الرئيسي القطرية/املقر
 جلنذذذذذذذة مذذذذذذذن قدمذذذذذذذةامل سذذذذذذذابقةال علومذذذذذذذاتامل اسذذذذذذذتعراض • 

 عمليذذة يف الضذذعف مذذواطن لتحديذذد العقذذود استعراض
 التخفيف وتدابري الشراء

 يف ثغذذرات مذذن تعذذاين أهنذذا تبذذني   اليت بالبلدان االتصال • 
 التخفيف تدابري واقرتاع الشراء عمليات

 فذذذذذذر  فيهذذذذذذا يسذذذذذذجل للبلذذذذذذدان بيانذذذذذذات قاعذذذذذذدة إعذذذذذذداد • 
 مبشذذذذذرتيات اخلاصذذذذذة املعلومذذذذذات املشذذذذذرتيات خذذذذذدمات
 مذذذذذع ويتبادهلذذذذذا الرقابذذذذذة ألغذذذذذراض ويسذذذذذتخدمها البلذذذذذدان
 والتحقيق احلسابات مراجعة خدمات ماتب

 اآلليذذذذذذذذذات لسذذذذذذذذذني  
 لرصذذذذذذذذذذذذذذد املخصصذذذذذذذذذذذذذذة

 املشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرتيات
 .واستعراضها

X    

12 A/69/5/Add.8، 
 16 الفقرة

 توصذذذذية علذذذذى الصذذذذندوق وافذذذذق
 )أ( إىل الداعيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة اجمللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس
 املااتذذب عمليات بني املواءمة

 تقيذذذذذذذذذذذذذيم لافالذذذذذذذذذذذذذة الالمركزيذذذذذذذذذذذذذة
 يضذذذذذمن مبذذذذذا الفرعيذذذذذة املااتذذذذذب
 الذذذذذذذواردة للمقتضذذذذذذذيات امتثاهلذذذذذذا

 جلميذذذع شذذذامالً  تقييمذذذاً  للسذذذاان املتحذذذدة األمذذذم صذذذندوق أعذذذد
 عذذذن كاملذذذة  بيانذذذات اآلن تتذذذوفرو  القائمذذذة. الالمركزيذذذة املااتذذذب
 عليها. املوافقة ووضع الالمركزية املااتب عدد
 يف المركزيذذذذذةال املااتذذذذذبب املتعلقذذذذذة التوجيهيذذذذذة املبذذذذذاد  حذذذذذتق  نذُ 

 .2015 نيسان/أبريل

 جبهذذذذذذذود اجمللذذذذذذذس يقذذذذذذذر
 إىل الراميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة اةدارة

 دراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة إعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداد
 .شذذذذذذذاملة استقصذذذذذذذائية

 تأكيذذذذذذذذذد أعيذذذذذذذذذد وقذذذذذذذذذد
 عذذام يف التوصذذية هذذ ا

X    
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 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذندوق مبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاد  يف         

 للمااتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب التوجيهيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة
 ووضذذذذذذذذذذذذذذذذذع )ب( الالمركزيذذذذذذذذذذذذذذذذذةو
 لذذذذذذذذذذذذذ دوار واضذذذذذذذذذذذذذظ توصذذذذذذذذذذذذيف

 إىل املوكلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة واملسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤوليات
 واملااتذذذذذذذب القطريذذذذذذذة املااتذذذذذذذب

 ولسذذذذذذذذذذذذذذذني )ق( الالمركزيذذذذذذذذذذذذذذذةو
 للمااتذذذذذذذب، الذذذذذذذوظيفي املذذذذذذالك

 األداء، أهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذداف ولديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 والتقيذذيم الرصذذد معذذايري ووضذذع

 التنسذذذذذذيق، جلهذذذذذات املنهجيذذذذذني
 باملسؤوليات الوفاء كفالة  بغية

 بذذذذذذذذذذاجلودة باملااتذذذذذذذذذذب املنوطذذذذذذذذذذة
 أواهنا. ويف املطلوبة

 المركزيذذذذة مااتذذذذب أنشذذذذأت الذذذذيت القطريذذذذة املااتذذذذب إىل لذذذذبطُ 
 عمليذذذذذذذذة تامذذذذذذذذل أن اةقليمذذذذذذذذي املاتذذذذذذذذب إذن أو موافقذذذذذذذذة دون

 ممان. وقت أقرب يف رجعي بأثر املوافقة

2014. 

13 A/69/5/Add.8، 
 21 الفقرة

 توصذذذذية علذذذذى الصذذذذندوق وافذذذذق
 يف النظذذذذذر إىل الداعيذذذذذة اجمللذذذذذس
 قذذذذدرة تقيذذذذيم أداة بذذذذني املواءمذذذذة
 والذذذذذذذذذذذذنهج املنفذذذذذذذذذذذذ ين الشذذذذذذذذذذذذركاء
 النقديذذذذذذذة للتحذذذذذذذويالت املنسذذذذذذذق
 تقيذذذذذذذذذذذيم لسذذذذذذذذذذذني أجذذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذذن

 املنف ين. الشركاء

 املنسذذق لذذنهجا إطذذار تنفيذذ  سذذياق ويف التوصذذية هلذذ ا اسذذتجابة
 ،2014 عذذام يف الوكذذاالت بذذني املشذذرتك النقديذذة للتحذذويالت

 األمذذم ومنظمذذة للساان املتحدة األمم صندوق من كل  عمل
 تقيذذذذيم عمليذذذذات إدمذذذذاق علذذذذى )اليونيسذذذذيف( للطفولذذذذة املتحذذذدة
 أداة )مثذذل الوكذذاالت مذذن وكالذذة باذذل اخلاصة املنف ين الشركاء
 األمذذم صذذندوق يف املسذذتخدمة ،املنفذذ ين الشذذركاء قذذدرة تقيذذيم
 النقديذذة التحذذويالت لذذنهج اجلزئذذي والتقيذذيم للسذذاان( املتحذذدة

 املتحذذذدة األمذذذم شذذذركاءل اجلزئذذذي للتقيذذذيم منسذذذقة واحذذذدة أداة يف
 ةعذذداد ومنسذذقة متااملة أداة مشرو  إعداد جرىو  املنف ين.
 يف ةجذذذذذاهز  األداة اونتوسذذذذذ ،املنفذذذذذ ين للشذذذذذركاء دقيذذذذذق تقيذذذذذيم
 .2015 يونيي حزيران/

 
 التابعذذذذذذذذذة العمذذذذذذذذذل وحذذذذذذذذذدات ستواصذذذذذذذذذل احلذذذذذذذذذني، ذلذذذذذذذذذ  وحذذذذذذذذذ 

 للتقيذذيم احلاليذذة واالختصاصذذات التقيذذيم أداة تطبيذذق للصذذندوق

 وتنفيذذ  إطذذالق نتظذذريُ 
 املتااملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة األداة

 ةعذذذذذذذذذذذذذذذداد واملنسذذذذذذذذذذذذذذذقة
 للشذذذذركاء دقيذذذق تقيذذذيم

 املنف ين.

 X   
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 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 .2014 لعام اجلزئي         
14 A/69/5/Add.8، 

 25 الفقرة
 يتفذذذذذذذذذق بذذذذذذذذذأن اجمللذذذذذذذذذس يوصذذذذذذذذذي

 الشذذذذذذذذذذذذذذذذركاء مذذذذذذذذذذذذذذذذع الصذذذذذذذذذذذذذذذندوق
 التقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى املنفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ين
 وكفالذذذذذذذذة التذذذذذذذذزامهم مبقتضذذذذذذذذيات

 العمذذذذذذذذل خطذذذذذذذذد توقيذذذذذذذذع إمتذذذذذذذذام
 تنفيذذ  يف الشذذرو  قبذذل السنوية
 .جديد مشرو  أي

 السياسذذذذذذذذة أن إىل اةشذذذذذذذذارة جتذذذذذذذذدر املسذذذذذذذذألة، هذذذذذذذذ ا خبصذذذذذذذذو 
 يتعلذذق فيمذذا السذذاان صذذندوق يف املتبعذذة املنقحذذة واةجذذراءات

 الشذذذذذركاء مذذذذذع القذذذذذانوين والعقذذذذذد العمذذذذذل خطذذذذذد وإدارة ب عذذذذذداد
 علذذذذى تؤكذذذذد (2014 متوز/يوليذذذذي يف كال ذذذذا  )صذذذذدر املنفذذذذ ين
 الوقذذذت يف العمذذذل خطذذذة بتوقيذذذع يقضذذذي الذذذ ي القذذذائم الشذذذرط

 الربجمذذذذذة نظذذذذذام تقذذذذذق سذذذذذوف ذلذذذذذ ، علذذذذذى وعذذذذذالوة املناسذذذذذب.
 ،2014 الثذذذذذذذذاين/نوفمرب تشذذذذذذذذرين يف أطلذذذذذذذذق الذذذذذذذذ ي العذذذذذذذذاملي،
 تذذذاريي ذلذذ  يف مبذذا العمذذذل، خطذذد إدارة يف الااملذذة الشذذفافية
 بذذذذني املقارنذذذذة مذذذذن الصذذذندوق الربجمذذذذة نظذذذذام وسذذذذيمان التوقيذذذع.
 خطذذذذة وحالذذذذة منفذذذذ  شذذذذري  مذذذذع التعامذذذذل يف واةنفذذذذاق امليزنذذذذة
 ال(. أم ُوقعذذذذذذذت كانذذذذذذذت  إذا مذذذذذذا )أي بذذذذذذذ ل  اخلاصذذذذذذذة العمذذذذذذل
 مذذذن املزيذذذد توقيذذذع أي األوىل، النتذذذائج تذذذرى أن املنظمذذذة وتتوقذذذع
 األول الربذذذع هنايذذذة ئلذذذول املناسذذذب، الوقذذذت يف العمذذذل خطذذذد
 .2015 عام من

 تشذذذذذرين يف املقذذذذذرر النحذذذذذو علذذذذذى العذذذذذاملي الربجمذذذذذة نظذذذذذام وأطلذذذذذق
 هنذذذذذذذاك تباتذذذذذذذ احلذذذذذذذني، ذلذذذذذذذ  ومنذذذذذذذ  .2014 الثذذذذذذذاين/نوفمرب

 مبذذا الصذذندوق، عمذذل خطذذد بذذ دارة يتعلذذق فيمذذا كاملذذة  شذذفافية
 سياسذذذذذذةال تعزيذذذذذذز مذذذذذذن ذلذذذذذذ  ويزيذذذذذذد التوقيذذذذذذع. تذذذذذذاريي ذلذذذذذذ  يف

 علذذذى التوقيذذذع ضذذذرورة علذذذى تذذذنن الذذذيت عمذذذلال دطذذذخب املتعلقذذذة
 سذذذذهولة مذذذن أيضذذذاً  النظذذذذام ويزيذذذد التنفيذذذ . قبذذذذل العمذذذل خطذذذد
 التذذدابري هذذ ا ضذذوء يفو  العذذاملي. الربجمذذة لنظذذام االمتثذذال رصذذد
 علذذذذى للسذذذذاان املتحذذذذدة األمذذذذم صذذذذندوق يقذذذذرتع  ت،ف ذذذذنذُ  الذذذذيت
 التوصية. ه ا طي   احلسابات مراجعي جملس

 لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذساجمل شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيدي
 تبذذذذذ هلا الذذذذذيت بذذذذذاجلهود
 إطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالق يف اةدارة
 العذذامليو الربجمذذة نظذذام
 جريسذذذي ذلذذذ ، ومذذذع
 فعاليذذذذذذة مذذذذذذدى تقيذذذذذذيم

 يف القذذذذذذذذذذذذذذذائم النظذذذذذذذذذذذذذذذام
 ملذذذذذذذذواطن حذذذذذذذذل إجيذذذذذذذذاد

 ُأشذذذذذذري الذذذذذذيت الضذذذذذذعف
 .إليها

 X   
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 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
         15 A/69/5/Add.8، 

 30 الفقرة
 توصذذذذية علذذذذى الصذذذذندوق وافذذذذق
 مذذذذا تذذذذوفري يافذذذذل بذذذذأن اجمللذذذذس
 لتمثيلذذذذذي املذذذذذوظفني مذذذذذن يافذذذذذي

 املااتذذذذذذذب أنشذذذذذذذطة تنسذذذذذذذيق يف
 عذذن عليهذذا واةشذذراف امليدانيذذة
 وجذذذذذذذذذذذي علذذذذذذذذذذذى القيذذذذذذذذذذذام طريذذذذذذذذذذذق

 الوظذذذذذذذائف مبذذذذذذذلء االسذذذذذذذتعجال
 بغيذذذة طويذذذل أمذذد منذذذ  الشذذاغرة
 الربناجميذذذذذذذذذذذذذذة أهدافذذذذذذذذذذذذذذي لقيذذذذذذذذذذذذذذق
 وفعالية. كفاءة  أكثر بشال

 جمموعذذذذذة مذذذذذن االسذذذذذتفادةب االحتياطيذذذذذة القياديذذذذذة القذذذذذوة عُذذذذذززت
 التقييمذذذذذذذات مذذذذذذذن الثانيذذذذذذذة الدفعذذذذذذذة أعذذذذذذذدت حيذذذذذذذث ،القيذذذذذذذاديني
 .2014 أيلول/سذذذذذذذذبتمرب يف القيذذذذذذذذاديني جملموعذذذذذذذذة املخصصذذذذذذذذة
 47 اعتذذذذذذذرب مرشذذذذذذذحا، 58 تقيذذذذذذذيم بالفعذذذذذذذل   لقذذذذذذذد وإمجذذذذذذذاالً،
 .“للتطذذذذذذذذذور مسذذذذذذذذذتعدين” أو “مسذذذذذذذذذتعدين” مذذذذذذذذذنهم مرشذذذذذذذذذحاً 
 جمموعذذذة قيذذادة أعضذذاء مذذن عضذذذواً  32 كلذذف  لذذ ل ، ونتيجذذة

 هنايذذذذذذة يف املقبذذذذذذل التقيذذذذذذيم وسذذذذذذيعد جديذذذذذذدة. مبهذذذذذذام القيذذذذذذاديني
 .2015 حزيران/يونيي

 خذذذذذذذذذذذذدمات مذذذذذذذذذذذذن اسذذذذذذذذذذذذتفيد ،2014 و 2013 عذذذذذذذذذذذذامي ويف
 عليذذذذا مناصذذذذب عشذذذذر يف نذذذذاتيتعي ةجذذذذراء التوظيذذذذف شذذذذركات
 دماتخبذذذذذذ االسذذذذذذتعانة الصذذذذذذندوق وسيواصذذذذذذل األ يذذذذذذة. حامسذذذذذذة
 العذذذروض تقذذذد  طلبذذذات إاذذذاز خذذذالل مذذذن التوظيذذذف شذذذركات
 الشذذذذذراء عمليذذذذذة ُأاذذذذذزت وقذذذذذد اخلذذذذذدمات. هذذذذذ ا لتذذذذذوفري احلاليذذذذذة
 بدايذذة يف اجلديذذد األجذذل الطويذذل االتفذذاق علذذى التوقيذذع وسذذيتم
 .2015 أيار/مايو شهر

 يف البشذذذذذرية بذذذذذاملوارد املعنيذذذذذون االسذذذذذرتاتيجيون الشذذذذذركاء وأُدمذذذذذج
 كثذذذذذذذذب  عذذذذذذذذن ويذذذذذذذذدعموا لريصذذذذذذذذدوا واملقذذذذذذذذر اةقليميذذذذذذذذة املااتذذذذذذذذب
 احلامسة. األ ية ذات الشاغرة الوظائف يف التعيينات

 التذذذذذذابع اةداريذذذذذذة االستشذذذذذذارات فريذذذذذذق توصذذذذذذيات نفذذذذذذ ت وقذذذذذذد
 بغيذذذذذة املائذذذذذة يف 80 بنسذذذذذبة اةمنذذذذذائي املتحذذذذذدة األمذذذذذم لربنذذذذذامج
 تستغرقها. ت االستقدام وتقلين الفرتات اليتعمليا تبسيد
 الشذذاغرة، بالوظذذائف املتعلقذذة للبيانذذات دوري استعراض وجيري
 بالوظذذائف. املتعلقذذة البيانذذات تنقيذذة لعمليذذات أماذذن، وحيثمذذا
 الثذذذذذذذاين/نوفمرب تشذذذذذذذرين يف األخذذذذذذذري االسذذذذذذذتعراض أجذذذذذذذري وقذذذذذذذد

 أوائذذذذذذذذذذذل يف وسذذذذذذذذذذذينتهي التذذذذذذذذذذذايل االسذذذذذذذذذذذتعراض وبذذذذذذذذذذذدأ و2014
 .2015 أيار/مايو

 

 اةدارة جملذذذس الحذذذو
 تب لذذذذذذذي الذذذذذذ ي اجلهذذذذذذد
 ءفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيض يف اةدارة
 .الشغور معدل
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 مل
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 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 الرئيسذذي املصذذدر يذذزال مذذا الصذذندوق، يبذذ هلا الذذيت اجلهود ورغم         

 للتسذذذميات. احلاومذذذات إقذذذرار هذذذو الشذذذواغر مذذذلء يف للتذذذأخري
 أمذذر وهذذو الصذذندوق، لذذدى الشذذغور معذذدل علذذى تذذأثري ولذذ ل 
 املنظمة. سيطرة عن خيرق

 يف املائذذذذذذة يف 20 مذذذذذذن الشذذذذذذغور معذذذذذذدل احلفذذذذذذض لقذذذذذذد وعمومذذذذذذا،
 نيسذذذذذذذذذذذذذذذذذان/أبريل يف املائذذذذذذذذذذذذذذذذذة يف 15 إىل 2014 نيسذذذذذذذذذذذذذذذذان/أبريل

2015. 
 يف الصذذذذذندوق يف الشذذذذذغور معذذذذذدل علذذذذذى كبذذذذذري  احلفذذذذذاض وطذذذذذرأ
 حذذذذني يف املعتمذذذذدة، الوظذذذذائف يف الزيذذذذادة رغذذذذم األخذذذذرية اآلونذذذة
 ضذذوء ويف املسذذتوى. نفذذس عنذذد االسذذتعانة علذذى القذذدرة ظلذذت
 املالحظة. ه ا طي   طلبيُ  التطورات، ه ا

16 A/69/5/Add.8، 
 34 الفقرة

 توصذذذذية علذذذذى صذذذذندوقال وافذذذذق
 التقيذذذذذذذذذذد إىل الداعيذذذذذذذذذذة اجمللذذذذذذذذذذس
 الذذيت التوظيذذف، دليذذل بأحاذذام
 عذذذذذذدم كفالذذذذذذة  )أ( علذذذذذذى تذذذذذذنن

 عقذذذذذذذذذود أصذذذذذذذذذحاب اسذذذذذذذذذتخدام
 السذذذذذذذذتقدام بذذذذذذذذديالً  اخلذذذذذذذذدمات
)ب(  دةوعذذذذذذذد ملذذذذذذدة مذذذذذذوظفني

 وعنذذذذذذذد تذذذذذذذذوظيفهم، ينبغذذذذذذذذي أال
 الفذذرتات عقودهم مدة تتجاوز

 دليذذذذذذذذذذل يف عليهذذذذذذذذذذا املنصذذذذذذذذذذو 
 اخلدمذذذذذذذذةو عقذذذذذذذذود مسذذذذذذذذتخدمي

 األداة صذذذذذذذذذذذذذذذوع وإعذذذذذذذذذذذذذذذادة )ق(
 مبذذذذا الشذذذذباة علذذذذى اةلارتونيذذذذة
ذذذذذذذن  اتفاقذذذذذذذات أداء مراقبذذذذذذذة تس 

 وعقذذذذذذذذذذذود اخلاصذذذذذذذذذذة اخلذذذذذذذذذذدمات
 الوقذذذذذذذذذت يف وتقييمذذذذذذذذذي اخلدمذذذذذذذذذة
 املناسب.

 القطريذذذذذذذذذة للمااتذذذذذذذذذب واحذذذذذذذذذدة مسذذذذذذذذذظ عمليذذذذذذذذذة حاليذذذذذذذذذاً  جتذذذذذذذذذري
 وفقذذاً  جيذذري التعاقديذذة الطرائق استخدام كان  إذا ما الستعراض

 ملااتذذذذذبا منظوسذذذذذتُ  .العامذذذذذة للسياسذذذذذات التوجيهيذذذذذة لمبذذذذذاد ل
 طرائقهذذذا لتاييذذذف كافيذذذاً   وقتذذذا ةعطائهذذذا عذذذامني مهلذذذة القطريذذذة
 أوائذذذذذذذل ئلذذذذذذذول األوىل الرائذذذذذذذدة املنطقذذذذذذذة يف العمليذذذذذذذة جري)سذذذذذذذت

 .(2015 أيار/مايو
 فذذذذيف أطلذذذذس. نظذذذذام إىل اخلذذذذدمات عقذذذذود نقذذذذل عمليذذذذة إاذذذذاز

 قطريذذذذذذذذذة. مااتذذذذذذذذذب 109 بيانذذذذذذذذذات تقلذذذذذذذذذنُ  الذذذذذذذذذراهن، الوقذذذذذذذذذت
 القطريذذذة املااتذذب مذذذع املتابعذذة البشذذذرية املذذوارد شذذذعبة وستواصذذل
 .(2015 أيار/مايو أوائل ئلول إاازها وتتوقع املتبقية

 البشذذذذذذذذذرية املذذذذذذذذذوارد يف االسذذذذذذذذذرتاتيجيون الشذذذذذذذذذركاء سيسذذذذذذذذذتعرضو 
 .اةعالن قبل اخلاصة العقود دائرة اختصاصات
 لتوظيذذذذذف احلاليذذذذذة النمذذذذذاذق البشذذذذذرية املذذذذذوارد شذذذذذعبة وتسذذذذذتعرض
 منذذذذذذذذاذق اسذذذذذذذذتعراض جانذذذذذذذذب إىل اخلذذذذذذذذدمات عقذذذذذذذذود أصذذذذذذذذحاب
 اخلاصة. اخلدمات اتفاقات

   

 اجمللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذس يقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر
 اةدارةو باسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتجابة

 تنفيذذذ  ينتظذذذر أنذذذي غذذذري
 .اةدارة اسرتاتيجيات

 X   
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 .2015 أيار/مذذايو 8 يف يذذةالتجريب العمليذذة إجراء املقرر ومن         

 ئلذذذذول واحذذذذداً  مسذذذذحاً  املتبقيذذذذة املنذذذذاطق سذذذذتجري ،يأعقابذذذذ ويف
 شذذروط يف إثذذرا علذذى النظذذر يعادو  ،2015 حزيران/يونيي هناية
 .متواصل أساس على اخلدمات عقود

17 A/69/5/Add.8، 
 39 فقرةال

 صذذذذذذذذذذذذذذندوق اجمللذذذذذذذذذذذذذس يوصذذذذذذذذذذذذذي
 أداة باسذذذذذذذذذذذذذذذذذذتخدام السذذذذذذذذذذذذذذذذذذاان
 لتقيذذذذذذذذذذذذذيم املسذذذذذذذذذذذذذتعملة الرصذذذذذذذذذذذذذد
 سذذذذذذذليما، اسذذذذذذذتخداما البذذذذذذذائعني
 القطريذذة املااتب قيام وضمان
 السذذذذذذذذذلع مذذذذذذذذذور دي أداء بتقيذذذذذذذذذيم

 بعقذذذذذذذذود املذذذذذذذذرتبطني واخلذذذذذذذدمات
 50 000 عذذذذذن قيمتهذذذذذا تقذذذذذل
 أوجذذذذذذذذذذذذذي لديذذذذذذذذذذذذذد بغيذذذذذذذذذذذذذة دوالر

 إجذذذذذذراء تتطلذذذذذذب الذذذذذذيت القصذذذذذور
 لسينات.

 بذذ جراءات العمذذل بذذدء إثذذر البائعني تقييم عتبة ءفيض تواصل
 مذذذذذذن البذذذذذذائعني أداء عتبذذذذذذات خفضذذذذذذت فقذذذذذذد املنقحذذذذذذة. الشذذذذذذراء
 مبشذذذذذذذذذذذذذذذرتيات يتعلذذذذذذذذذذذذذذذق فيمذذذذذذذذذذذذذذذا دوالر 5 000 إىل 50 000
 يف العمذذذذل لوحذذذذدات دوالر 10 000 وإىل القطذذذذري املاتذذذذب
 منذذذع وسذذذائل بشذذذراء يتعلذذذق وفيمذذذا اةقليميذذذة. وللمااتذذذب املقذذذر

 .العقد قيمة عن النظر بصرف البائعني أداء يقيم احلمل،

 اجمللذذذذذذذذذذذذذذس اسذذذذذذذذذذذذذذتعرض
 البذذائعني تقيذذيم تطبيذذق

 (2 )اةصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدار
 لسذذذن أوجذذذي والحذذذو

 أداء تقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيم يف
 .البائعني

X    

18 A/69/5/Add.8، 
 44 الفقرة

 توصذذذذية علذذذذى الصذذذذندوق وافذذذذق
 سذذذائر مذذع يتعذذذاون بذذأن اجمللذذس
 لوضذذع املتحذذدة األمذذم وكاالت
 مذذذذذذع األجذذذذذذل طويلذذذذذذة اتفاقذذذذذذات
 الذذذذذذذذذذذذذذذذيت اخلذذذذذذذذذذذذذذذذدمات مذذذذذذذذذذذذذذذذوردي
 امليدانيذذذذذذة املااتذذذذذذب تسذذذذذذتعملها

 .منتظمة بصورة

 بشذذذذباة املعنيذذذذة املسذذذذتوى الرفيعذذذذة اةداريذذذذة اللجنذذذذة عمذذذذل يبذذذذني
 يتذذذذذوىل والذذذذذ ي املشذذذذذرتيات، مواءمذذذذذة مشذذذذذرو  علذذذذذى املشذذذذذرتيات
 التعذذاون أن للسذذاان، املتحذذدة األمذذم صذذندوقُ  وإدارتذذي رئاسذذتي
 يف آخذذذذذ  وأنذذذذذي امليذذذذذداين، الصذذذذذعيد علذذذذذى قذذذذذائم املنظمذذذذذات بذذذذذني

 املبذذذذذذذاد  )انظذذذذذذذر أاذذذذذذذزت قذذذذذذذد اهلامذذذذذذذة األنشذذذذذذذطة وأن االزديذذذذذذذاد
 (.“القطري الصعيد على املشرتكة املشرتيات” التوجيهية
 شذذذذذذرو مب تعلذذذذذذقامل املذذذذذذوجز التنفيذذذذذذ ي التقريذذذذذذر مذذذذذذن يتبذذذذذذني وكمذذذذذذا

 مبذذذذذذذذاد  وضذذذذذذذذعت املشذذذذذذذذرتيات، جمذذذذذذذذال يف والتعذذذذذذذذاون التنسذذذذذذذذيق
 وتبادهلذذاو األجذذل الطويلذذة االتفاقذذات اسذذتخدام بشذذأن توجيهية
  يف 2014 عذذذذذذذذذام خذذذذذذذذذالل عمذذذذذذذذذل حلقذذذذذذذذذات أربذذذذذذذذذع ونظمذذذذذذذذذت
 تذذذذذذدريب   وقذذذذذذد وهذذذذذذانوي. أبابذذذذذذا وأديذذذذذذس ورومذذذذذذا كوبنهذذذذذذاغن

 20 عذذددها يتجذذاوز وكذذاالت مذذن مشذذاركا 120 عن يزيد ما
 حلقذذذذذات أربذذذذذع ويف عمذذذذذل مركذذذذذز 40 عذذذذذن يزيذذذذذد مذذذذذا يف وكالذذذذذة

 التوصذذية هذذ ا تذذزال ال
 ويوصذذي التنفيذذ ، قيذذد

 تسذذتخدم بذذأن اجمللس
 القطريذذذذذذذذذذذذذذة املااتذذذذذذذذذذذذذذب
 طويلذذذذذذذذذذذذذذذذذذة اتفاقذذذذذذذذذذذذذذذذذذات

 .األجل

 X   
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 يف التعذذذذذاون خذذذذذرباء لديذذذذذد   ذلذذذذذ ، إىل وباةضذذذذذافة العمذذذذذل.         

 جمذذذذذال يف التعذذذذذاون مذذذذذن املزيذذذذذد لقيذذذذذق لذذذذذدعم املشذذذذذرتيات جمذذذذذال
 لبوابذذة األجذذل الطويذذل االتفذذاق أدوات لذذديث وجذذرى الشذذراء.
 علذذذذذذذى متذذذذذذذوفرة وباتذذذذذذذت للمشذذذذذذذرتيات العامليذذذذذذذة املتحذذذذذذذدة األمذذذذذذذم

 /https://www.ungm.orgاةنرتنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت 
UNUser/LongTermAgreement  وhttps://www. 

ungm.org/UNUser/LongTermAgreement/SearchLTAs .
 فيمذذا املتحذذدة ألمذذما نظومةمل مشرتكة أدوات جمموعة توفري و 
 مذذذن شخصذذذا 220 عذذذن يزيذذذد مذذذا وشذذذارك باملشذذذرتيات. تعلذذذقي

 الذذذذتعلم دورة يف العمذذذذل مراكذذذذز مذذذذن مركذذذذزاً  75 يف منظمذذذذة 30
 أربذذع تُنظمذذ وقد االشرتاء. جمال يف املواءمة بشأن اةلارتوين
 وجذذذذذذرت ،2014 عذذذذذذام أواخذذذذذذر يف شذذذذذذباية دراسذذذذذذية حلقذذذذذذات
 مذذن طرفيذذة عطات 108 باتصال الشباية الدراسية احللقات

 وأخذذريا، وكالذذة. 20 مذذن أكثذذر ميثلذذون مشذذاركني مذذع بلذذدا 48
 معظذذذذذم يف بنشذذذذذاط للسذذذذذاان املتحذذذذدة األمذذذذذم صذذذذذندوق عمذذذذلي

 الربازيذذذذذل، فيهذذذذذا مبذذذذذا االشذذذذذرتاء، جمذذذذذال يف تعذذذذذاونت الذذذذذيت البلذذذذذدان
 تنزانيذذذذا مجهوريذذذذةو  والسذذذذنغال، والنيجذذذذر، ونيويذذذذورك، وكوسذذذذوفو،
 - )دولذذذة وبوليفيذذذا واهلرسذذذ ، والبوسذذذنة نذذذام، وفييذذذت ،املتحذذذدة
  وصربيا. وليسوتو، ،القوميات( املتعددة
 لضذذمان الصذذندوق هبذذا يضذذطلع الذذيت اعذذددة األنشذذطة وتشذذمل
 يلي: ما امليداين الصعيد على التعاوين الشراء أنشطة زيادة
 الصذذذذعيد علذذذذى املشذذذذرتكة املشذذذذرتيات”) توجيهيذذذذة مبذذذذاد  إدراق

 الصذذذذذذندوق يتبعهذذذذذا الذذذذذيت املشذذذذذذرتيات إجذذذذذراءات يف (“القطذذذذذري
 (2012 األول/أكتوبر تشرين )من 

 واملااتذذذذذذب الشذذذذذذراء خذذذذذذدمات فذذذذذذر  بذذذذذذني املنتظمذذذذذذة املراسذذذذذذالت
 إحذذذذرازو  املتابعذذذذة علذذذذى تذذذذدل الذذذذيت ،لصذذذذندوقل التابعذذذذة القطريذذذذة
 .اجملال ه ا يف تقدم

19 A/69/5/Add.8، جبهذذذذذذذود اجمللذذذذذذذس يقذذذذذذذر التذذذدريب احتياجذذات لتلبيذذة متعذذذددة خطذذوات الصذذندوق اءذذ  توصذذذذية علذذذذى الصذذذذندوق وافذذذذق X    

https://www.ungm.org/UNUser/LongTermAgreement
https://www.ungm.org/UNUser/LongTermAgreement
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 لديذذذذذذذذذد إىل الداعيذذذذذذذذذة اجمللذذذذذذذذذس 47 الفقرة         

 التدريبيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة االحتياجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات
 إدارة نظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام ملسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتخدمي

 مهذذذذذذذذذارا م ولسذذذذذذذذذني املخذذذذذذذذزون
 املخذذذذذذذذذذذذذذزون بذذذذذذذذذذذذذ دارة لالرتقذذذذذذذذذذذذذاء
 اةبالع. وعملية

 املخزون: إدارة بشأن
 التدريبيذذذذذذذذذذذة الذذذذذذذذذذذدورات مذذذذذذذذذذذن األوىل اجلولذذذذذذذذذذذة نظمذذذذذذذذذذذت • 

 يف ويبذذياس، نظذذام عذذرب تيسذذريها   اليت اةلارتونية،
 دماتشذذذذذذعبة اخلذذذذذذ وأتاحذذذذذذت .2014 حزيران/يونيذذذذذذي

  تسذذذذتهدف شذذذذباية دراسذذذذية حلقذذذذات مخذذذذس اةداريذذذذة
 “اةقليمذذذي” الذذذنهج مذذذن دفاهلذذذ كذذذانو  منطقذذذة. كذذذل
 واجذذذذذذيي الذذذذذذ ي املنسذذذذذذجم، اجلمهذذذذذذور مذذذذذذن مزيذذذذذذد مجذذذذذذع
 مماثلة. ميدانية وجتارب قضايا

 يف اةلاذذذذذذرتوين التذذذذذذدريب مذذذذذذن الثانيذذذذذذة اجلولذذذذذذة أاذذذذذذزت • 
 دعذذي حيذذث املاضذذي، العذذام من األول/أكتوبر تشرين
 ثذذالث حلضذذور املخذذزون بذذ دارة املعنيني املنسقني مجيع
 شذذذذباة عذذذذرب هذذذذافي واملشذذذذاركة عامليذذذذة دراسذذذذية اتحلقذذذذ

 .اةنرتنت
 التذذذذذذدريب أيضذذذذذذاً  اةداريذذذذذذة اخلذذذذذذدمات شذذذذذذعبة أتاحذذذذذذت • 

 مذذذن األخذذذري الربذذذع يف عديذذذدة قطريذذذة ملااتذذذب الفذذذردي
 عذذذذذذذددة مشذذذذذذذاكل بذذذذذذذ ل  مسذذذذذذذتهدفة ،2014 عذذذذذذذام
 بذذ دارة املعنيذذني املنسذذقني واحتياجذذات بقذذدرات تتعلذذق

 ،املخذذذذذذذذذذزون وإدارة التعقذذذذذذذذذذب جمذذذذذذذذذذاالت يف املخذذذذذذذذذذزون،
 عام.ال واالمتثال ،القنوات ستخداموا
 :ةالداعم اتاملستند
 لربذذعا يف املنفذذ ة للشذذركات اةنرتنذذت شباة على دراسية ةحلق
 اةنرتنذذت شذذباة علذذى دراسذذية ةوحلقذذ 2014 عذذام مذذن الثذذاين

 عذذذام مذذذن الثالذذذث لربذذذعا يف املخذذذزون بذذذ دارة املعنيذذذني للمنسذذذقني
2014 
 منظمذذذذذة بوصذذذذذفي للسذذذذذاان، املتحذذذذذدة األمذذذذذم صذذذذذندوق يعطذذذذذي

 العمذذذذل جمذذذذاالت مجيذذذذع يف املسذذذذتمر للذذذذتعلم األولويذذذذة تعليميذذذذة،
 طذذذي   الصذذذندوق يقذذذرتع اجلهذذذود، هذذذ ا تتواصذذذل وبينمذذذا احليويذذذة.

 إىل الراميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة اةدارة
 فيمذذذذا التذذذذدريب تذذذذوفري

 بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ دارة يتعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق
 أعيذذذذد وقذذذذد املخذذذذزون،
 التوصذذذية هذذذ ا تأكيذذذد

 2014 عام يف
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 التدريبيذذذة بالذذذدورات املتعلقذذذة األدلذذذة إىل اسذذذتنادا التوصذذذية هذذذ ا         

 .2014 عام يف املتاحة
 يف األداء لسذذذذذن بوضذذذذذوع التدريبيذذذذذة الذذذذذدورات هذذذذذ ا أظهذذذذذرتو 

 .2014 عام يف املخزون إدارة جمال
 ةدارة وعسذذنة منقحذذة بذذنظم األخ  ف ن ذل ، إىل وباةضافة
 عذذذذذذذام يف فصذذذذذذذلية تسذذذذذذذويةو  جذذذذذذذرد عمليذذذذذذذات وتنفيذذذذذذذ  املخذذذذذذذزون
 والرقابذذذذذذذة املخذذذذذذذزون إدارة عمليذذذذذذذة مذذذذذذذن اآلن عذذذذذذذزز قذذذذذذذد 2014
 للساان املتحدة األمم صندوق يف برمتها

20 A/69/5/Add.8، 
 50 الفقرة

 توصذذذذية علذذذذى الصذذذذندوق وافذذذذق
 جهذذذودا تعزيذذذز مبواصذذذلة اجمللذذس
 يف الفجذذذذذذذذوة سذذذذذذذذد أجذذذذذذذذل مذذذذذذذذن

 املتعلقذذذذذذذذذذذة االلتزامذذذذذذذذذذذات متويذذذذذذذذذذذل
 غذذذذذذري املذذذذذذوظفني باسذذذذذذتحقاقات

 اجلذذذذذذدول غضذذذذذذون يف املسذذذذذذددة
 املقرتع. الزمين

 لذذذذذذذذذذىع اةضذذذذذذذذذذافية رسذذذذذذذذذذوموال الفوائذذذذذذذذذذد إىل باةضذذذذذذذذذذافة - 1
 عذذام يف تضذذيف أن الصذذندوق إدارة قذذررت املرتبذذات، تاذذاليف
 القيذذذود رغذذذم دوالر ماليذذذني 10 قذذذدرا تقذذذديرياً  متذذذويالً  2015
 الصذذندوق التذذزام علذذى بوضذذوع ذلذذ  ويذذدل الصارمة. التمويلية
 باسذذذذذذتحقاقات املتعلقذذذذذذة االلتزامذذذذذذات يف التمويذذذذذذل فجذذذذذذوة بسذذذذذذد

 .املسددة غري املوظفني
 مذذع باالشرتاك للساان املتحدة األمم صندوق وأاز - 2

 لتعيذذذذذني عمليذذذذذة واليونيسذذذذذيف اةمنذذذذذائي املتحذذذذذدة األمذذذذذم برنذذذذذامج
 التذذذذأمني متويذذذذل حافظذذذذة كامذذذذل  ةدارة خذذذذارجيني أمذذذذوال مذذذذديري
 تضذذذذذذع أن شذذذذذذأهنا مذذذذذذن بطريقذذذذذة اخلدمذذذذذذة انتهذذذذذذاء بعذذذذذذد الصذذذذذحي
 وبذذات األجذذل. الطويلذذة للخصذذوم مالئمذذة اسذذتثمار اسذذرتاتيجية

 مبجذذذذذرد وسذذذذذيولد املتقدمذذذذذة مراحلذذذذذي يف ل مذذذذذوال الفعلذذذذذي النقذذذذذل
 اخلصذذم معذذدل مذذع يتذذواءم العائذذدات مذذن أفضذذل معذذدالً  انتهائذذي

 االلتزامات. متويل يف إجيابيا تأثريا فيؤثر االكتواري
 لذذذذذذذسجمل التابعذذذذذذذة وامليزانيذذذذذذذة، املاليذذذذذذذة شذذذذذذذباة توأنشذذذذذذذأ - 3

 ،بالتنسذذيق املعذذين املتحدة األمم منظومة يف التنفي يني الرؤساء
 لزيذذادة املنظومذذة نطذذاق علذذى املتاحة بذالفر  معنياً  عامالً  فريقاً 

 اخلدمذذذذة انتهذذذذاء بعذذذذد الصذذذذحي التذذذذأمني إدارة عمليذذذذات كفذذذذاءة
 التذذذذأمني التزامذذذذات عذذذذن فضذذذذال التالفذذذذة، حيذذذذث مذذذذن وفعاليتهذذذذا
 املتحذذدة األمذذم وصندوق اخلدمة. انتهاء بعد املتنامية الصحي

 عذذذذذذذذن اجمللذذذذذذذذس يعذذذذذذذرب
 الذذذذيت للجهذذذذود تقذذذذديرا

 يف اةدارة تبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هلا
 يف الفجذذذذذذذذذوة تقلذذذذذذذذذين
 أنذذذذذذذذذي غذذذذذذذذذري .التمويذذذذذذذذذل

 اةدارة يوصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي
 تعزيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذز مبواصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلة
 إىل الراميذذذذذذذة جهودهذذذذذذذا
 غذذذذذري الفجذذذذذوة تضذذذذذييق
 املمولة.

 X   
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 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
 املناقشذذذة مذذذن ويتضذذذظ العامذذذل، الفريذذذق مذذذن جذذذزء هذذذو للسذذذاان         

 مقارنذذة جذذداً  متقدمذذة تمويللل الصندوق اسرتاتيجية أن األولية
 املتحدة. األمم منظومة مؤسسات بقيةب

21 A/69/5/Add.8، 
 54 الفقرة

 يتحقذذذذذذق بذذذذذذأن اجمللذذذذذذس يوصذذذذذذي
 مذذذذذذذذذذذذذذذذذن السذذذذذذذذذذذذذذذذاان صذذذذذذذذذذذذذذذذندوق
 بذذذذذدء وراء الاامنذذذذذة األسذذذذذباب

 املراجعذذة توصذذيات تنفيذذ  وتذذرية
 وأن للحسذذذذذذذذذذذابات، الداخليذذذذذذذذذذذة
 يف الفعاليذذذة مذذذن مزيذذذدا يتذذذوخى
 وتقذذذذذذذذد  اعذذذذذذذذرز التقذذذذذذذذدم تتب ذذذذذذذذع
 اةدارة إىل ذلذذذذذذ  عذذذذذذن تقذذذذذذارير
 العليا.

 شذذذذامال استعراضذذذا صذذذندوقال أجذذذرى التوصذذذية، هلذذذ ا اسذذذتجابة
 للحسذذذابات الداخليذذذة املراجعذذذة ماتذذذب توصذذذيات تنفيذذذ  حلالذذذة

 .البطيء التنفي  وراء الاامنة واألسباب والتحقيقات
 مذذذذذذذن االسذذذذذذذتفادة للسذذذذذذذاان املتحذذذذذذذدة األمذذذذذذذم صذذذذذذذندوق واصذذذذذذذل

 ذلذذذذذذذ  يف مبذذذذذذذا اجملذذذذذذذاالت، مذذذذذذذن عذذذذذذذدد يف اجليذذذذذذذدة املمارسذذذذذذذات
 لافالذذة احلسذذابات مراجعذذة رصذذد جلذذان إحذذدى مذذن االسذذتفادة
 وتلذذذذذ  احلسذذذذذابات مراجعذذذذذي جملذذذذذس لتوصذذذذذيات التذذذذذام التنفيذذذذذ 
 والتحقيذذذق احلسذذذابات مراجعذذذة خذذذدمات ماتذذذب عذذذن الصذذذادرة
 السذذذذذذابق يف للحسذذذذذذابات الداخليذذذذذذة املراجعذذذذذذة وظيفذذذذذذة )كانذذذذذذت
 العليذذذذذذذذا اةدارة وتذذذذذذذذويل .الرقابذذذذذذذذة( خذذذذذذذذدمات شذذذذذذذذعبة مذذذذذذذذن جذذذذذذذزءا

 ذلذذذذ  ويشذذذذمل املسذذذذاءلة، علذذذذى الرتكيذذذذز مذذذذن املزيذذذذد للصذذذذندوق
 التوصذذيات مجيذذع بشذذأن القطريذذة املااتذذب مذذع املنتظمذذة املتابعذذة

 احلسذذذذذذابات مراجعذذذذذذة خذذذذذذدمات ماتذذذذذذب توصذذذذذذياتو  اخلارجيذذذذذذة
 .التنفي  تنتظر زالت ما اليت والتحقيق
 احلسذذذذذذذابات مراجعذذذذذذذة خذذذذذذذدمات ماتذذذذذذذب تقريذذذذذذذر إىل واسذذذذذذذتنادا
 تنفيذذذذذذذذذذذ  معذذذذذذذذذذذدل كثذذذذذذذذذذذرياً   لسذذذذذذذذذذذن ،2014 لعذذذذذذذذذذذام والتحقيذذذذذذذذذذذق
 تعتذذرب أن ميان ل او  القدمية، التوصيات سيما وال التوصيات،

 .مغلقة التوصية ه ا

 اجمللذذذذذذذذذذذذذذس اسذذذذذذذذذذذذذذتعرض
 إدارة تنفيذذذذذذذذذذذذذذ  حالذذذذذذذذذذذذذذة
 التحقيقذذذذذذذات ماتذذذذذذذب
 احلسذذذذذذابات ومراجعذذذذذذة

 والحذذذذذذذذو للتوصذذذذذذذيات
 .ذل  يف لسناً 

X    
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 
 التقرير مرجع

 نف ت اةدارة عني أبلغت ال ي اةجراء التوصية
 قيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 التنفي 

 مل
 تُنف  

 جتاوز ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 جتاوزتذذذذذذذذذذذذذي( )أو

 األحداث
         22 A/69/5/Add.8، 

 58 الفقرة
 بذذأن الصذذندوق   اجمللذذسُ  يوصذذي
 الضذذذذذذذذذذمان مسذذذذذذذذذذتويات تذذذذذذذذذذدد

 العمذذذذذذذذذذذذل لوحذذذذذذذذذذذذدات املناسذذذذذذذذذذذذبة
 الوحذذذذذذذذذذذدات ضذذذذذذذذذذذمن املصذذذذذذذذذذذنفة
 عاليذذذذذذذذذذذذذذذذة ملخذذذذذذذذذذذذذذذذاطر املعرضذذذذذذذذذذذذذذذذة
 قذذذذدرات يعذذذذزز وأن ومتوسذذذذطة،
 عذذذذذذن لديذذذذذذي الداخليذذذذذذة املراجعذذذذذذة
 الالزمذذذذذذة، املذذذذذذوارد تذذذذذذوفري طريذذذذذذق

 بغيذذذذذذذة مناسذذذذذذذبا، يذذذذذذذراا حسذذذذذذذبما
 مراجعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة دورات تاييذذذذذذذذذذذذذذذذذذذف
 مسذذذذذذذذذذذذذذتوى مذذذذذذذذذذذذذذع احلسذذذذذذذذذذذذذذابات

 خيتارا. ال ي الضمان

 أجذذذراا الذذذ ي املخذذذاطر تقيذذذيم ومبراعذذذاة التوصذذذية، هلذذذ ا اسذذتجابة
 عذذذذذذذذام يف والتحقيذذذذذذذذق احلسذذذذذذذذابات مراجعذذذذذذذذة خذذذذذذذذدمات ماتذذذذذذذذب
 الضذذذذذذذمان مسذذذذذذذتويات السذذذذذذاان صذذذذذذذندوق سذذذذذذيحدد ،2015
 ومتوسذذذذطة، عاليذذذذة ملخذذذذاطر عرضذذذذةامل العمذذذذل لوحذذذذدات املناسذذذذبة
 احلسذذذذذذابات ملراجعذذذذذذة دوراتذذذذذذي تاييذذذذذذف بشذذذذذذأن مقرتحذذذذذذي ويقذذذذذذدم

 احلسذذذذذذذذذذذابات مراجعذذذذذذذذذذذة خذذذذذذذذذذذدمات ماتذذذذذذذذذذذب مذذذذذذذذذذذوارد ومواءمذذذذذذذذذذذة
 يف التنفيذذذذذ ي اجمللذذذذذس إىل املطلذذذذذوب، النحذذذذذو علذذذذذى ،والتحقيذذذذذق

 .مناسبة بطريقة فيي للنظر 2016 لعام الثانية العادية دورتي

 علمذذذذذذذاً  اجمللذذذذذذذس أخذذذذذذذ 
 اةدارةو باسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتجابة

 علذذذذذذذذى اةدارة ثَّ حذذذذذذذذو 
 ماتذذب تعزيز مواصلة

 مراجعذذذذذذذذذذذذذة خذذذذذذذذذذذذذدمات
 احلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابات

 والتحقيق.

 X   

 صفر صفر 10 12 22  المجم ع 
   45 55 100  الت صيات عدد إلجمالي المئ ية النسبة 

  



A/70/5/Add.8 

 

15-09211 46/150 

 

 الثاني المر ق
 المشط بة األص ل م جز  

  
 (املتحدة الواليات اتبدوالر )
 
 الفئة 

 الزيادة )النقصان( العام املنصرم العام احلايل
 )األصول واملخزون والنقدية( 
 19 1 564 1 583 النقدية      

 
 املدعومة غري الوطين التنفي  نفقات

 (110 738) 120 833 10 095 مبستندات

 (4 430) 231 981 227 551 القبض املستحقة املسا ات 

 255 360 2 493 257 853 املخزونات 

 6 555 3 594 10 149 األصول 

 146 766 360 465 507 231  المجم ع

 
 

  



A/70/5/Add.8 

 

47/150 15-09211 

 

 المر ق الثالث
 ال بة سبي  على المد  عات  

 املتحدة( الواليات )بدوالرات

 
 مذذذذذن املعتمذذذذذد املبلذذذذذغ
 للدفع املوجبة األسباب  املدفو  املبلغ الدفع تاريي  املختصة السلطة

 هلم ترتتب ال الصني من موظفني إىل مقدم تعويض 594 2014حزيران/يونيي  18 594      
 مذذذذذذذوظفني باعتبذذذذذذذارهم التقاعديذذذذذذذة املعاشذذذذذذذات حقذذذذذذذوق

 بصذذذذذفتهم الواقذذذذع ئاذذذذذم يعملذذذذون أهنذذذذذم مذذذذع عذذذذارين،م
 .كاملة  ئقوق يتمتعون موظفني

 12 415 2014 حزيران/يونيي 18 12 415 

 1 942 2014 حزيران/يونيي 19 1 942 

 22 155 2014 حزيران/يونيي 19 22 155 

 6 480 2014 حزيران/يونيي 18 6 480 

 20 971 2014 حزيران/يونيي 19 20 971 

 10 443 2014 حزيران/يونيي 19 10 443 

 
 القذذذذى ملوظذذذذف قُذذذد م ،السذذذذفر بسذذذلف يتعلذذذذق تعذذذويض 5 400 2014تشرين األول/أكتوبر  7 5 400

 أفغانستان يف رمسية مةمه يف السفر أثناء حتفي
  80 400  80 400 المجم ع
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 الو   الثالث
 الم ادقة على صحة البيانات المالية  
م ج ننننننة منننننة مننننندير شنننننعبة اللنننننندمات  2015نيسنننننان/يبري   27رسنننننالة مةر نننننة   

اإلدارينننننننة ل نننننننندوق األمنننننننم المتحننننننندة للسنننننننكان إلنننننننى رئنننننننيس مجلنننننننس مراجعننننننني 
 الحسابات 

 
أقذذذذذر، علذذذذذى حذذذذذد علمذذذذي ومعلومذذذذذاا واعتقذذذذذادي، بذذذذذأن مجيذذذذع املعذذذذذامالت اجلوهريذذذذذة قيذذذذذدت  

 يمة يف البيانات املالية املرفقة. بالطريقة السليمة يف السجالت اعاسبية وأهنا ترد بصورة سل
 وأقر مبا يلي:  
 املاليةو إن اةدارة مسؤولة عن سالمة وموضوعية املعلومات املالية املدرجة يف ه ا البيانات 
وإن البيانات املالية أعدت طبقا للمعايري اعاسبية الدوليذذة للقطذذا  العذذام وتتضذذمن مبذذالغ  

 اآلراء اليت توصلت إليها اةدارةومعي نة مبنية على أفضل التقديرات و 
وإن اةجراءات اعاسبية ونظم الرقابذذة الداخليذذة ذات الصذذلة تذذوفر ضذذمانات معقولذذة بذذأن   

األصذذذذذذول مصذذذذذذانة، وأن  مجيذذذذذذع املعذذذذذذامالت مدرجذذذذذذة يف الذذذذذذدفاتر والسذذذذذذجالت بصذذذذذذورة سذذذذذذليمة، وأن  
ت. وإن املراجذذذذع السياسذذذذات واةجذذذذراءات تنفذذذذ ، بصذذذذفة عامذذذذة، مذذذذع الفصذذذذل السذذذذليم بذذذذني الواجبذذذذا

 الداخلي للحسابات جيري استعراضا مستمرا لنظم اعاسبة والرقابةو
وإن اةدارة وفذذرت للمراجذذع الذذداخلي للحسذذابات إماانيذذة االطذذال  احلذذر والاامذذل علذذى  

 مجيع السجالت اعاسبية واملاليةو
وإن اةدارة تسذذذذذذتعرض توصذذذذذذذيات جملذذذذذذذس مراجعذذذذذذذي حسذذذذذذابات األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة واملراجذذذذذذذع  

لذذذداخلي للحسذذذابات، وإن إجذذذراءات الرقابذذذة الداخليذذذة قذذذد نُقحذذذت أو هذذذي قيذذذد التنقذذذيظ، حسذذذب ا
 االقتضاء، استجابة لتل  التوصيات.

ولقذذذد وصذذذلين كتذذذاب مصذذذادقة مذذذن نائذذذب املذذذدير املسذذذاعد، ونائذذذب املذذذدير وكبذذذري املذذذوظفني املذذذاليني  
خيذذن إجذذراءات  نفذذس الضذذمانات فيمذذا مباتذذب الشذذؤون اةداريذذة يف برنذذامج األمذذم املتحذذدة اةمنذذائي، يذذوفر

اخلذذذذدمات قذذذذد  أن اةمنذذذذائي، ويثبذذذذت األمذذذذم املتحذذذذدة اعاسذذذذبة ومذذذذا يتصذذذذل هبذذذذا مذذذذن نُظذذذذم الرقابذذذذة يف برنذذذذامج
اةداري السذذاري حاليذذا  دمت مذذن الربنذذامج اةمنذذائي إىل صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذاان طبقذذا لالتفذذاققذذ

 للصندوق.  من القواعد املالية )أ( 3-116وتعديالتي الالحقة، ووفقا للقاعدة 
 غ بتا( سوهباش ك. توقيع)

 املدير
  شعبة اخلدمات اةدارية
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 الو   الرابا
 ٢٠١4كان ن األول/ديسمبر   ٣١التقرير المالي عة السنة المنت ية  ي   

 
 مقدمة  

يلخذذذذذذن هذذذذذذ ا التقريذذذذذذر املعلومذذذذذذات الذذذذذذواردة يف البيانذذذذذذات املاليذذذذذذة لصذذذذذذندوق األمذذذذذذم املتحذذذذذذدة  - 1
، ويسلد الضوء علذذى اجلوانذذب 2014كانون األول/ديسمرب   31للساان عن الفرتة املنتهية يف 

 واالجتاهات اهلامة. 
جذذذداول، تشذذذمل معلومذذذات  4مالحظذذذة و  26بيانذذذات و  5وتتضذذذمن البيانذذذات املاليذذذة   - 2

 عن العمليات املمولة من موارد الصندوق املخصصة وغري املخصصة على السواء. 
 

 المالياألداء   
 اتجاوات اإليرادات مة المساومات  

بلغت ه ا  ، شهدت املسا ات يف املوارد غري املخصصة زيادةثانية على التوايلالللسنة  - 3
مليذذذذذذون دوالر. وهذذذذذذ ا االجتذذذذذذاا  477.4يف املائذذذذذذة( لتصذذذذذذل إىل  3.8مليذذذذذذون دوالر ) 17.4املذذذذذذرة 

اةجيذذام مهذذم بذذالنظر إىل أن زيذذادة املذذذوارد غذذري املخصصذذة والذذيت مياذذذن التنبذذؤ هبذذا ضذذرورية لتماذذذني 
يف كفالذذة رفذذاا األفذذراد،  البلذذدان سذذاعدةالصندوق من تنفيذذ  خطتذذي االسذذرتاتيجية والوفذذاء بربناجمذذي مل

، مع مراعاة محاية البيئة مذذن أجذذل األجيذذال ولقيق النمو االقتصادي املط رد والقدرة على الصمود
 خطذذذة التنميذذذة، و 2014 ويل للسذذذاان والتنميذذذة ملذذذا بعذذذد عذذذاماملذذذؤمتر الذذذداحلاليذذذة واملقبلذذذة، يف سذذذياق 

حِدثة للتحول
ُ
 .2015ملا بعد عام  امل
، بعد خصم املبالغ املردودة 2014وبلغ جممو  املسا ات يف املوارد املخصصة يف عام  - 4

مليذذذذذذذذذذذذذذذذون دوالر  21.1 هاقذذذذذذذذذذذذذذذدر  بزيذذذذذذذذذذذذذذذذادةمليذذذذذذذذذذذذذذذون دوالر، أي  491.7املاحنذذذذذذذذذذذذذذذذة، إىل اجلهذذذذذذذذذذذذذذذات 
يف املائذذذذة مذذذذن جممذذذذو   51نسذذذذبة املسذذذذا ات املخصصذذذذة ومتثذذذذل املائذذذذة( يف هذذذذ ا السذذذذنة.  يف 4.5)

 (. 2013يف املائة يف عام  50.7املسا ات )
م األمذذذذوعلذذذى غذذذذرار السذذذنوات السذذذذابقة، جذذذاءت معظذذذذم املسذذذا ات املقدمذذذذة إىل صذذذندوق  - 5

، قذذذدمت أكذذذرب عشذذذر 2014فذذذي عذذذام فلسذذذاان مذذذن عذذذدد قليذذذل مذذذن اجلهذذذات املاحنذذذة. املتحذذذدة ل
( 2013يف املائذذذذة يف عذذذذام  87.1يف املائذذذذة مذذذذن املذذذذوارد غذذذذري املخصصذذذذة ) 87.9جهذذذذات ماحنذذذذة 

يذذزال صذذندوق  (. وال2013يف املائذذة يف عذذام  93.7يف املائذذة مذذن املذذوارد املخصصذذة ) 91.8 و
مذذع التعامذذل األمم املتحدة للساان يبذذ ل جهذذودا كبذذرية لتوسذذيع قاعذذدة اجلهذذات املاحنذذة عذذن طريذذق 
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البلذذذدان املتوسذذذطة الذذذدخل والبلذذذدان ذات االقتصذذذادات الناشذذذئة، وكذذذ ل  مذذذع اجلهذذذات املاحنذذذة مذذذن 
 اخلا .  القطا 

ماليذذني دوالر  3.7ىل واسذذتمرت املبذذالغ املذذردودة للجهذذات املاحنذذة يف االحلفذذاض لتصذذل إ - 6
ماليذذني دوالر يف  9.5ماليذذني دوالر و  7.4 ماليذذني دوالر و 6.4 )مقارنذذة بذذذ 2014يف عذذام 

املبذذذذالغ املذذذذردودة ، مثلذذذذت 2014ويف عذذذذام علذذذذى التذذذذوايل(.  2011 و 2012 و 2013 امو عذذذذأ
يعاس األمر ال ي  ،يف املائة من جممو  املسا ات املخصصة للمشاركة يف متويل املشاريع 0.8

 لسنا مستمرا يف قدرة الصندوق على تنفي  األنشطة الربناجمية بافاءة.
 

 اإليرادات األ رى  
إىل  2014لتصل يف عام  مليون دوالر 12.4 زيادة بلغت اةيرادات األخرى حققت - 7

تُعذذذذزى نسذذذذبة تفذذذذوق . و 2013 عذذذذام مليذذذذون دوالر يف 49.1 باملقارنذذذذة مذذذذعمليذذذذون دوالر،  61.5
التاذذاليف غذذذري ماليذذني دوالر مذذن  6.6مذذن هذذ ا الزيذذادة إىل منذذو يف اةيذذرادات بلذذغ  يف املائذذة 50

اةمجاليذذذة يف األنشذذذطة الربناجميذذذة املمولذذذة مذذذن املذذذوارد املخصصذذذة ، والذذذيت امذذذت عذذذن الزيذذذادة املباشذذذرة
الذذيت يطبقهذذا صذذندوق األمذذم  القياسذذية عذذدالت اسذذرتداد التاذذاليفملزيذذادة ينطوي على تنقيظ وعن 
 اجمللس التنفي ي.الصادر عن  2013/9للساان، وفقا للمقرر  املتحدة

 2014مليذذذون دوالر يف عذذذام  32.5خذذذدمات املشذذذرتيات لتصذذذل إىل تالفذذذة وارتفعذذذت  - 8
( وذلذذ  متشذذيا مذذع التذذزام املنظمذذة بزيذذادة إماانيذذة احلصذذول 2013مليذذون دوالر يف عذذام  28.7)

املعقولذذة بافذذاءة ويف الوقذذت املناسذذب. وفيمذذا على السلع األساسية ذات اجلودة الرفيعة واألسذذعار 
يذذذدرق صذذذندوق السذذذاان يف بياناتذذذي  يتعلذذذق باملشذذذرتيات الذذذيت تذذذتم بالنيابذذذة عذذذن األطذذذراف الثالثذذذة، ال

، بزيذذادة بلغذذت 2014مليذذون دوالر يف عذذام  2.3املسذذتحق لذذي )املناولذذة املالية ك يراد لي إال رسم 
دول جيم لليال مفصال خلدمات املشرتيات (. ويتضمن اجل2013مليون دوالر من  عام  0.1

 املقدمة ألطراف ثالثة مصنفة حسب فئات العمالء. 
 

 العمليات يةتد ق اإليرادات  ي المستقب  واستمرار   
يذذد  جمذذاال للشذذ  أن لذذدث تذذدفقات قويذذة  يتوقع صندوق األمم املتحدة للساان مبا ال - 9

بلذذذغ  مبذذذاعذذذت بالفعذذذل مذذذع اجلهذذذات املاحنذذذة، ق  االتفاقذذذات الذذذيت وُ لإليذذذرادات يف املسذذذتقبل اسذذذتنادا إىل 
مليذذذذون  424.9، منهذذذذا 2014كذذذذانون األول/ديسذذذذمرب   31مليذذذذون دوالر يف  514.1جمموعذذذذي 

الذذدعم للرؤيذذة تذذوفري . وه ا أمر بالغ األ يذذة لضذذمان االسذذتمرارية و دوالر متعلقة باملوارد املخصصة
 يف األجلني املتوسد والطويل. املتعلقة باألنشطة الربناجمية للمنظمة
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 نظرة عامة -الم رو ات   
يف  مليذذذذون دوالر 913.3مبلذذذذغ  ، أي مذذذذنيف املائذذذذة 9.7زاد جممذذذذو  املصذذذذروفات بنسذذذذبة  - 10
، مما يعاس زيادة كبذذرية يف األنشذذطة 2014مليون دوالر يف عام  1 002.1إىل  2013عام 

املمولذذة مذذن املذذوارد املخصصذذة، حيذذث شذذهدت  لصذذندوق. وتتعلذذق أبذذرز زيذذادة باألنشذذطةلالربناجميذذة 
مليذذذون  501.7إىل  2013ماليذذذني دوالر يف عذذذام  406.1يف املائذذذة مذذذن  23.6بنسذذذبة  زيذذذادة

 .2014دوالر يف عام 
الذذذذذذذذذذذذذربامج القطريذذذذذذذذذذذذذة والتذذذذذذذذذذذذذدخالت العامليذذذذذذذذذذذذذة واةقليميذذذذذذذذذذذذذة وقذذذذذذذذذذذذذد زاد جممذذذذذذذذذذذذذو  مصذذذذذذذذذذذذذروفات  - 11

مليذذذذذذذذذذذذذون دوالر  820.2صذذذذذذذذذذذذذل إىل يف املائذذذذذذذذذذذذذة لي 9.3بنسذذذذذذذذذذذذذبة الربناجميذذذذذذذذذذذذذة األخذذذذذذذذذذذذذرى  واألنشذذذذذذذذذذذذذطة
(، يف حذذذني زادت مصذذذروفات امليزانيذذذة املؤسسذذذية 2013مليذذذون دوالر يف عذذذام  750.5 )مقابذذذل
مليذذذون دوالر يف  138.8مليذذذون دوالر )مقابذذل  139.5يف املائذذة فقذذذد لتصذذل إىل  0.5بنسذذبة 
مصذذذذذذروفات املائذذذذذذة مذذذذذذن جممذذذذذذو   يف 13.9(. ومتثذذذذذذل مصذذذذذذروفات امليزانيذذذذذذة املؤسسذذذذذذية 2013عذذذذذذام 

. ويؤكذذد ذلذذ  التذذزام 2013 املائذذة عذذن عذذام يف 1.3، أي أقذذل بنسذذبة 2014 الصذذندوق يف عذذام
 اةدارية. ة نشطاألو  دعم املؤسسيالاملنظمة مبواصلة تعزيز الافاءة يف 

 
 وال كي  المنو الم ارد حسب ال ج ة الجلرا ية ون ع  م  عة - الم رو ات  

، اسذذذذذذذتخدم 2014ن منظمذذذذذذذة ميدانيذذذذذذذة. ويف عذذذذذذذام إن صذذذذذذندوق األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة للسذذذذذذذاا - 12
املائذذذذذة، مذذذذذن  يف 81.4مليذذذذذون دوالر، أي  667.9الصذذذذذندوق يف أنشذذذذذطتي امليدانيذذذذذة مبلغذذذذذا قذذذذذدرا 

. الذذذربامج القطريذذذة والتذذذدخالت العامليذذذة واةقليميذذذة واألنشذذذطة الربناجميذذذة األخذذذرىجممذذذو  مصذذذروفات 
هذذذي  2014 صذذذندوق يف عذذذامالذذذيت حصذذذلت علذذذى أكذذذرب قذذذدر مذذذن مسذذذاعدات ال طقاوكانذذذت املنذذذ

مليذذون  77.1مليذذون دوالر، مبذذا يف ذلذذ  مبلذذغ قذذدرا  183.2شرق أفريقيا وجنوهبا )مبا جمموعذذي 
مليذذذذون دوالر، مبذذذذا يف  160.2دوالر مذذذذن املذذذذوارد العاديذذذذة(، تليهذذذذا آسذذذذيا ومنطقذذذذة اعذذذذيد اهلذذذذاد  )

 158.1يذذا ووسذذطها )غرب أفريقمنطقة مليون دوالر من املوارد العادية(، و  91ذل  مبلغ قدرا 
مليذذذون دوالر مذذذن املذذذذوارد العاديذذذة(. وقذذذد بلذذذغ جممذذذذو   63مليذذذون دوالر، مبذذذا يف ذلذذذ  مبلذذذذغ قذذذدرا 

مليذذذون  152.3مذذذا قيمتذذذي  التذذذدخالت العامليذذذة واةقليميذذذة واألنشذذذطة العامليذذذة األخذذذرىمصذذذروفات 
العامليذذة واةقليميذذة الربامج القطرية والتدخالت يف املائة من جممو  مصروفات  18.6دوالر )أي 

مليذذون دوالر، أي  102.1(. وقذذد أنفذذق مذذن هذذ ا املبلذذغ مذذا مقذذدارا واألنشذذطة الربناجميذذة األخذذرى
 يف املائة، على الربنامج العاملي لتعزيز أمن سلع الصحة اةاابية. 67
ويعتمذذذذذد اذذذذذاع املنظمذذذذذة يف تنفيذذذذذ  واليتهذذذذذا إىل حذذذذذد كبذذذذذري علذذذذذى مهذذذذذارة وكفذذذذذاءة موظفيهذذذذذا  - 13

مليذذذذون دوالر علذذذذى تاذذذذاليف  256.1، أنفذذذذق الصذذذذندوق 2014ني والذذذذدوليني. ويف عذذذذام الذذذذوطني
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 ميثذذذل هذذذ ا املبلذذذغيف املائذذذة مذذن جممذذذو  املصذذذروفات يف تلذذذ  السذذنة. و  6.52، ممذذذا ميثذذذل (7)املذذوظفني
، حينما شالت تااليف 2013ما كان عليي احلال يف عام عيف املائة  1.8قدرا  مبا نسبة تقل
، كذذذذذان 2014املائذذذذذة مذذذذذن جممذذذذذو  مصذذذذذروفات ذلذذذذذ  العذذذذذام. ويف هنايذذذذذة عذذذذذام يف  27.4املذذذذذوظفني 
 املنظمة.  يف املائة يف مقر 17.6 الصندوق يف املااتب امليدانية، وموظفي املائة من  يف 82.4
مليذذون  28.3سذذنوية )زيذذادة أكذذرب وشذذهدت مصذذروفات تنميذذة قذذدرات النظذذراء وتذذدريبهم  - 14

مصذذذذروفات اخلذذذدمات املهنيذذذة واخلذذذذدمات املتعاقذذذد عليهذذذا البالغذذذذة تليهذذذا مباشذذذرة الزيذذذادة يف  دوالر(،
وُتعذذزى الزيذذادة يف إطذذار  .مليذذون دوالر 18.5مليون دوالر، واملصذذروفات األخذذرى البالغذذة  24.1

الفئتذذني األوليذذني إىل النمذذو الذذ ي شذذهدتي عمومذذا األنشذذطة الربناجميذذة، وتتماشذذى مذذع التذذزام املنظمذذة 
زيزهذذاو وتُعذذزى الزيذذادة يف إطذذار املصذذروفات األخذذرى إىل خسذذارة بلغذذت ببنذذاء القذذدرات الوطنيذذة وتع

، 2013مليذذون دوالر يف إعذذادة تقيذذيم حسذذابات املسذذا ات املسذذتحقة القذذبض )يف عذذام  15.6
 مليون دوالر يف ه ا الفئة(. 0.6حقق الصندوق رئاً قدرا 

مذذن أنشذذطة الصذذندوق وتضطلع احلاومات واملنظمات غري احلاوميذذة بتنفيذذ  نسذذبة كبذذرية  - 15
املائذذذذذذذة مذذذذذذذن  يف 31.1، أي 2014مليذذذذذذذون دوالر يف عذذذذذذذام  255.1الربناجميذذذذذذذة، بلغذذذذذذذت قيمتهذذذذذذذا 

 الذذذربامج القطريذذذة والتذذذدخالت العامليذذذة واةقليميذذذة واألنشذذذطة الربناجميذذذة األخذذذرى. جممذذذو  مصذذذروفات
وفات ، حذذني بلغذذت مصذذر 2013 مليون دوالر عن مثيلي يف عذذام 39.3ويزيد ه ا املبلغ مبقدار 

يف  28.7مليذذون دوالر، أو  215.8األنشطة اليت نف  ا احلاومات واملنظمات غري احلاوميذذة 
املائذذة، مذذن جممذذو  مصذذروفات الذذربامج القطريذذة والتذذدخالت العامليذذة واةقليميذذة واألنشذذطة الربناجميذذة 

 األخرى.
 

 الوائض  ي السنة  
ويُعذذذذزى هذذذذ ا املبلذذذذغ ون دوالر. مليذذذذ 23مذذذذا مقذذذذدارا  2014بلذذذذغ الفذذذذائض اةمجذذذذايل لعذذذذام  - 16

بالاامل تقريباً إىل املوارد غري املخصصة. ويف إطار املوارد غري املخصصة، كانذذت إيذذرادات السذذنة 
مليذذون  0.04مطابقذذة تقريبذذاً للمصذذروفات، مذذع تسذذجيل فذذائض علذذى مسذذتوى احلذذد األد  قيمتذذي 

حني بلغ الفذذائض يف املذذوارد  2013نسبة تنفي  الربامج مقارنة بعام الرتفا  دوالر، ذل  نتيجة 
  مليون دوالر. 75املخصصة 
__________ 

الذذذذذذ ين يعي ذذذذذذنهم املذذذذذذدير التنفيذذذذذذ ي للصذذذذذذندوق أو مذذذذذذن ينذذذذذذوب عنذذذذذذي  مجيذذذذذذع العذذذذذذاملني “املذذذذذذوظفني”يشذذذذذذمل مصذذذذذذطلظ  (7) 
للنظذذذذذام األساسذذذذذي ملذذذذذوظفي األمذذذذذم املتحذذذذذدة ومبوجذذذذذب السذذذذذلطة الذذذذذيت خوهلذذذذذا األمذذذذذني العذذذذذام للمذذذذذدير التنفيذذذذذ ي  وفقذذذذذا

، ومقذذذذرر اجلمعيذذذذة 2004حزيران/يونيذذذذي  1السذذذذارية اعتبذذذذارا مذذذذن  ST/SGB/2004/10)مبقتضذذذذى نشذذذذرة األمذذذذني العذذذذام 
(. وهذذو يشذذمل مجيذذع املذذوظفني الذذ ين لذذق بشذذؤون مذذوظفي صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذااناملتع 58/555العامذذة 

 يعملون بعقود مستمرة وعددة املدة ومؤقتة.

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2004/10
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 المركز المالي  
 األص ل والل  م  

 1 295.2مذذذذذا مقذذذذذدارا  2014كذذذذذانون األول/ديسذذذذذمرب   31بلذذذذذغ جممذذذذذو  األصذذذذذول يف  - 17
(و وبلذذذذذذذذغ جممذذذذذذذذو  اخلصذذذذذذذذذوم 2013ماليذذذذذذذذني دوالر يف عذذذذذذذذام  1 160.5مليذذذذذذذذون دوالر )مقابذذذذذذذذل 

 (. 2013مليون دوالر يف عام  401.1مليون دوالر )مقابل  567.8مقدارا  ما
مليذذون  651.8، بلذذغ جممذذو  األصذذول املتداولذذة 2014كذذانون األول/ديسذذمرب   31ويف  - 18

 ،نسذذذبة التذذذداول . وبلغذذذتمليذذذون دوالر 261.9دوالر، مقارنذذذًة مبجمذذذو  اخلصذذذوم املتداولذذذة البذذذالغ 
يف  4.6مقارنذذة بنسذذبة  2.5اريذذة، الوفذذاء بالتزاما ذذا اجلوهي النسبة اليت تقيس قدرة املنظمة على 

هذذذ ا النقصذذذان، الذذذذ ي قذذذارب نسذذذبة التذذذداول مذذذذن  ال ينبغذذذذي اعتبذذذار. و 2013املائذذذة يف هنايذذذة عذذذام 
، علذذى أنذذي مؤشذذر علذذى تذذدهور السذذالمة املاليذذةو (يف املائذذة 2.8) 2012 عذذاميف  النسبة املسذذجلة

تاذذوين حافظذذة اسذذتثمارات الصذذندوق مذذن اسذذتثمارات بذذل هذذو يف املقذذام األول نتيجذذة للتحذذول يف 
قصرية األجل أساسا إىل اسذذتثمارات طويلذذة األجذذل. وارتفذذع متوسذذد أجذذل اسذذتحقاق اسذذتثمارات 

، ممذذا أدى 2014أشذذهر يف عذذام  16.8إىل  2013أشذذهر يف هنايذذة عذذام  10.7الصذذندوق مذذن 
. 2014وق يف هنايذذة عذذام إىل احلفذذاض عذذام يف حجذذم األصذذول املتداولذذة الذذيت احذذتفو هبذذا الصذذند

 بالتفصيل أدناا.  وغريها وترد ه ا االجتاهات
 

 اتاألرصدة النقدية وحا ظة االستثمار   
لصذذذذندوق األمذذذذم املتحذذذذدة للسذذذذاان  وماافئذذذذات النقديذذذذة واالسذذذذتثمارات شذذذذهدت النقديذذذذة - 19

مليذذذذذذذذون دوالر يف هنايذذذذذذذذة  766.5يف املائذذذذذذذذة(، مذذذذذذذذن  22مليذذذذذذذذون دوالر ) 168.3زيذذذذذذذذادة بلغذذذذذذذذت 
. ويُعذذزى هذذ ا النمذذو باألسذذاس إىل 2014مليذذون دوالر يف هنايذذة عذذام  934.8إىل  2013 معا

ماليذذني دوالر يف صذذناديق الذذربامج املشذذرتكة الذذيت يذذديرها الصذذندوق بالنيابذذة  107.1زيذذادة بلغذذت 
عذذذن مؤسسذذذات أخذذذرى تابعذذذة ملنظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة، وإىل احلفذذذاض عذذذام يف التربعذذذات املسذذذتحقة 

مليذذذون دوالر يف هنايذذذذة  229.1إىل  2013مليذذذون دوالر يف هنايذذذذة عذذذام  285.5القذذذبض، مذذذن 
 . وقد سا ت كلتا احلالتني يف لرير النقدية املتاحة لالستثمارات.2014عام 
واحلفضذذت األرصذذدة النقديذذة للصذذندوق )النقديذذة احلاضذذرة والنقديذذة املودعذذة يف املصذذرف(  - 20 

. 2014مليذذون دوالر يف هنايذذة عذذام  13.3إىل  2013مليذذون دوالر يف هنايذذة عذذام  21.1مذذن 
االسذذتثمارات  شذذهدت السذذيولة يف اسذذتثمارات الصذذندوق لذذوال حنذذووعلذذى النحذذو املذذ كور أعذذالا، 

يف املائذذة مذذن حافظذذة اسذذتثمارات  53.9نسبة  2014طويلة األجل، اليت شالت يف هناية عام 
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ك ماافئذذذذذذات النقديذذذذذذة (، وذلذذذذذذ  علذذذذذذى حسذذذذذذاب صذذذذذذاو 2013يف املائذذذذذذة عذذذذذذام  38.1املنظمذذذذذذة )
يف  13.6يف املائة على التذذوايل ) 41.1يف املائة و  5واالستثمارات قصرية األجل اليت شالت 

 (.2013يف املائة على التوايل يف عام  48.4املائة و 
يف املائذذذذذذذة يف  0.8يف املائذذذذذذذة مقابذذذذذذذل  0.6إىل العائذذذذذذذدات ، احلفضذذذذذذذت 2014ويف عذذذذذذذام  - 21
 الصذذذذاوك املاليذذذذة العاليذذذة اجلذذذذودة مذذذذع الرتكيذذذذز الشذذذذديد علذذذذى ويسذذذذتثمر الصذذذذندوق يف .2013 عذذذام

يف املائذذة مذذن القيمذذة اةمجاليذذة  65.1كذذان ،  2014اجلدارة االئتمانيذذة ملصذذدريهاو ويف هنايذذة عذذام 
 AAAأوراق ماليذذذة مذذذن الفئذذذة يف شذذذال  ثالثذذذة أشذذذهر أو أكثذذذرالسذذذتثمارات الذذذيت تسذذذتحق خذذذالل ل
 (. ودائع ألجل)سندات و  +AA أو
ويضذذذطلع برنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة اةمنذذذائي بذذذ دارة خزينذذذة الصذذذندوق وأنشذذذطتي االسذذذتثمارية  - 22

 . اتمبوجب اتفاق ملستوى اخلدم
 

 الملزونات  
مليذذون  46.6زادت القيمة اةمجاليذذة ملخزونذذات الصذذندوق زيذذادة كبذذرية، إذ ارتفعذذت مذذن  - 23

. ويتذذذذألف اجلانذذذذب 2014ام مليذذذذون دوالر يف هنايذذذذة عذذذذ 54.3إىل  2013دوالر يف هنايذذذذة عذذذذام 
لذذذذدى البذذذذائعني  يف املائذذذذة(، مذذذذن سذذذذلع الصذذذذحة اةاابيذذذذة اعفوظذذذذة 91.2األكذذذذرب مذذذذن املخزونذذذذات )

 النهائية.  بشال مؤقت، أو املوجودة يف املخازن امليدانية أو يف طريقها إىل وجهتها
غذذذذذذذت حيذذذذذذذث بل، للسذذذذذذذنة الثالثذذذذذذذة علذذذذذذذى التذذذذذذذوايلوقذذذذذذذد شذذذذذذذهدت األرصذذذذذذذدة امليدانيذذذذذذذة زيذذذذذذذادة  - 24

ماليذذذني  10ماتبذذذاً )باملقارنذذذة مذذذع  23موزعذذذة علذذذى  2014مليذذذون دوالر يف هنايذذذة عذذذام  16.6
. ويعذذذذزى هذذذذ ا النمذذذذو يف علذذذذى التذذذذوايل( 2012و  2013مليذذذذون دوالر يف عذذذذامي  3.7دوالر و 

املقذذذذذذام األول إىل الزيذذذذذذادة يف أنشذذذذذذطة صذذذذذذندوق السذذذذذذاان يف اجملذذذذذذاالت املتعلقذذذذذذة ئذذذذذذاالت الطذذذذذذوار  
 0.1 مليون دوالر )مقابل 0.3زى الزيادة يف خسائر/تسويات املخزونات البالغة وتعاةنسانية. 

(، يف املقام األول أيضاً إىل عمليذذات الصذذندوق يف البلذذدان الذذيت متذذر 2013مليون دوالر يف عام 
مليذذون دوالر يف  29.2مذذن ، احلفاضاً طفيفاً وشهدت املخزونات قيد الوصول بأزمات إنسانية. 

 .2014مليون دوالر يف هناية عام  27.1إىل  2013هناية عام 
تخذذذ  الصذذندوق عذذذددا يويف ضذذوء األ يذذة املتزايذذذدة لشذذراء وتوزيذذع سذذذلع الصذذحة اةاابيذذة،  - 25

مذذن املبذذذادرات الراميذذذة إىل تعزيذذذز القذذذدرة علذذذى التعامذذل مذذذع املخزونذذذات وتتبعهذذذا واةبذذذالع عنهذذذا مذذذن 
 أجل دعم عملياتي امليدانية على حنو فعال. 
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات واألص ل غير المادية  
 31.8 مليون دوالر )مقابل 34.1لتبلغ قيمة املمتلاات واملنشمت واملعدات ارتفعت  - 26

وتعذذذذذذذذزى هذذذذذذذذ ا الزيذذذذذذذذادة جزئيذذذذذذذذاً إىل تغذذذذذذذذري أجذذذذذذذذري يف معذذذذذذذذدالت (. 2013مليذذذذذذذذون دوالر يف عذذذذذذذذام 
واملنشذذمت واملعذذدات مذذع عمرهذذا االقتصذذادي االسذذتهالك ملواءمذذة العمذذر النذذافع املتوقذذع للممتلاذذات 
مليذذذون دوالر أقذذذل مذذذن املصذذذروفات الذذذيت   1.3الفعلذذذي، ممذذذا نشذذذأ عنذذذي مصذذذروفات اسذذذتهالك مبقذذذدار 

كان سيعرتف هبا باستخدام التقديرات اعاسذذبية القدميذذة. وهنذذاك سذذبب آخذذر هلذذ ا الزيذذادة يتمثذذل 
، والذذذ ي يعذذذزى قيذذذد التشذذذييد وغذذذري املتاحذذذة بعذذذد مليذذذون دوالر يف قيمذذذة األصذذذول 1.2يف منذذو مببلذذذغ 

 بالاامل تقريباً إىل حصة الصندوق من تااليف تشييد دار األمم املتحدة يف الربازيل.
، بلغذذت تالفذذة بنذذود املمتلاذذات واملنشذذمت واملعذذدات الذذيت ظلذذت 2014ويف هنايذذة عذذام  - 27

مليذذذذذون  16.4)مقابذذذذل مليذذذذون دوالر  14.1مسذذذذتخدمة رغذذذذم اسذذذذذتهالكها بالاامذذذذل مذذذذا مقذذذذذدارا 
 (.2013دوالر يف عام 

 مليون دوالر 0.6ما جمموعي  2014هناية عام امللموسة يف  وبلغت قيمة األصول غري - 28
بالرباجميذذذات التجاريذذذة واملعذذذدة وتتصذذذل هذذذ ا البنذذذود و (2013مليذذذون دوالر يف عذذذام  0.1)مقابذذذل 

 داخليا اململوكة لصندوق األمم املتحدة للساان.
 

 حسابات مستحقة الد االت مستحقة القبض و حساباال  
 2014مليذذذذذذذون دوالر يف هنايذذذذذذذة عذذذذذذذام  229.1بلغذذذذذذذت املسذذذذذذذا ات املسذذذذذذذتحقة القذذذذذذذبض  - 29
(. ومتثذذذذذذل املسذذذذذذا ات املخصصذذذذذذذة 2013دوالر عذذذذذذن عذذذذذذام مليذذذذذذون  56.4قذذذذذذدرا  باحلفذذذذذذاض )أي

زء كبري ، كان ج2014يف املائة من جممو  املسا ات. ويف هناية عام  99.8املستحقة القبض 
مليذذون دوالر( يتعلذذق بأقسذذاط نتجذذت عذذن اتفاقذذات  219.9مذذن املسذذا ات املسذذتحقة القذذبض )

 التمويل املشرتك املتعددة السنوات، اليت ستصبظ مستحقة الدفع يف الفرتات املقبلة. 
املسذذذذتحقة القذذذذبض مرتفعذذذذة للغايذذذذةو وئلذذذذول هنايذذذذة عذذذذام  املسذذذذا اتتذذذذزال معذذذذدالت لصذذذذيل  الو  - 30

مليون دوالر فقد من املسذذا ات  0.9قيمتي  ن لدى صندوق األمم املتحدة للساان ما، كا2014
مليذذون  0.2شذذهرا، وقذذام الصذذندوق يف العذذام نفسذذي بشذذطب  12املستحقة القبض بعد مدة تزيد على 

 (. 2013 دوالر فقد من املسا ات املستحقة القبض )مقابل القيمة نفسها يف عام
 ، مذذذذذذذذذذذذذن2014احلسذذذذذذذذذذذذابات املسذذذذذذذذذذذذذتحقة الذذذذذذذذذذذذدفع بشذذذذذذذذذذذذذال كبذذذذذذذذذذذذري خذذذذذذذذذذذذذالل عذذذذذذذذذذذذام  زادتو  - 31

يف األمذذوال  ةكبذذري   زيذذادةإىل هذذ ا النمذذو يعذذزى و مليون دوالرو  212.4مليون دوالر إىل  133.5
نظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة بوصذذذفي الوكيذذذل مل تابعذذذةأخذذذرى مؤسسذذذات الذذذيت تذذذتفو هبذذذا الصذذذندوق باسذذذم 
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مليون دوالر يف  36.1مقابل  2014دوالر يف عام مليون  143.2) اةداري للربامج املشرتكة
 .(2013عام 
 

 استحقاقات الم نوية  
مليذذون  332.1إىل  2014ت االلتزامذذات املتعلقذذة باسذذتحقاقات املذذوظفني يف هنايذذة عذذام زاد - 32

اكتواريذذة قذذدرها خسذذائر ، ويعزى ذل  أساسا إىل 2013مليون دوالر يف عام  259.3دوالر مقابل 
واحلفذذذذض  .االلتزامذذذذات املتعلقذذذذة بالتذذذذأمني الصذذذذحي بعذذذذد انتهذذذذاء اخلدمذذذذةنامجذذذذة عذذذذن دوالر مليذذذذون  54.3

معذذذدل اخلصذذذم الذذذ ي يطبقذذذي اخلذذذرباء االكتواريذذذون عنذذذد حسذذذاب التزامذذذات التذذذأمني الصذذذحي بعذذذد انتهذذذاء 
 . 2014يف املائة يف عام  4إىل  2013يف املائة يف عام  5.01اخلدمة من 

 102.1اجلذذذذذزء غذذذذذري املمذذذذذول مذذذذذن االلتزامذذذذذات املتعلقذذذذذة باسذذذذذتحقاقات املذذذذذوظفني مذذذذذن  زادو  - 33
، األمذذذذذر 2014 مليذذذذذون دوالر يف هنايذذذذذة عذذذذذام 154.8 إىل 2013مليذذذذذون دوالر يف هنايذذذذذة عذذذذذام 

مليذذون  20.1متويل إضايف قذذدرا  ، يقابلي جزئياً فقدال ي يعزى أساسا إىل تنقيظ معدل اخلصم
 م خالل العام.د  دوالر قُ 
برنذذامج األمذذم املتحذذدة اةمنذذائي سذذوف تذذول الصذذندوق، بشذذراكة مذذع ، 2015ويف عذذام  - 34
، األموال هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتاني املرأةو  منظمة األمم املتحدة للطفولةو 

مديرين خارجيني للصناديق من استحقاقات املوظفني إىل االلتزامات املتعلقة باملخصصة لتمويل 
مماثلذذة حلافظذذة أكثذذر تنوعذذا وذات رئيذذة أعلذذى ات اسذذتثمار حافظذذة األمذذوال يف هذذ ا جذذل اسذذتثمار أ

ويف هنايذذذذذذذة شذذذذذذذهر كذذذذذذذذانون . الصذذذذذذذندوق املشذذذذذذذرتك للمعاشذذذذذذذات التقاعديذذذذذذذذة ملذذذذذذذوظفي األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذذدة
، كان برنامج األمم املتحدة اةمنائي قد حد د اثنني من مديري الصناديق 2014األول/ديسمرب 
 ا.وتعاقد معهم

 
 يرصدة ال ناديق واالحتياإيات  

املذذوارد غذذري املخصصذذة فئتذذني  ذذا: أرصذذدة الصذذناديق غذذري عذذددة الغذذرض أرصذذدة شذذمل ت  - 35
 وأرصدة الصناديق عددة الغرض. 

( مليذذذون 93.8، بلذذذغ العجذذذز يف الصذذذناديق غذذذري عذذذددة الغذذذرض )2014ويف هنايذذذة عذذذام  - 36
مليذذذذذون دوالر اجلذذذذذزء غذذذذذري املمذذذذذول مذذذذذن االلتزامذذذذذات ( 154.8)حيذذذذذث ميثذذذذذل العجذذذذذز البذذذذذالغ دوالر، 
مليون دوالر رصذذيد الصذذندوق املتذذاع للربجمذذة علذذى  61مبلغ  ميثل املوظفني و استحقاقات املتعلقة ب

. وقذذد تذذوفر مذذن رصذذيد الصذذندوق املتذذاع للربجمذذة مبلذذغ للقطذذا  العذذام أساس املعايري اعاسبية الدولية
 . 2015جمة يف عام ماليني دوالر ةعادة الرب  25.1قدرا 
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مليذذون دوالر. ومذذن  45.7، بلغ رصيد الصناديق عذذددة الغذذرض 2014ويف هناية عام  - 37
لرسذذذذذوم مناولذذذذة املشذذذذرتيات عذذذذذن  الفذذذذائض الرتاكمذذذذي ماليذذذذني دوالر 4.3القيمذذذذة، ميثذذذذل مبلذذذذذغ  اهذذذذ 

تيسذذذذري التخطذذذذذيد ملذذذذذوارد  ألغذذذذذراض و وقذذذذذد   فذذذذرد هذذذذذ ا األمذذذذوال يف السذذذذذنوات السذذذذابقةاملصذذذذروفات
التاذذاليف املسذذرتدة املرتاكمذذة الذذيت ميثذذل ماليذذني دوالر  5.8قذذدرا  ومثة مبلغ آخذذر خدمات الشراء.

لتغطيذذذة  2013مسذذذتقل يف عذذذام صذذذندوق والذذذيت ُحو لذذذت إىل املبذذذالغ املرصذذذودة يف امليزانيذذذة جتذذذاوزت 
مبلذذغ قذذدرا أخريا، يتصل اجمية. و االحتياجات من القدرات املرتبطة بتنفي  املشاريع واألنشطة الربن

 اخلاصة. استئماين للهبات صندوق بمليون دوالر  35.5
مليذذذون دوالر.  675.4املذذذوارد املخصصذذذة صذذذناديق ، بلذذذغ رصذذذيد 2014ويف هنايذذذة عذذذام  - 38

 الصذذذناديق االسذذذتئمانيةنشذذذطة ألمليذذذون دوالر  639.3مذذذا مقذذذدارا سيخصذذذن ومذذذن هذذذ ا املبلذذذغ، 
 اليت سيضطلع هبا الصندوق يف السنوات املقبلة.

 
 اللالصة  

وهذذو يف مركذذز مذذايل قذذوي ويف وضذذع جي ذذد  2014اختذذتم صذذندوق السذذاان السذذنة املاليذذة  - 39
 اليتي على حنو فعال يف املستقبل.مياني من االضطال  بو 
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 الو   اللامس
  ٢٠١4بر كان ن األول/ديسم  ٣١البيانات المالية للسنة المنت ية  ي   
 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 )ي(4٢٠١كان ن األول/ديسمبر   ٣١بيان المركز المالي  ي  - يوال  

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
 املرجع 

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 
 ٢٠١4ديسمرب 

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

 ٢٠١3ديسمرب 
      األص ل

      األص ل المتداولة

 119 122 385 59  3املالحظذذة  النقدية النقدية وماافئات

 696 360 448 378  4املالحظذذة  االستثمارات اليت تستحق خالل سنة واحدة

 559 46 282 54  5املالحظذذة  املخزونات

 10 171  6املالحظذذة  املسا ات املستحقة القبض )املعامالت التبادلية(

 980 213 239 117  6املالحظذذة  التبادلية(املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري 

 765 14 449 28  6املالحظذذة  املبالغ املدفوعة مقدًما واألصول املتداولة األخرى

 146 15 864 13  7املالحظذذة  صندوق التشغيلالسلف املقدمة من 

 275 773 838 651  المجم ع 

      األص ل غير المتداولة

 685 283 920 496  4املالحظذذة  بعد سنة االستثمارات اليت تستحق

 513 71 659 111  6املالحظذذة  املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية(

 11 10  6املالحظذذة  أصول غري متداولة أخرى

 841 31 123 34  8املالحظذذة  املمتلاات واملنشمت واملعدات

 137 648  9املالحظذذة  امللموسة األصول غري

 187 387 360 643  المجم ع 

 462 160 1 198 295 1  مجم ع األص ل 

      الل  م

      الل  م المتداولة

 464 133 434 212  10املالحظذذة  احلسابات املستحقة الدفع واملستحقات

 447 31 782 31  12املالحظذذة  استحقاقات املوظفني

 389 2 647 17  13املالحظذذة  خصوم متداولة وإيرادات مؤجلة أخرى
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 املرجع 
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

 ٢٠١4ديسمرب 
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

 ٢٠١3ديسمرب 
 300 167 863 261  المجم ع 

      الل  م غير المتداولة

 884 227 302 300  12املالحظذذة  استحقاقات املوظفني

 884 5 603 5  13املالحظذذة  خصوم غري متداولة وإيرادات مؤجلة أخرى

 768 233 905 305  المجم ع 

 068 401 768 567  مجم ع الل  م 

 394 759 430 727  صا ي األص ل 

    االحتياإيات ويرصدة ال ناديق

      االحتياإيات

 660 91 128 95  14املالحظذذة  االحتياطي التشغيلي

 000 5 000 5  14املالحظذذة  احتياطي اةيواء امليداين

 660 96 128 100  مجم ع االحتياإيات  

      يرصدة ال ناديق

 557 48 692 45  14املالحظذذة  الغرض غري خصصة عددة موارد صناديقأرصدة 

غذذذذذذذري خصصذذذذذذذة وخصصذذذذذذذة غذذذذذذذري  مذذذذذذذوارد أرصذذذذذذذدة صذذذذذذذناديق
      الغرضعددة 

 (800 61) (762 93)  14املالحظذذة  خصصة املوارد غري امل 

 977 675 372 675 اجلدول باء خصصةاملوارد امل 

 734 662 302 627  مجم ع يرصدة ال ناديق 

 394 759 430 727  مجم ع االحتياإيات ويرصدة ال ناديق 

 
 .املالحظات املرافقة جزء ال يتجزأ من البيانات املالية )أ( 
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 )ي(4201كان ن األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي للسنة المنت ية  ي  -ا ثاني  

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة( 
 
  2013 2014 املرجع 
      اإليرادات مة المساومات     

 999 459 392 477 اجلدول ألف املسا ات غري املخصصة

إىل اةيذذذذذرادات األخذذذذذرى التحذذذذذويالت : خصذذذذذوما منهذذذذذا 
 (931 2) (483 5)  الرسوم الضريبية لسداد 

    

 068 457 909 471  15املالحظذذة  المجم ع الورعي 

 025 477 415 495  15املالحظذذة  املسا ات املخصصة

 (378 6) (672 3)  : املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة خصوما منها 

 647 470 743 491  المجم ع الورعي 

 715 927 652 963  15املالحظذذة  مجم ع اإليرادات مة المساومات 

 052 49 476 61  16املالحظذذة  أخرى إيرادات

 767 976 128 025 1  مجم ع اإليرادات 

    الم رو ات

 320 250 088 256  18املالحظذذة  تااليف املوظفني

 154 164 819 168  18املالحظذذة  بالربامجاملتصلة الصحة اةاابية والسلع األخرى سلع 

 483 90 814 118  18املالحظذذة  النظراء وتدريبهمقدرات تنمية 

 299 156 623 168  18املالحظذذة  اللوازم واملواد وتااليف التشغيل

 005 152 123 176  18املالحظذذة  املتعاقد عليهااخلدمات املهنية واخلدمات 

 704 608  18املالحظذذة  تااليف التمويل

 256 85 139 83  18املالحظذذة  السفر

 572 8 822 5  18 و 9 و 8املالحظات  واةهالكاالستهالك 

 4 (4)  18املالحظذذة  اضمحالل القيمة

 543 5 084 24  18املالحظذذة  أخرى مصروفات

 340 913 116 002 1  مجم ع الم رو ات 

 427 63 012 23 البيانان الثالث والرابا  الوائض للسنة 

 
 .البيانات املاليةاملالحظات املرافقة جزء ال يتجزأ من  )أ( 
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 )ي(4201كان ن األول/ديسمبر   31بيان التليرات  ي صا ي األص ل للسنة المنت ية  ي  -ا ثالث  

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 املرجع 
أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 االحتياطيات الصناديق
جممذذذذذذذو  صذذذذذذذايف 

 األصول
 449 661 304 93 145 568   2013الثاني/يناير كان ن   1الرصيد  ي      

      2013الحركة  ي يرصدة ال ناديق واالحتياإيات  ي عام 

 – 456 4 (456 4)  من االحتياطي التشغيلي وإلييالتحويالت 

 519 34 – 519 34  االستحقاقات املتعلقة باملوظفني

     التح يالت بية م ارد صندوق السكان

 – 152 1 (152 1)  اةيواء امليدايناحتياطي 

 427 63 (252 2) 679 65 البيان الثاين الفائض/)العجز( يف الفرتة 

 946 97 356 3 590 94  مجم ع الحركة  الل الوترة 

 395 759 660 96 735 662 البيان األول 2013كان ن األول/ديسمبر   31الرصيد  ي  

     2014واالحتياإيات  ي عام الحركة  ي يرصدة ال ناديق 

 – 468 3 (468 3)  14املالحظذذة  التحويالت من االحتياطي التشغيلي وإليي

 (977 54) – (977 54)  14املالحظذذة  االستحقاقات املتعلقة باملوظفني

     التح يالت بية م ارد صندوق السكان

 – 828 1 (828 1)  14املالحظذذة  احتياطي اةيواء امليداين

 012 23 (828 1) 840 24 ، البيان الثاين 14املالحظة  الفائض/)العجز( يف الفرتة 

 (965 31) 468 3 (433 35)  مجم ع الحركة  الل الوترة 

 430 727 128 100 302 627 البيان األول  ٢٠١4كان ن األول/ديسمبر   ٣١الرصيد  ي  

 
  .البيانات املاليةاملالحظات املرافقة جزء ال يتجزأ من  )أ( 
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 )ي(1420كان ن األول/ديسمبر   31بيان التد قات النقدية للسنة المنت ية  ي  -ا رابع  

 بمالف دوالرات الواليات املتحدة()
 
  2013 2014 املرجع 

    التد قات النقدية مة األنشطة التشليلية

 427 63 012 23 البيان الثاين الفائض يف الفرتة

مااسب(/خسذذذذذذذذذذذذذذذذذذائر االحتفذذذذذذذذذذذذذذذذذذاظ بالنقديذذذذذذذذذذذذذذذذذذة أو ماافئذذذذذذذذذذذذذذذذذذات النقديذذذذذذذذذذذذذذذذذذة )
 أجنبية بعمالت

 117 (250) 

 9 و 8املالحظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات  االستهالك واةهالك
 18 و

5 822 8 572 

 8 6   هاوشطب قيمة املمتلاات واملنشمت واملعداتاضمحالل 

 394 748  18املالحظذذة   واملنشمت واملعداتخلسائر/)املااسب( النامجة عن التصرف يف املمتلاات ا

 (590 6) (645 5)  16املالحظذذة  إيرادات االستثمار

 (302) 142  7 و 6املالحظتان  )النقصان( يف االعتمادات املرصودة للحسابات املشاوك يف لصيلها الزيادة/

 (816 10) (723 7)  5املالحظذذة  )الزيادة(/النقصان يف املخزونات 

 (527 107) 541 56  6املالحظذذة  )الزيادة(/النقصان يف املسا ات املستحقة القبض 

 (452 1) 229 1  7املالحظذذة  )الزيادة(/النقصان يف السلف املقدمة من صندوق التشغيل 

 976 2 (888 11)  النقصان يف املبالغ املدفوعة مقدًما واألصول األخرى /)الزيادة(

 (753 117) 970 78  10املالحظذذة  )النقصان( يف احلسابات املستحقة الدفع واملستحقات الزيادة/

 (939 13) 753 72  12املالحظذذة  )النقصان( يف االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني الزيادة/

 (448 10) 977 14  13املالحظذذة  )النقصان( يف اخلصوم األخرى واةيرادات املؤجلة الزيادة/

 519 34 (977 54) البيان الثالث املااسب/)اخلسائر( االكتوارية 

 (181 159) 084 174  صا ي التد قات النقدية مة األنشطة التشليلية 

    التد قات النقدية مة األنشطة االستثمارية

عمليذذذذذذذذذذذذات الشراء/التسذذذذذذذذذذذذويات للممتلاذذذذذذذذذذذذات واملنشذذذذذذذذذذذذمت واملعذذذذذذذذذذذذدات واألصذذذذذذذذذذذذول 
  امللموسة غري

 (712 9) (648 9)  9 و 8املالحظتان 

 144 270  عائدات بيع املمتلاات واملنشمت واملعدات

 (502 405) (983 859)  4املالحظذذة  شراء االستثمارات

 716 302 785 620  4املالحظذذة  استحقاق االستثمارات

 6 و 4املالحظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات  الفوائد اعصلة
  16 و

11 875 13 275 

 (079 99) (701 236)  النقدية مة األنشطة االستثماريةصا ي التد قات  
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  2013 2014 املرجع 
 – –  التد قات النقدية مة األنشطة التم يلية

 – –  صا ي التد قات النقدية مة األنشطة التم يلية 

 (260 258) (617 62)  صا ي )النق ان(/الزيادة  ي النقدية ومكا ئات النقدية  

 129 380 119 122  3املالحظذذة  بداية الفرتةالنقدية وماافئات النقدية يف 

االحتفذذذذذاظ بالنقديذذذذذذة أو ماافئذذذذذات النقديذذذذذة بعمذذذذذذالت  /)خسذذذذذائر(مااسب
 أجنبية

 (117) 250 

 119 122 385 59  3املالحظذذة  النقدية ومكا ئات النقدية  ي ن اية الوترة 

 
 .املالحظات املرافقة جزء ال يتجزأ من البيانات املالية )أ( 
 

 .“الطريقة غري املباشرة”يعرض بيان التدفقات النقدية باستخدام  
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 )ي(2014كان ن األول/ديسمبر   31بيان المقارنة بية الميزانية والمبالغ الوعلية للسنة المنت ية  ي  - امسا   

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 الفرق/رصيد املوارد استخدام امليزانية امليزانية النهائية األصليةامليزانية  بند امليزانية

     األنشطة اإلنمائية     

 996 1 381 30 377 32 860 36 فعالية التنمية

 743 18 457 337 200 356 300 355 الربامج

     األنشطة اإلدارية

 447 9 348 106 795 115 043 117 التااليف املتاررة

 780 2 426 2 206 5 356 5 غري املتاررة التااليف

 – 981 1 981 1 100 2 تنسيق األنشطة اةمنائية ل مم املتحدة

 966 32 593 478 559 511 659 516 المجم ع 

 
 .املالحظات املرافقة جزء ال يتجزأ من البيانات املالية )أ( 
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 صندوق األمم المتحدة للسكان  
 الماليةمالحظات على البيانات   
 1المالحظنة   
 المبلِّغ بيان الم مة ويوداف المنظمة ومعل ماٌت عة الكيان  
 بيان الم مة  

صذذذذندوق األمذذذذم املتحذذذذدة للسذذذذاان هذذذذو وكالذذذذة األمذذذذم املتحذذذذدة الرائذذذذدة الذذذذيت تذذذذدعم إدمذذذذاق  
 هبدفالقضايا الساانية يف خطة التنمية العاملية من أجل ضمان وضع سياسات تشمل اجلميع 

لقيذذذق الرفذذذاا وقذذذدرة التايذذذف ل فذذذراد والنمذذذو االقتصذذذادي والتنميذذذة املسذذذتدامة املطذذذردين والشذذذاملني 
ويدعم الصندوق البلدان يف تعزيز حقوق اةنسان ومحايتها، وذل  بوسائل منها كفالة  .للجميع

اء اسذذتفادة اجلميذذع مذذن خذذدمات الصذذحة اجلنسذذية واةاابيذذة، وال سذذيما النسذذاء والشذذبابو ويف بنذذ
القذذذدرات علذذذى مجذذذع ولليذذذل واسذذذتخدام البيانذذذات السذذذاانية مذذذن أجذذذل وضذذذع السياسذذذات والذذذربامج 

مسذذاواة وكذذ ل  الرصذذد الفعذذال للتقذذدم اعذذرزو وكفالذذة  الرامية إىل القضاء على الفقذذر ومعاجلذذة الذذال
م ، مذذع االلتذذزاماب ةماانذذا بشذذمجيذذع الأن ياون كل محل مرغوبا فيي، وكذذل والدة آمنذذة، ولقيذذق 

 .ئماية البيئة ل جيال احلالية واملقبلة
 

 يوداف المنظمة  
يعمل صندوق الساان علذذى تعزيذذز احلذذق يف الصذذحة اجلنسذذية واةاابيذذة مذذن خذذالل تعجيذذل  

مذذن األهذذداف اةمنائيذذة ل لفيذذة )لسذذني صذذحة األم(، مذذع إعطذذاء  5وتذذرية التقذذدم حنذذو لقيذذق اهلذذدف 
يسذذذيتني مذذذذن غايذذذات األهذذذذداف اةمنائيذذذة ل لفيذذذة  ذذذذا: احلذذذد مذذذذن األولويذذذة ةحذذذراز تقذذذذد م يف غذذذايتني رئ

فيهذذذا خذذذدمات التنظذذذيم  وفيذذذات األمهذذذات وتذذذوفري خذذذدمات الصذذذحة اجلنسذذذية واةاابيذذذة للجميذذذع، مبذذذا
يهذذدف الصذذندوق إىل لسذذني حيذذاة السذذاان  ،الطوعي ل سرة. ومن خالل الرتكيز علذذى هذذ ا اجملذذال

 150سذذيما النسذذاء واملراهقذذون والشذذباب يف أكثذذر مذذن  الذذ ين ال تصذذلون علذذى خذذدمات كافيذذة، ال
بلذذذذدا. ويسرتشذذذذد الصذذذذندوق يف عملذذذذي مبذذذذا لديذذذذي مذذذذن خذذذذربة يف جمذذذذاالت ديناميذذذذات السذذذذاان وحقذذذذوق 
اةنسذذان واملسذذاواة بذذني اجلنسذذني، وتوج ذذي االحتياجذذاُت القطريذذة مسذذار أنشذذطتي. ويضذذطلع الصذذندوق 

األخذذرى التابعذذة  املتخصصذذة احلاومذذات والوكذذاالتبدور عف ز للعمل والدعوة وإقامذذة الشذذراكات مذذع 
اجملتمذذذع املذذذدين والقطذذذا  اخلذذذا  مذذذن أجذذذل التذذذأثري إجيابذذذا يف حيذذذاة منظمذذذات ألمذذذم املتحذذذدة و نظومذذذة امل

الباليذذذني مذذذن النذذذاس، وال سذذذيما مذذذن هذذذم يف أمذذذس احلاجذذذة إىل خدماتذذذي. وإضذذذافة إىل ذلذذذ ، يسذذذاعد 
نية الستباق لديات الغد مذذن خذذالل تذذوفري أدوات الصندوق البلدان على استخدام البيانات الساا

متاينية تتمثل يف التوجيي التقذذين واملشذذورة املتعلقذذة بالسياسذذات والتذذدريب والذذدعم، ويذذدعو إىل حشذذد 
 املوارد واةرادة السياسية الالزمة ةااز أعمالي.
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لساان بأهذذداف ومبذذاد  برنذذامج عمذذل املذذؤمتر الذذدويل ل األمم املتحدة ويسرتشد صندوق 
إطذذذار وكذذذ ل    ذلذذذ  الربنذذذامج، ( واةجذذذراءات الرئيسذذذية ملواصذذذلة تنفيذذذ1994للسذذذاان والتنميذذذة )

كمذذذا يعمذذذل علذذذى الذذذرتويج هلذذذا. ،  2014إجذذذراءات املتابعذذذة لربنذذذامج عمذذذل املذذذؤمتر إىل مذذذا بعذذذد عذذذام 
ويلتذذذذزم الصذذذذندوق، علذذذذى وجذذذذي اخلصذذذذو ، بتعزيذذذذز الصذذذذحة اجلنسذذذذية واةاابيذذذذة واحلقذذذذوق اةاابيذذذذة 

لية النسذذذاء والفتيذذذات بتشذذذجيع اسذذذتقال كذذذ ل مسذذذؤولية الرجذذذال، و  واملسذذذاواة بذذذني اجلنسذذذني وتفعيذذذل
ومتاينهن يف كل ماذذان. ويتمتذذع مجيذذع األزواق واألفذذراد بذذاحلق يف أن يقذذرروا ئريذذة ومسذذؤولية عذذدد 

ا احلذذذق يف ، وهلذذذم أيضذذذمواعيذذذد إاذذذاهبمفاصذذذلة بذذذني الات األطفذذذال الذذذ ين يرغبذذذون يف إاذذذاهبم والفذذذرت 
محايذذذذذة هذذذذذ ا احلقذذذذذوق احلصذذذذذول علذذذذذى املعلومذذذذذات والوسذذذذذائل الالزمذذذذذة لذذذذذ ل . ويذذذذذرى الصذذذذذندوق أن 

، يف حذذد ذا ذذا متثذذل أهذذدافا إمنائيذذة وتعزيذذز رفذذاا املذذراهقني والشذذباب، وخباصذذة الفتيذذات، الرتويج هلاو 
 للتحول وشاملة للجميع. لقيق تنمية مستدامة عدثة إىل جانب كوهنا أمورا حامسة يف

 األهذذذذداف سيسذذذذهم يف لسذذذذني نوعيذذذذةهذذذذ ا أن لقيذذذذق بذذذذ الصذذذذندوق اعتقذذذذاد راسذذذذي لذذذذدىو  
املقبلذذذذة. ا هذذذذو لقيذذذذق التنميذذذذة املسذذذذتدامة ل جيذذذذال احلاليذذذذة و يذذذذاة وإاذذذذاز هذذذذدف متفذذذذق عليذذذذي عامليذذذذاحل

ا ال يتجذذذزأ مذذذن مجيذذذع اجلهذذذود املب ولذذذة لتحقيذذذق التنميذذذة االجتماعيذذذذة وتشذذذا ل هذذذ ا األهذذذداف جذذذزء
وارد واالقتصادية على حنو مطرد ومستدام، مبا يليب االحتياجات البشرية ويافذذل الرفذذاا وتمذذي املذذ
غذذري الطبيعية اليت هي أساس كل حياة. ويقر  الصندوق بأن مجيع حقوق اةنسذذان حقذذوق عامليذذة 

 فولة لال الناس يف مجيع احلاالت.مرتابطة ومتشاباة، وهي ماقابلة للتجزئة و 
باالتسذذاق والتجذذانس األمذذم املتحذذدة أن تتسذذم  ويدعم الصندوق اجلهود الرامية إىل كفالة 

، مبذذذذا يشذذذذمل وجذذذذود 2015دثذذذذة للتحذذذذول يف إطذذذذار التنميذذذذة ملذذذذا بعذذذذد عذذذذام خلطذذذذة عوأن تسذذذذتجيب 
بقيذذادة منس ذذق مقذذيم ذي واليذذة معذذز زة ضذذمن نظذذام منس ذذقني مقيمذذني يرتاذذز علذذى املشذذاركة  ميذذداين

ويتسذذم بذذروع الزمالذذة. ويقذذوم الصذذندوق بذذدور نشذذد ورائذذد يف العمليذذة املشذذرتكة بذذني الوكذذاالت الذذيت 
األثذذذر  تعزيذذذز دة مذذذن أجذذذليف لقيذذذق أهذذذداف إصذذذالع األمذذذم املتحذذذ  ذذذدف إىل تيسذذذري إحذذذراز تقذذذدم

 اةمنائي.
تعبئذذذة املذذذوارد الذذذيت تقذذذدمها البلذذذدان املتقدمذذذة  جمذذذالملسذذذاعدة يف ا تذذذوفري ويواصذذذل الصذذذندوق 
ا لاللتزامذذات الذذيت قطعتهذذا مجيذذع البلذذدان علذذى نفسذذها يف البلذذدان الناميذذة علذذى السذذواء، وفقذذالنمذذو و 

األمم املتحدة   املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة ذات الصلة اليت تعقدهاويف عملالإطار برنامج 
 .للساان والتنمية ويلأهداف املؤمتر الدمن أجل كفالة لقيق 

ا إذا أُريد لقيق األهداف اةمنائية ل لفية. أهداف برنامج العمل أمر حيوي أيضوبلوع  
هلا غاية شاملة تتمث ل يف خفض معدل  عملالامج ا مع برناألهداف الثمانية املتماشية متامفتل  

. وُيسذذذذذهم الصذذذذندوق خبربتذذذذذي اخلاصذذذذذة يف جمذذذذذاالت 2015الفقذذذذر املذذذذذدقع إىل النصذذذذذف ئلذذذذول عذذذذذام 
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يف اجلهد التعذذاوين املبذذ ول علذذى نطذذاق العذذامل مذذن أجذذل  الصحة اةاابية وقضايا الساان والتنمية
. ويؤي ذذذد الصذذذندوق، الذذذ ي يعمذذذل يف يخلفهاواةطذذذار الذذذ ي سذذذ لقيذذذق األهذذذداف اةمنائيذذذة ل لفيذذذة

. ا لتحقيق األهدافمراعية لالعتبارات اجلنسانية سعيشراكات متعددة، وضع سياسات وبرامج 
 وتاي ف ه ا الشراكات وفقا للظروف الوطنية واعلية.

 
 الكيان المبلِّغ  

ويتلقى الصذذندوق إن صندوق األمم املتحدة للساان هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة.  
توجيهذذذذات بشذذذذأن السياسذذذذة العامذذذذة مذذذذن اجلمعيذذذذة ومذذذذن اجمللذذذذس االقتصذذذذادي واالجتمذذذذاعي. ويقذذذذد م 
الصندوق تقاريرا عن املسائل اةدارية واملاليذذة والربناجميذذة إىل جملذذس إدارتذذي، وهذذو اجمللذذس التنفيذذ ي 

مم املتحدة خلدمات األ لربنامج األمم املتحدة اةمنائي وصندوق األمم املتحدة للساان وماتب
 املشاريع.
ماتبذذذذذا إقليميذذذذذا ودون إقليمذذذذذي  150 نيويذذذذذورك، ولذذذذذي أكثذذذذذر مذذذذذن صذذذذذندوق يفالويقذذذذذع مقذذذذذر  
 اتب اتصال يف مجيع أحناء العامل.ا وموقطري
 

 2المالحظننة   
 السياسات المحاسبية وإعادة بيان األرقام المقارنة للسن ات السابقة  

 مةال ا م جز السياسات المحاسبية )ي( 
 اسبية اهلامة الواردة يف ما يلي.تطبق البيانات املالية السياسات اع 

 العرف المحاسبي ‘1’ 
م اا للنظذذذعاسذذذبة علذذى أسذذذاس االسذذتحقاق وفقذذذا إىل اعذذدت هذذذ ا البيانذذات املاليذذذة اسذذتنادأ 
 العام. اعاسبية الدولية للقطا صندوق األمم املتحدة للساان واملعايري لوالقواعد املالية املايل 
 

 الوترة المالية ‘2’ 
 كذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف  الفذذذذذذذذذرتة املشذذذذذذذذذمولة هبذذذذذذذذذ ا البيانذذذذذذذذذات املاليذذذذذذذذذة هذذذذذذذذذي السذذذذذذذذذنة املنتهيذذذذذذذذذة 
 .٢٠١4 ديسمرب
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 وحدة الحساب ‘3’ 
وحدة احلساب املسذذتخدمة يف هذذ ا البيانذذات املاليذذة هذذي دوالر الواليذذات املتحذذدة. وعنذذد  

ا إىل تناداملبلذذغ املعذذادل بذذدوالرات الواليذذات املتحذذدة اسذذإجراء املعامالت بعمالت مغايرة، تسب 
 سعر الصرف املعمول بي يف األمم املتحدة. 

يف  وقذذد جذذرى تقريذذب املبذذالغ املعروضذذة يف البيانذذات واجلذذداول إىل أقذذرب ألذذف دوالر، أمذذا 
. وقذذد ون اذذت ال املالحظذذات فقذذد قُذر بذذت إىل أقذذرب مليذذون دوالر أو ألذذف دوالر علذذى النحذذو املبذذنيَّ

 اجملاميع دقيقة بسبب التقريب.
 

 قدية ومكا ئات النقديةالن ‘4’ 
النقديذذة  احلاضذذرة واالسذذتثماراِت يف أسذذواق املذذال  علذذى مل النقدية وماافئاُت النقديةتتش 

الذذذذذقصرية األجذذذذل، الذذذذيت مياذذذذن لويلهذذذذا بسذذذذهولة إىل مبذذذذالغ نقديذذذذة و العاليذذذذة السذذذذيولة واالسذذذذتثمارات 
تعر ضذذذها للتغذذذري  يف القيمذذذة خذذذاطر طفيفذذذة. وتضذذذم الصذذذاوك املاليذذذة املصذذذن فة معروفذذذة وتعتذذذرب خذذذاطر 

أقذذل مذذن  ة أشذذهر أوبوصذذفها ماافئذذات للنقديذذة أي اسذذتثمارات تذذني تذذاريي اسذذتحقاقها بعذذد ثالثذذ
 تاريي حياز ا.

 
 األص ل المالية ‘5’ 

تذذذاريي ُتصذذذن ف مجيذذذع األصذذذول املاليذذذة الذذذيت تذذذني اسذذذتحقاقها يف غضذذذون سذذذنة واحذذذدة مذذذن  
اةبالع يف فئة األصول املتداولة. وُتصن ف األصول املالية اليت تذذني اسذذتحقاقها بعذذد سذذنة واحذذدة 

 ع يف فئة األصول غري املتداولة.أو أكثر من تاريي اةبال
ا ملذذا هذذو ىل دوالرات الواليذذات املتحذذدة وفقذذولذذو ل األصذذول املاليذذة املقي مذذة بعملذذة أجنبيذذة إ 

 الرمسية املعمول هبا يف األمم املتحدة يف تاريي اةبالع، على أن يعرتفسائد من أسعار الصرف 
 أو العجز يف بيان األداء املايل.الفائض يف باألرباع واخلسائر 

يف  ويصذذذذن ف الصذذذذندوق األصذذذذول املاليذذذذة يف الفئذذذذات التاليذذذذة: األصذذذذول املقي مذذذذة بالقيمذذذذة العادلذذذذة 
القذذذذذذبضو واألصذذذذذذول اعذذذذذذتفو هبذذذذذذا حذذذذذذ  أجذذذذذذل  عجذذذذذذزو والقذذذذذذروض واحلسذذذذذذابات املسذذذذذذتحقةالفذذذذذذائض أو ال

علذذى الغذذرض مذذن اقتنذذاء الذذ ي يتوقذذف اسذذتحقاقهاو واألصذذول املاليذذة املتاحذذة للبيذذع. ويتحذذدد التصذذنيُف 
مجيذذذع  تقذذذاساألول بذذذاألداة املاليذذذة ويُعذذذاد تقييمذذذي يف كذذذل تذذذاريي إبذذذالع. و االعذذذرتاف األدوات املاليذذذة عنذذذد 

أوليذذا اعرتافذذا صندوق بالقروض واملبالغ املستحقة القذذبض ال يعرتفبالقيمة العادلة. و  أوالاألصول املالية 
أوليا يف تاريي التداول،  اعرتافا هبا مجيعافيعرتف . أما باقي األصول املالية، ال ي نشأت فيي تاريياليف 

 لية.وهو التاريي ال ي يصبظ فيي الصندوق طرفا يف احلام التعاقدي املتعلق باألداة املا
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التصذذذذذنيف وفقذذذذذا للمعذذذذذايري اعاسذذذذذبية الدوليذذذذذة 
 األصول املالية للقطا  العام

 االستثمارات األصول اعتفو هبا ح  تاريي االستحقاق  
 كذذذذذانون األول/  31ال يذذذذذرد أي منهذذذذذا يف  -االسذذذذذتثمارات  األصول املتاحة للبيع

 2013كانون األول/ديسمرب   31و  2014ديسمرب 
النقديذذذذذذذذذذة وماافئذذذذذذذذذذات النقديذذذذذذذذذذة، واملسذذذذذذذذذذا ات املسذذذذذذذذذذتحقة  املستحقة القبض القروض واحلسابات

مذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذن صذذذذذذذذذذندوق التشذذذذذذذذذذغيل،  القذذذذذذذذذذبض، والسذذذذذذذذذذلف املقد 
 واحلسابات األخرى املستحقة القبض

فذذائض يف الاألصذذول املقي مذذة بالقيمذذة العادلذذة 
 عجزالأو 

 كذذذانون األول/  31املشذذذتقات املاليذذذة، ال يذذذرد أي منهذذذا يف 
 2013كانون األول/ديسمرب   31و  2014ديسمرب 

  
 األصول املالية اعتفو هبا ح  تاريي االستحقاق  

االسذذذذذذتثمارات اعذذذذذذتفو هبذذذذذذا حذذذذذذ  تذذذذذذاريي االسذذذذذذذتحقاق هذذذذذذي أصذذذذذذول ماليذذذذذذة غذذذذذذري مشذذذذذذذتقة  
مذذدفوعات ثابتذذة أو مياذذن لديذذدها وذات تذذواريي اسذذتحقاق ثابتذذة، يعتذذزم الايذذان االحتفذذاظ  ذات

ا هبذذا أواًل بالقيمذذة العادلذذة مضذذاف استحقاقها ولذذي القذذدرة علذذى ذلذذ . ويُعذذرتفهبا ح  حلول أجل 
طريقذذة سذذعر اسذذتخدام اعسذذوبة باملهلاذذة ا بالتالفذذة اليف املعذذامالت، ويعذذرتف هبذذا الحقذذإليهذذا تاذذ

عذذتفو ، صن ف الصذذندوق حافظذذة اسذذتثماراتي يف فئذذة األصذذول ا2014الفائدة الساري. ويف عام 
 تحقاق.هبا ح  تاريي االس

 
 األصول املالية املتاحة للبيع  

متث ذذل األصذذول املاليذذة املتاحذذة للبيذذع أصذذواًل ماليذذة مدرجذذة يف هذذ ا الفئذذة أو غذذري مصذذن فة يف  
االيف املعذذامالت ويبلذذغ ا إليها تصول أواًل بالقيمة العادلة مضاف ا األهب يعرتفأي فئة أخرى. و 

بالقيمذذة  أربذذاع أو خسذذائر مرتتبذذة عليهذذا مباشذذرة ا بالقيمذذة العادلذذة علذذى أن يعذذرتف بذذأيعنها الحق
يف صذذذايف األصذذذول/حقوق امللايذذذة. ولتسذذذب الفائذذذدة علذذذى األصذذذول املاليذذذة املتاحذذذة للبيذذذع  العادلذذذة

األصول املالية املتاحة للبيع، يعاد ب االعرتاف باستخدام طريقة سعر الفائدة الساري. وعند إلغاء
عجذذذذز يف بيذذذذان   األصذذذذول/حقوق امللايذذذذة كفذذذذائض أويفالعجذذذذز املذذذذرتاكم يف صذذذذا تصذذذذنيف الذذذذربظ أو

ا إىل األسذذذعار السذذوقية الذذذواردة مذذذن ة للقيذذاس الحقذذذاألداء املذذايل. وتسذذذتند القذذيم العادلذذذة املسذذذتخدم
، مل ياذذن للصذذندوق أي أرصذذدة 2014كانون األول/ديسمرب   31بائعني ذوي مسعة طي بة. ويف 

 ة.ألصول املالية املصنفة يف ه ا الفئمتبقية من ا
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 األصول املالية من القروض واحلسابات مستحقة القبض  
تعذذد القذذروض واحلسذذابات املسذذتحقة القذذبض أصذذوال ماليذذة ذات مذذدفوعات ثابتذذة أو قابلذذة  

للتحديذذذد، وهذذذي غذذذري مسذذذجلة يف سذذذوق نشذذذطة. ويعذذذرتف هبذذذا أوليذذذا بقيمتهذذذا العادلذذذة مضذذذافا إليهذذذا 
املسذذتحقة القذذبض، بعذذد االعذذرتاف هبذذا، اسذذتنادا . وتقاس القروض واحلسذذابات تتااليف املعامال

ُهل اة بذ
طريقة سعر الفائدة الساري، خصوما منها أي خسذذارة تنذذتج عذذن استخدام إىل تالفتها امل

اضذذمحالل القيمذذة إذا مذذا لذذزم ذلذذ . ويُفصذذظ عذذن القيمذذة السذذوقية أيضذذا يف الذذذمالحظات امللحقذذة 
يف تذذذاريي كذذذل إبذذذالع هبذذدف الوقذذذوف علذذذى أي أدلذذذة بذذذه ا البيانذذذات. وتُقذذذي م تلذذذ  األدوات املاليذذة 

موضوعية تثبت حدوث اضمحالل يف القيمة كتخلف املذذدين عذذن السذذداد مذذثال، وذلذذ  بالنسذذبة 
لاذذل أصذذل مذذن األصذذول. ويعذذرتف بذذ يرادات الفوائذذد علذذى أسذذاس التناسذذب الذذزمين بتطبيذذق طريقذذة 

 سعر الفائدة الساري على األصل املايل املعين. 
مستحقة القبض من املعامالت التبادلية وغري التبادلية بالقيمذذة االمسيذذة ا ات املسوتقيد  

 . إماانية لصليها املبالغ املشاوك يفخصصات خصوما منها 
 

 عجزالفائض أو يف الاألصول املالية املقاسة بالقيمة العادلة   
ماليذذذذذة يذذذذذتم  عجذذذذذز هذذذذذي أصذذذذذولالفذذذذذائض أو يف الاألصذذذذذول املاليذذذذذة املقاسذذذذذة بالقيمذذذذذة العادلذذذذذة  

لديذذذذدها عنذذذذد االعذذذذرتاف األويل أو تذذذذتفو هبذذذذا للتذذذذداول. ويعذذذذرتف هبذذذذ ا األصذذذذول أوليذذذذا بقيمتهذذذذذا 
أي تاذذاليف معذذامالت كمصذذروفات. وتقذذاس بالقيمذذة العادلذذة يف تذذاريي كذذل إبذذالع تقيذذد العادلذذة و 

 الفائض أو العجز. يف مايل، ويعرتف بأي مااسب أو خسائر ناجتة بالقيمة العادلة 
عجذذذز يف الفذذذائض أو يف الويصذذذنف الصذذذندوق املشذذذتقات كأصذذذول ماليذذذة بالقيمذذذة العادلذذذة  

مذذع ويذذتم التعاقذذد بشذذأهنا بيذذان األداء املذذايل. وتسذذتخدم املشذذتقات ةدارة خذذاطر الصذذرف األجنذذيب 
وتقذذذارن نظذذذراء ذوي جذذذدارة ائتمانيذذذة. ويذذذتم احلصذذذول علذذذى القيمذذذة العادلذذذة للمشذذذتقات مذذذن النظذذذراء 

 ه ا لداخلية اليت تقوم على أساليب وتقنيات التقييم املعرتف هبا عموما كمعايري يفابالتقييمات 
التصذذرف القطا . وتصن ف األصول املدرجة يف ه ا الفئة بوصفها أصذذوال متداولذذة إذا كذذان يُتوقذذع 

اذذن ت، مل 2014 ديسذذمرب كذذانون األول/  31شهرا من تذذاريي اةبذذالع. ويف  12يف غضون هبا 
مذذذذن فئذذذذة هذذذذ ا البذذذذالعمالت األجنبيذذذذة يف  شذذذذتقات ماليذذذذةمل معذذذذامالت مفتوحذذذذة أي الصذذذذندوقلذذذذدى 

مذذن النذذو  الذذ ي يسذذتوجب عاسذذبة مسذذتقلة بالقيمذذة مدجمذذة األصول، ومل تان لديي أي مشذذتقات 
خُيضذذع الصذذندوق املشذذتقات ألي عاسذذبة  عجذذز يف بيذذان األداء املذذايل. والالفذذائض أو يف الالعادلذذة 
 لوطية. 
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تذذاريي إبذذالع لتحديذذد مذذا إذا كانذذت هنذذاك أدلذذة  كذذل  ات األصذذول املاليذذة يفوتقي م مجيع فئ 
موضوعية على اضمحالل قيمة أي من األصول املنفردة أو جمموعات األصول. ومن بني األدلذذة 
علذذذى اضذذذمحالل قيمذذذة األصذذذل ءلذذذف الطذذذرف املقابذذذل أو عجذذذزا عذذذن السذذذداد أو حذذذدوث تراجذذذع 

اضمحالل القيمة يف الفائض أو العجز يف بيان األداء مستد  يف قيمة األصل. ويعرتف خبسائر 
 املايل )مباشرة أو باستخدام حساب للمخصصات( يف السنة اليت تنشأ فيها. 

 
 الملزونات ‘6’ 

اةاابيذذة  ةلصذذحلتتألف خزونات صندوق الساان بالدرجة األوىل من السلع األساسية  
واملعدات الطبية وغريها من املعدات اليت يُراد إما بيعها ألطراف ثالثة أو توزيعها على املستفيدين 
بصذذذذورة مباشذذذذرة أو عذذذذن طريذذذذق الشذذذذركاء املنفذذذذ ين دعمذذذذا لذذذذذ نشطة الربناجميذذذذة املنفذذذذ ة بالنيابذذذذة عذذذذذن 

 الصندوق. 
تفيدين أو بسذذعر التالفذذة وتتفو باملخزون ألغراض التوزيع دون لميل أي تالفة للمس 

ل طراف الثالثةو ووفقذذا لذذ ل ، تقذذدر قيمذذة املخذذزون بسذذعر التالفذذة أو تالفذذة االسذذتبدال احلاليذذة، 
 أيهما أقل. وتقيد أصناف املخزون كمصروفات عند انتقال السيطرة عليها. 

ويف تاريي اةبالع، كان املخذذزون يتذذألف مذذن أصذذناف واقعذذة لذذت سذذيطرة الصذذندوق إمذذا  
 نة يف مستودعات أو ال تزال قيد الوصول ومل جير تسلمها ماديا بعد يف وجهتها املقصودة. خز 

وُلذذذدد تالفذذذة املخزونذذذات الذذذذيت تذذذتفو هبذذذا املقذذذر علذذذذى أسذذذاس متوسذذذد التالفذذذة املذذذذرجظ،  
حذذذني ُلذذذدد تالفذذذة املخزونذذذات الذذذيت ال تذذذزال قيذذذد الوصذذذول واملخزونذذذات يف امليذذذدان علذذذى أسذذذاس  يف

يذذذذذة للسذذذذذذلع مضذذذذذافا إليهذذذذذذا التاذذذذذاليف األخذذذذذذرى املتابذذذذذدة أثنذذذذذذاء إيصذذذذذاهلا إىل وجهتهذذذذذذا التالفذذذذذة الفعل
 املقصودة، واعددة بناء على التااليف القياسية. 

وبالنسذذذذذذبة لذذذذذذذبنود املمتلاذذذذذذات واملنشذذذذذذمت واملعذذذذذذدات الذذذذذذيت كانذذذذذذت يف طريقهذذذذذذا إىل الشذذذذذذركاء  
هي تسجل كمخزونات قيد املنف ين يف تاريي اةبالع وال تزال لت سيطرة صندوق الساان، ف

الوصذذول شذذبيهة باملمتلاذذات واملنشذذمت واملعذذدات ولسذذب قيمتهذذا علذذى أسذذاس التالفذذة الفعليذذة. 
 وتقيد ه ا البنود كمصروفات عند النقل. 

 
 مل  ات الحسابات المشك ك  ي إمكانية تح يل ا  ‘7’ 

حقة القبض جيري لليل املسا ات غري املخصصة املست - املسا ات املستحقة القبض 
خصصات. وأي  اليت مل تسدد بعد، وحيثما يُعترب لصيل املسا ات أمراً مشاوكاً فيي تُرصد هلا

مسذذذذا ات مسذذذذتحقة القذذذذبض مل تسذذذذدَّد منذذذذ  أكثذذذذر مذذذذن ثذذذذالث سذذذذنوات تعتذذذذرب مبذذذذالغ مشذذذذاوك يف 
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فية إماانيذذة لصذذيلها. وتُعذذرض مجيذذع املسذذا ات املسذذتحقة القذذبض يف البيذذان األول بقيمتهذذا الذذذصا
 املخصصات. ه ا بعد خصم 
املخصصذذذة الذذذيت مل ُتسذذذد د بعذذذد، مذذذع اةشذذذارة  وجيذذري لليذذذل املسذذذا ات املسذذذتحقة القذذذبض 

بصذذذذذورة خاصذذذذذة إىل املسذذذذذا ات املسذذذذذتحقة القذذذذذبض الذذذذذيت ظلذذذذذت غذذذذذري مسذذذذذددة بعذذذذذد فذذذذذوات تذذذذذاريي 
 األطراف استحقاقها و/أو لدى انقضاء مدة االتفاق املربم. وإذا   التوصل إىل فهم متبادل بني
يتصل هبذذا  لتخفيض املسا ة قبل انقضاء مدة االتفاق، فيتم بشال مباشر ءفيض املسا ة وما

مستحق القبض. ويف احلاالت اليت ال يتلقى فيها الصذذندوق بانقضذذاء مذذدة االتفذذاق أي  مبلغ من
ارا رسذذذذذذالة مذذذذذذن اجلهذذذذذذة املاحنذذذذذذة أو يف احلذذذذذذاالت الذذذذذذيت تتخذذذذذذ  فيهذذذذذذا اجلهذذذذذذة املاحنذذذذذذة بشذذذذذذال منفذذذذذذرد قذذذذذذر 

باالنسذذحاب مذذن االتفذذاق، تعتذذرب املسذذا ات غذذري املسذذددة مبذذالغ مشذذاوك يف إماانيذذة لصذذيلها، 
 وترصد هلا خصصات. 

جيذذذذري لليذذذذل السذذذذلف املقدمذذذذة مذذذذن صذذذذندوق  - السذذذذلف املقدمذذذذة مذذذذن صذذذذندوق التشذذذذغيل 
ا خصصات. التشغيل اليت مل تسدد بعد، وحيثما يُعترب اسرتداد املبالغ أمراً مشاوكاً فيي، تُرصد هل

هذذ ا وتُعرض السلف املقدمة من صندوق التشغيل يف البيان األول بقيمتهذذا الذذذصافية بعذذد خصذذم 
 املخصصات. 

جيذذذذري لليذذذذل البنذذذذود الذذذذواردة لذذذذت بنذذذذد األصذذذذول األخذذذذرى )السذذذذلف  - األصذذذذول األخذذذذرى 
أن تلذذ  املقدمة إىل املوظفني، واحلسابات املستحقة القبض، وغريها(، وحيثما يتوافر دليذذل علذذى 

، املبذذالغ مشذذاوك يف اسذذرتدادها، ترصذذد هلذذا خصصذذات. وُءصذذم تلذذ  املخصصذذات مذذن األصذذول
 )ب(.  6يف البيان األول واملالحظة  على النحو املبني

 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات  ‘8’ 

ُحددت العتبة اليت يتعني عندها رمسلة املمتلاات واملنشمت واملعدات اليت يسيطر عليها  
دوالر. وترمسذذذل املمتلاذذذات واملنشذذذمت واملعذذذدات عنذذذدما تُذذذدخل  1 000السذذذاان مببلذذذغ  صذذذندوق

املقذذذذذذدر. ويُقيذذذذذذد مصذذذذذذروف  النذذذذذذافع األصذذذذذول يف اخلدمذذذذذذة، وجيذذذذذذري اسذذذذذذتهالكها علذذذذذذى مذذذذذذدى عمرهذذذذذذا
يف الذذذشهر  قتناء، يف حني ال تقيذذد أي مصذذروفات اسذذتهالكاالاستهالك عن شهر كامل يف شهر 

 ال ي جيري فيي إخراق تل  األصول القابلة لالستهالك من اخلدمة. 
بسذذذعر مقيمذذذة  ويعذذذرتف بتحسذذذينات األمذذذاكن املسذذذتأجرة كممتلاذذذات ومنشذذذمت ومعذذذدات 

للتحسذذني أو مذذن فذذرتة اةجيذذار، النذذافع التالفة، وجيري استهالكها على مدى مذذا تبقذذى مذذن العمذذر 
 دوالر.  5 000تحسينات األماكن املستأجرة ما قدرا أيهما أقل. وتبلغ عتبة الرمسلة ل
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املمتلاات واملنشمت واملعدات بسعر التالفة األصلية خصوما مني االسذذتهالك تسجل و  
ناجتة عن اضمحالل القيمة. وتشمل التالفة األصلية سعر الشذذراء مرتاكمة املرتاكم وأي خسائر 

وظذذذذروف إىل موقعذذذذي األصذذذذل ىل إيصذذذذال عذذذذزى مباشذذذذرة إاألصذذذذلي إضذذذذافة إىل أي تاذذذذاليف أخذذذذرى تُ 
حسذذب مذذا تعتزمذذي اةدارة. وال ترمسذذل تاذذاليف اةصذذالع والصذذيانة والتذذأمني، بذذل تُقيذذد   اسذذتخدامي

ويف حالذذة اقتنذذاء األصذذول عذذن طريذذق التذذرب  أو مذذنظ حذذق االسذذتخدام عنذذد تابذذدها.  كمصذذروفات
 تاريي اقتنائها.  اةمسي، يعترب الصندوق أن تالفتها هي قيمتها السوقية العادلة يف

املقذذذذذدر النذذذذافع وُتسذذذذب اسذذذذتهالُك املمتلاذذذذات واملنشذذذذذمت واملعذذذذدات علذذذذى مذذذذذدى عمرهذذذذا  
باستخدام طريقة القسد الثابت. وال ءضع األصول من األراضي واألصول الرتاثية لالسذذتهالك. 

نحذذو املقدر ملختلذذف فئذذات املمتلاذذات واملنشذذمت واملعذذدات علذذى الالنافع وتتباين معدالت العمر 
 التايل: 

 
 العمر النافع املقدر املمتلاات واملنشمت واملعداتفئة 
 سنوات 7 املركبات   

 سنوات  10-6 األثاث والرتكيبات 
 سنوات  9-2 معدات تانولوجيا االتصاالت واملعلومات

 ، أيهما أقصرالنافعمدة اةجيار أو العمر  لسينات األصول املست أج رة 
 سنة 30 املباين 
 ال ءضع لالستهالك يضااألر 

 ال ءضع لالستهالك األصول الرتاثية
  

 ا محالل قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات ‘9’ 
ال تسذذذتخدم املمتلاذذذات واملنشذذذمت واملعذذذدات الذذذيت تذذذتفو هبذذذا صذذذندوق السذذذاان هبذذذدف  

ألغذذذذراض تقيذذذذيم “ غذذذذري مولذذذذدة للنقديذذذذة”لقيذذذذق عائذذذذد  جتذذذذاري بالدرجذذذذة األوىل، بذذذذل تعتذذذذرب أصذذذذوال 
 . ةقيمالاضمحالل 
كذذل   وءضع مجيع املمتلاات واملنشمت واملعدات، مرة واحدة على األقل كل سنة وقبذذل 
ع، الستعراض  لبيذذان أي اضذذمحالل يف قيمتهذذا. وإذا تذذوافرت أي دالئذذل علذذى حذذدوث إبال تاريي

اضمحالل يف القيمة، ف ن املنظمة تقدر قيمة  اخلدمة القابلة لالسرتداد من األصل ال ي حلق بي 
 تلف، وءفض قيمة األصل بناء على ذل . 
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 الملم سةاألص ل غير  ‘10’ 

دوالر، وذلذذذ   5 000البالغذذذة لغذذت تالفتهذذذا العتبذذذة إذا بامللموسذذذة  تُرمسذذل األصذذذول غذذذري 
دوالر. وتسذذذذتثىن مذذذذن  100 000فيمذذذا عذذذذدا الرباجميذذذذات املطذذذورة داخليذذذذا الذذذذيت تبلذذذذغ عتبذذذة رمسلتهذذذذا 

القيمة املرمسلة للرباجميات املطورة داخليا تااليف البحث والصذذيانة. ويقذذدر إهذذالك تلذذ  األصذذول 
 النذذافع تقذذديرات العمذذر تذذردطريقذذة القسذذد الثابذذت. و م باسذذتخدااملقدر هلا النافع على مدى العمر 

 لفئات األصول غري امللموسة على النحو التايل: 
 

 العمر النافع املقدر امللموسة فئة األصول غري
 سنوات 6-3 الرباجميات املقتناة بشال منفصل

 سنوات 6-3 الرباجميات املطورة داخليا
 ءضع لإلهالكال  ستحداثامللموسة قيد اال األصول غري

ا أقصذذذذذذذذر ، أيهمذذذذذذذذالنذذذذذذذذافعمذذذذذذذذدة االتفذذذذذذذذاق أو العمذذذذذذذذر  الرتاخين واحلقوق
 سنوات  6 يرتاوع بني سنتني و ومبا

 سنوات 10-3 حقوق التأليف والنشر
  

 الماليةالل  م  ‘11’ 
املاليذذذذة املقي مذذذذة بالقيمذذذذة اخلصذذذذوم املاليذذذذة يف الفئتذذذذني التذذذذاليتني: اخلصذذذذوم يصذذذذن ف الصذذذذندوق  
 املالية األخرى.  اخلصومعجز و الفائض أو يف ال العادلة

 
التصذذذذذذذنيف وفقذذذذذذذا للمعذذذذذذذايري اعاسذذذذذذذبية الدوليذذذذذذذة 

 اخلصم املايل للقطا  العام
احلسذذذذابات املسذذذذتحقة الذذذذدفع، واخلصذذذذوم املسذذذذتحقة،  املالية األخرىاخلصوم   

واألمذذذذذذوال اعذذذذذذتفو هبذذذذذذا نيابذذذذذذة عذذذذذذن جهذذذذذذات ماحنذذذذذذة، 
 األخرىاخلصوم والسلف املستحقة الدفع، و 

فذذذذذذائض يف الاملاليذذذذذذة بالقيمذذذذذذة العادلذذذذذذة اخلصذذذذذذوم 
 عجزال أو

 املشتقات املالية

  
املالية هي أساسا حسابات  مسذذتحقة الذذدفع تتعلذذق بالسذذلع واخلذذدمات الذذيت حصذذل اخلصوم  

املنفقذذة اعذذتفو  عليها صندوق الساان ومل تان قيمتها قد ُسد دت يف تاريي اةبالع، وباملبالغ غذذري
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يف املسذذتقبل، وبنذذود أخذذرى متنوعذذة مثذذل الودائذذع النقديذذة اعتجذذزة دون ءصذذين. وتصذذنف  هبذذا لردهذذا
، وبالتايل يُعذذرتف هبذذا أوليذذا بالقيمذذة العادلذذة وتقذذاس بعذذد ذلذذ ، عنذذد “مالية أخرى خصوم”على أهنا 

طريقذذة سذذعر الفائذذدة السذذاري. ويعذذرتف بالقيمذذة اسذذتخدام االقتضذذاء، بقيمتهذذا بعذذد خصذذم اةهذذالك ب
 شهرا.  12املالية اليت يتم الدخول فيها وتقل مد ا عن للخصوم ية اةمس

فذذذذذذذائض يف الماليذذذذذذة ُمقي مذذذذذذة بالذذذذذذذذقيمة الذذذذذذذعادلة  خصذذذذذذذوم”وُتصذذذذذذنف املشذذذذذذتقات علذذذذذذذى أهنذذذذذذا  
ولذذذذدد هذذذذ ا االلتزامذذذذات عنذذذذد االعذذذذرتاف األويل هبذذذذا أو تذذذذتفو هبذذذذا لغذذذذرض التذذذذداول. “. عجذذذذزال أو

العجذذز  فذذائض أويف الوتقاس بالذقيمة الذعادلة يف تاريي كل إبالع مذذايل، ويُعذذرتف بذذالتغريات فيهذذا 
ع مويتم التعاقد بشأهنا يف بيان األداء املايل. وتستخدم املشتقات ةدارة خاطر الصرف األجنيب 

يف ودائذذع ألجذذل الذذيت تسذذمظ بتسذذديد املدجمذذة نظراء ذوي جدارة ائتمانية. وهذذي تشذذمل املشذذتقات 
الصذذذ  بعملذذذة بديلذذذة مذذذن جانذذذب األطذذذراف النظذذذرية مقابذذذل احلصذذذول علذذذى عائذذذدات أعلذذذى. ويذذذتم 

الداخلية اليت تقوم بالتقييمات وتتم مقارنتها النظراء احلصول على القيمة العادلة للمشتقات من 
مذذن  اخلصذذوم القطا . وتصنفه ا ى أساليب وتقنيات التقييم املعرتف هبا عموما كمعايري يف عل

شذذهرا مذذن تذذاريي  12ه ا الفئة بوصفها خصوما متداولة إذا كان من املتوقع تسويتها يف غضون 
معذذذذذذذامالت  ، مل ياذذذذذذذن لذذذذذذذدى الصذذذذذذذندوق أي2014كذذذذذذذانون األول/ديسذذذذذذذمرب   31اةبذذذذذذذالع. ويف 

مذذن النذذو  الذذ ي يسذذتوجب مدجمذذة بالعمالت األجنبية، وال أي مشذذتقات  مالية شتقاتملمفتوحة 
عجذذز يف بيذذان األداء املذذايل. وال خُيضذذع الصذذندوق الفذذائض أو يف العاسبة مستقلة بالقيمة العادلة 
 املشتقات ألي عاسبة لوطية.

 
 االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الم نوية  ‘12’ 

مذذذذذن ميثذذذذذاق األمذذذذذم املتحذذذذذدة، وتتحذذذذذدَّد  97يعذذذذذرَّف املوظفذذذذذون بذذذذذاملعىن املقصذذذذذود يف املذذذذذادة  
عالقتهم الوظيفية والتعاقدية باتذذاب تعيذذني يصذذدر وفقذذا للذذوائظ الذذيت تضذذعها اجلمعيذذة العامذذة علذذى 

مذذذذذذن امليثذذذذذذاق. ويقصذذذذذذد هبذذذذذذم مذذذذذذن الناحيذذذذذذة العمليذذذذذذة  101مذذذذذذن املذذذذذذادة  1حنذذذذذذو مذذذذذذا جذذذذذذاء يف الفقذذذذذذرة 
لون بعقذذذذذود مؤقتذذذذذة أو عذذذذذددة املذذذذذدة أو مسذذذذذتمرة، مبذذذذذن فذذذذذيهم املوظفذذذذذون الفنيذذذذذون األشذذذذذخا  العذذذذذام

 املبتدئون. 
ويُعذذذرتف بااللتزامذذذذات املتعلقذذذذة بذذذذاملوظفني اجلذذذذدد اعتبذذذارا مذذذذن التذذذذاريي الذذذذ ي يباشذذذذرون فيذذذذي  

 العمل يف مراكز عملهم. 
وتصذذنف اسذذتحقاقات مذذوظفي صذذندوق السذذاان يف فئتذذني،  ذذا االسذذتحقاقات القصذذرية  

 ألجل واستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة.ا
 

Commented [m1 :]األطراف النظرية؟ 



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
(تابع)مالحظات على البيانات المالية    A/70/5/Add.8 

 

15-09211 76/150 

 

 استحقاقات املوظفني القصرية األجل  
اسذذذذتحقاقات املذذذذوظفني القصذذذذرية األجذذذذل هذذذذي اسذذذذتحقاقات املذذذذوظفني املقذذذذرر تسذذذذويتها يف  
الصذذلة.  شهرا من هناية فرتة اةبالع الذذيت يذذؤدي فيهذذا املوظفذذون املعنيذذون اخلدمذذة ذات 12غضون 

من اةجازات السنوية املرتاكمة، وإجازات زيذذارة الذذوطن، وغريهذذا مذذن  وتتألف ه ا االستحقاقات
 االستحقاقات القصرية األجل. 

يومذذذذا،  60وتعذذذذرَّف اةجذذذذازة السذذذذنوية بأهنذذذذا غيذذذذاب مذذذذرتاكم مذذذذدفو  األجذذذذر لفذذذذرتة أقصذذذذاها  
ويستحق املوظف تسوية نقدية هل ا الرصيد لدى انتهاء خدمتي. ومن مث، تعرتف املنظمذذة يف بنذذد 

 امليزانية.  كشف  صوم بقيمة جممو  أيام اةجازات املرتاكمة جلميع موظفيها يف تاريياخل
ويتاع السذذفر يف إجذذازة زيذذارة الذذوطن للمذذوظفني وُمعذذاليهم املسذذتوفني الشذذروط، يف البلذذدان  

الذذذيت يسذذذتحق العذذذاملون فيهذذذا هذذذ ا اةجذذذازة. وميثذذذل هذذذ ا االلتذذذزام تاذذذاليف السذذذفر املتوقذذذع تابذذذدها 
حقات سذذذفر املذذذوظفني املسذذذتوفني للشذذذروط يف زيذذذار م املقبلذذذة للذذذوطن، معدلذذذًة لتبيذذذان لتغطيذذذة مسذذذت

 نسبة اخلدمة اليت مل تؤد بعد إىل حني استحقاق املوظف لإلجازة. 
ونظرا لِقصر أجل ه ا االستحقاقات، ال جُيرى خصم هل ا االلتزام مقابل القيمة الزمنية  
 للنقود. 

 
 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة   

 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة اليت يقدمها الصندوق هي ما يلي:  
التذذذأمني الصذذذذحي يف فذذذذرتة مذذذا بعذذذذد اخلدمذذذذة، ويذذذوفر تغطيذذذذة عامليذذذذة للنفقذذذات الطبيذذذذة الضذذذذرورية  • 

عذذذذد للمذذذذوظفني السذذذذابقني املسذذذذتحقني ومعذذذذاليهم. وميثذذذذل االلتذذذذزام املتعلذذذذق بالتذذذذأمني الصذذذذحي ب
انتهذذذاء اخلدمذذذة القيمذذذة احلاليذذذة لنصذذذيب الصذذذندوق مذذذن تاذذذاليف التذذذأمني الطذذذيب للمتقاعذذذدين 

 اخلدمة.  واستحقاقات ما بعد التقاعد املستحقة ح  تارخيي للموظفني ال ين ال يزالون يف
هنايذذذذذة اخلدمذذذذذة، وتشذذذذذمل منحذذذذذة اةعذذذذذادة إىل الذذذذذوطن، وتاذذذذذاليف الشذذذذذحن، اسذذذذذتحقاقات  • 

ومصروفات السفر. ويُعرتف هب ا االلتزام من تاريي التحاق املوظف بالعمل يف صندوق 
السذذاان ويقذذذاس باعتبذذذارا القيمذذة احلاليذذذة لاللتذذذزام املخصذذن لتسذذذوية هذذذ ا االسذذذتحقاقات 

 عندما يرتك املوظف اخلدمة يف الصندوق. 
ف هذذذذذ ا االسذذذذذتحقاقات باعتبارهذذذذذا خطذذذذذد اسذذذذذتحقاقات عذذذذذددة. وتعذذذذذر ف خطذذذذذد وتصذذذذذنَّ  

االستحقاقات اعددة بأهنا خطد يلتزم فيها الصندوق بتقد  استحقاقات متفق عليها ويتحمل 
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وهذذذذذذو مذذذذذذا يعذذذذذذين أن تالفذذذذذذة االسذذذذذذتحقاقات سذذذذذذتاون أكذذذذذذرب أو أقذذذذذذل مذذذذذذن  ،كتواريذذذذذذةا بالتذذذذذذايل خذذذذذذاطر 
 التوقعات. 
علقذذة خبطذذد االسذذتحقاقات اعذذددة بالقيمذذة احلاليذذة لاللتذذزام املتصذذل وتقاس االلتزامات املت 

يف باالستحقاقات اعددة. ويُعرتف بتغريات االلتزام النامجة عن املااسذذب أو اخلسذذائر االكتواريذذة 
 صايف األصول. ويُعرتف يف بيان األداء املايل بسائر التغريات األخرى يف االلتزام وقت حدوثها. 

اخلصذذذذذذذذذم املسذذذذذذذذذتخدم يف لديذذذذذذذذذد القيمذذذذذذذذذة احلاليذذذذذذذذذة لاللتزامذذذذذذذذذات املتعلقذذذذذذذذذة معذذذذذذذذذدل ويسذذذذذذذذذتند  
 باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة إىل أسعار سندات الشركات العالية اجلودة. 

 
 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  

الصذذندوق  صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذاان هذذو إحذذدى املنظمذذات األعضذذاء املشذذارِكة يف 
املشذذذذذرتك للمعاشذذذذذات التقاعديذذذذذة ملذذذذذوظفي األمذذذذذم املتحذذذذذدة، الذذذذذ ي أنشذذذذذأتي اجلمعيذذذذذة العامذذذذذة لتذذذذذذوفري 
استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز ومذذا يذذرتبد بذذ ل  مذذن اسذذتحقاقات أخذذرى للمذذوظفني. ومُيثذذل 
صذذذذذذندوق املعاشذذذذذذات التقاعديذذذذذذة خطذذذذذذة ممولذذذذذذة السذذذذذذتحقاقات عذذذذذذددة يشذذذذذذارك فيهذذذذذذا أربذذذذذذاب عمذذذذذذل 

)ب( مذذذن النظذذذذام األساسذذذي لصذذذندوق املعاشذذذذات التقاعديذذذة، تاذذذذون  3ووفقذذذا للمذذذذادة  متعذذذددون.
عضوية الصندوق مفتوحة الشرتاك الوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات الدولية واحلاومية 
الدوليذذذذذة املشذذذذذاركة يف النظذذذذذام املوحذذذذذد للمرتبذذذذذات والبذذذذذدالت وغريهذذذذذا مذذذذذن شذذذذذروط اخلدمذذذذذة يف األمذذذذذم 

 ملتخصصة. املتحدة والوكاالت ا
وتعذذر ض هذذ ا اخلطذذة املنظمذذات املشذذرتِكة فيهذذا ملخذذاطر اكتواريذذة تذذرتبد مبذذوظفي املنظمذذات  

األخذذرى املشذذاركة يف الصذذذندوق، احلذذاليني والسذذذابقني، ممذذا يرتتذذب عليذذذي عذذدم وجذذذود أسذذاس متسذذذق 
وموثذذذذوق لتخصذذذذين االلتذذذذزام وأصذذذذول اخلطذذذذة والتاذذذذاليف لفذذذذرادى املنظمذذذذات املشذذذذرتكة يف اخلطذذذذة. 

لما هو احلال بالنسبة للمنظمات األخرى املشاركة يف الصندوق، لذذيس بوسذذع صذذندوق األمذذم ومث
املتحذذدة للسذذاان وال الصذذندوق املشذذرتك للمعاشذذات التقاعديذذة ملذذوظفي األمذذم املتحذذدة، أن تذذددا 
احلصذذذذة التناسذذذذبية لصذذذذندوق السذذذذاان يف التذذذذزام االسذذذذتحقاقات اعذذذذددة وأصذذذذول اخلطذذذذة والتاذذذذاليف 

اخلطذذذذة بدرجذذذذة كافيذذذذة مذذذذن املوثوقيذذذذة وألغذذذذراض اعاسذذذذبة. ومذذذذن مث، فقذذذذد تعامذذذذل صذذذذندوق املرتبطذذذذة ب
السذذذاان مذذذع هذذذ ا اخلطذذذة كمذذذا لذذذو كانذذذت خطذذذة اشذذذرتاكات عذذذددة متشذذذيا مذذذع الشذذذروط الذذذواردة يف 

من املعايري اعاسبية الدولية للقطا  العام. ويُعرتف باشرتاكات صندوق الساان  25املعيار رقم 
 فرتة مالية كمصروفات  تُدرق يف بيان األداء املايل. يف اخلطة يف كل 



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
(تابع)مالحظات على البيانات المالية    A/70/5/Add.8 

 

15-09211 78/150 

 

 
 تاإليرادا ‘13’ 

ميول صندوق األمم املتحدة للساان يف املقام األول من التربعذذات الذذيت تنذذدرق يف فئتذذني  
 ختلفتني: 
املذذذذوارد غذذذذذري املخصصذذذذذة )املسذذذذذماة أيضذذذذاً املذذذذذوارد العاديذذذذذة، أو األساسذذذذذية، أو غذذذذذري  )أ( 

 املقيدة(، ومتثل املوارد اليت ال توجد قيود على استخدامهاو 
املوارد املخصصة )املسماة أيضاً املوارد األخرى، أو غري األساسية، أو املقيدة(،  )ب( 

راض معينذذة. وتشذذمل هذذ ا املذذوارد التمويذذل املشذذرتك ومتثل املوارد اليت ءصصذذها اجلهذذات املاحنذذة ألغذذ
وبرنذذذذذذذامج املذذذذذذذوظفني الفنيذذذذذذذني املبتذذذذذذذدئني. ويشذذذذذذذمل التمويذذذذذذذل املشذذذذذذذرتك صذذذذذذذناديق تقاسذذذذذذذم التاذذذذذذذاليف 

 والصناديق االستئمانية األخرى. املواضيعية والصناديق 
وبالنسذذذذبة للمسذذذذا ات مذذذذن كذذذذال النذذذذوعني، يُعذذذذذرتف بذذذذاةيرادات إمذذذذا لذذذذدى قذذذذبض النقديذذذذذة  

قيذذع اتفذذاق ملذذزِم، أيهمذذا أسذذبق. ويف احلذذاالت االسذذتثنائية للغايذذة الذذيت تقذذدَّم فيهذذا املذذوارد رهنذذا تو  أو
بشروط عددة أو تقدم فيها املسا ات مع اشرتاط ءصيصها لسذذنة عذذددة بشذذال صذذريظ، جيذذوز 

 إرجاء االعرتاف هبا إىل حني استيفاء تل  الشروط. 
أخذذذذذذرى تابعذذذذذذة ل مذذذذذذم املتحذذذذذذدة يف ترتيبذذذذذذات مؤسسذذذذذذات ويشذذذذذذارك صذذذذذذندوق السذذذذذذاان مذذذذذذع  

لذذذذذلتمويل اجلمذذذذاعي، ويتصذذذذرف باعتبذذذذارا الوكيذذذذل اةداري لذذذذبعض األمذذذذوال اجملمعذذذذة. ويُعذذذذرتف ئصذذذذة 
 الصندوق يف ه ا املسا ات اجملم عة وقت قيام الوكيل اةداري بصرف تل  األموال. 

لبيانذذات املاليذذة. وتسذذجل ويُعرتف باملسا ات بالسلع العينية كمسا ات  تُثبذذت يف مذذا ا 
العينيذذة تسذذجيال أوليذذا بقيمتهذذا العادلذذة يف تذذاريي تسذذلمها، ولذذدد هذذ ا القيمذذة بذذالرجو  إىل  السذذلع

 ِقي م سوقية قابلة للرصد أو استنادا إىل عمليات تقييم مستقلة.
وال يعذذذذرتف باملسذذذذا ات باخلذذذذدمات العينيذذذذة كذذذذ يرادات. وتتعلذذذذق معظذذذذم اخلذذذذدمات العينيذذذذة  
ويعذذرتف بذذاةيرادات الناشذذئة عذذن بيذذع السذذلع تم احلصذذول عليهذذا جمانذذا. استشارية ختلفة يخبدمات 

عند انتقال السلعو ويعرتف باةيرادات الناشئة عن تقد  خذذدمات املشذذرتيات علذذى أسذذاس قيمذذة 
 خدمات املشرتيات املنف ة. 

 
 المبالغ المردودة إلى الج ات المانحة  ‘14’ 

عذذني رداهذذا إىل اجلهذذات املاحنذذة بانقضذذاء مذذدة االتفاقذذات أو إهنائهذذا، يُعرتف باملبالغ اليت يت 
عنذذذد تلقذذذي تعليمذذذات مذذذن اجلهذذذة املاحنذذذة تطلذذذب فيهذذذا تسذذذديد تلذذذ  املبذذذالغ. وتعذذذرض مجيذذذع املبذذذالغ 
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اةيذذرادات املتأتيذذة مذذذن املسذذا ات. ويفصذذظ عذذذن بوصذذذفها نقصذذانا يف املذذردودة إىل اجلهذذات املاحنذذة 
 واجلدول باء. 15لثاين ويف املالحظة ه ا املبالغ يف البيان ا

 
 الم رو ات ‘15’ 

قامذذت احلاومذذات واملنظمذذات غذذري احلاوميذذة بتنفيذذ  نسذذبة كبذذرية مذذن األنشذذطة الربناجميذذة.  
على تلذذ  املنظمذذات، ف نذذي يتعذذني عدد ورغم أن صندوق الساان ال مياني فرض أساس عاسيب 

م علذذذى أسذذذاس إاذذذاز األنشذذذطة الذذذيت ميوهلذذذذا مصذذذذروفا  عذذذن بذذذالعاةعلذذذى هذذذؤالء الشذذذركاء املنفذذذ ين 
 الصندوق. 
وحيثما تتوىل احلاومات واملنظمات غري احلاومية تنفي  األنشطة الربناجمية، يقوم هؤالء  

أسذذاس  قيذذد  الشركاء املنفذذ ون مبوافذذاة صذذندوق السذذاان بتقذذارير توثذذق اسذذتخدامهم للمذذوارد وتاذذون
وحيثمذذذا يقذذذرر الصذذذندوق تقذذذد  سذذذلف إىل هذذذؤالء يف حسذذذابات الصذذذندوق.  املصذذذروفات الربناجميذذذة

الشركاء املنف ين، تُقدم ه ا السلف على أساس التوقعات النقدية وتصذذفى علذذى أسذذاس التقذذارير 
املقدمذذة مذذن الشذذركاء املنفذذ ين. وتصذذنف السذذلف املقدمذذة إىل الشذذركاء املنفذذ ين الذذيت مل ُتسذذو  حذذ  

 األول. الوارد يف البيان“ لتشغيلالسلف املقدمة من صندوق ا”هناية العام يف بند 
األنشذذذطة الربناجميذذذة،  األمذذذم املتحذذذدة التابعذذذة ملنظومذذذة املتخصصذذذةوكذذذاالت الوحيثمذذذا تنفذذذ   

يقذذذوم هذذذؤالء الشذذذركاء املنفذذذ ون أيضذذذا مبوافذذذاة الصذذذندوق بتقذذذارير توثذذذق اسذذذتخدامهم ملذذذواردا. ولذذذد د 
الذذذذيت تقذذذذوم  املتخصصذذذذةهذذذذ ا التقذذذذارير املصذذذذروفاِت وفقذذذذا للسياسذذذذات اعاسذذذذبية الذذذذيت تتبعهذذذذا الوكالذذذذة 

 باةبالع عن املصروفات. 
الشركاء املنف ون وتسدد هلم باعتبارها مصروفات  وُتسجَّل تااليُف الدعم اليت يتابدها 

 ترد يف بند األموال اليت استخدمها الشركاء املنف ون.
لذذذذذذة علذذذذذذى األنشذذذذذذطة املمولذذذذذذة مذذذذذذن مسذذذذذذا ات خصصذذذذذذة أمذذذذذذا   التاذذذذذذاليف غذذذذذذري املباشذذذذذذرة اعم 

املالحظة  األنشطة، فال تُعرض كمصروفات عدا يفالتااليف املتصلة ب دارة وتنظيم تل   تغطيةل
 التالية: )ب( ويف اجلدول باء. وُتسرتد التااليف غري املباشرة بناء على النسب 24
 

 )النسبة املئوية(
 النسبة نو  االتفاق

 ٨ 2014كانون الثاين/يناير   1اتفاقات متويل مشرتك موحدة موقعة بعد   
 ٧ صناديق استئمانية مواضيعية

 ٥ هبا تقدمها إىل الربامج القطرية اخلاصةمسا ات احلاومات املستفيدة من الربامج اليت 
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 النسبة نو  االتفاق
 على اتفاق عام بناء اتفاقات عامة  

كذذذذانون   1، بتالفذذذة متديذذذد موقعذذذة بعذذذد 2014اتفاقذذذات متويذذذل املشذذذرتك موقعذذذة قبذذذل عذذذذام 
 2014الثاين/يناير 

٨ 

كذذانون  1، دون تالفة متديد موقعة بعد 2014اتفاقات متويل املشرتك موقعة قبل عام 
 2014 الثاين/يناير

٧ 

  
 مكاسب و سائر يسعار ال رف ‘16’ 

املسذذا ات  مبا يف ذل  تل  الناشئة عذذن ،مااسب وخسائر أسعار الصرف مجيعتدرق  
النقديذذذذذذة وماافئذذذذذذات النقديذذذذذذة واالسذذذذذذذتثمارات و  واحلسذذذذذذابات املسذذذذذذتحقة الذذذذذذذدفع املسذذذذذذتحقة القذذذذذذبض

مصذذذروفات ”و  “أخذذذرىإيذذذرادات ”األخذذذرى، ضذذذمن بنذذذدي  وحسذذذابات امليزانيذذذة النقديذذذةوالُسذذذلف 
علذذى التذذوايل. ويعذذاد تقيذذيم مجيذذع األصذذول واخلصذذوم النقديذذة اعذذتفو هبذذا بعمذذالت أخذذرى  “أخذذرى

غري دوالر الواليذذات املتحذذدة باسذذتخدام سذذعر الصذذرف املعمذذول بذذي يف األمذذم املتحذذدة والسذذاري يف 
 .2014كانون األول/ديسمرب   31
 

 عق د الت جير ‘17’ 

 ا كعقود تأجري تشغيلي أو كعقود تأجري متويلي.تصنَّف عقود التأجري إم 
وتعذذذذرَّف عقذذذذود التذذذذأجري التمذذذذويلي بأهنذذذذا عقذذذذود تذذذذأجري تنقذذذذل إىل صذذذذندوق األمذذذذم املتحذذذذدة  

للساان بدرجة كبرية مجيع املخاطر واملااسب املرتبطة مبلاية بند من بنود املمتلاات واملنشمت 
انوين سينتقل يف هناية األمر إىل الصندوق واملعدات، بصرف النظر عما إذا كان ص  امللاية الق

أم ال. وتغطي مدة التأجري يف عقد التذذأجري التمذذويلي اجلذذزء  األكذذرب مذذن العمذذر النذذافع املقذذدر للبنذذد 
املؤجر. وتقيد يف سجل األصول املمتلاذذاُت واملنشذذمت واملعذذدات الذذيت تقتذذىن مبوجذذب عقذذد تذذأجري 

متلاذذذات واملنشذذذمت واملعذذذدات املشذذذرتاة. وتعذذذادل متذذذويلي، وءضذذذع لالسذذذتهالك علذذذى غذذذرار بنذذذود امل
القيمذذة املرمسلذذة القيمذذة العادلذذة للبنذذد املذذؤج ر أو القيمذذة احلاليذذة للحذذد األد  مذذن مذذدفوعات اةجيذذار 

 أيهما أقل، على النحو اعسوب يف بداية العقد.
التذذذذأجري التمذذذذويلي.  تذذذذأجري ءتلذذذذف عذذذذن عقذذذذود أمذذذذا عقذذذذود التذذذذأجري التشذذذذغيلي فهذذذذي عقذذذذود 

ويُعرتف باملصروفات الناشئة عن عقود التأجري التشغيلي على أساس القسذذد الثابذذت طذذوال مذذدة 
التأجري. ويُفصظ عن قيمة مدفوعات اةجيار املستقبلية خالل مدة العقد اجلاري يف املالحظات 

 على ه ا البيانات املالية.
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 حق ق االستلدام المتبرع ب ا ‘18’ 

من املواقع مبذذاين يسذذتخدمها بذذدون تالفذذة، وذلذذ  مذذن  ي ْشغل صندوق الساان يف عدد 
خالل اتفاقات حقوق االستخدام املترب  هبا اليت ُتربم مع احلاومات املضيفة. وحسب مدة ه ا 

( وبنذذود إهنائهذذذا، مياذذن أن تاذذون هذذذ ا احلقذذوق املتذذذرب  هبذذا شذذذبيهة “مذذدة التذذذأجري”االتفاقذذات )أو 
التذذأجري التمذذذويلي االمسيذذذة. ويف احلالذذذة األخذذذرية، يُعطذذذى  بعقذذود التذذذأجري التشذذذغيلي االمسيذذذة أو عقذذذود

 الصندوق حق السيطرة على املباين طوال فرتة عملي يف البلد واستخدامي هلا.

ويف حالة االتفاقات الشبيهة بعقود التأجري التشغيلي )وهذذي عقذذود قصذذرية األجذذل بصذذفة  
ات  مقابذذذل يعذذذادالن القيمذذذة اةجياريذذذة أساسذذذية(، يُعذذذرتف يف البيانذذذات املاليذذذة مبصذذذروف ومببلذذذغ إيذذذراد

السوقية السنوية ملبذذان مماثلذذة. ويف حالذذة االتفاقذذات الشذذبيهة بعقذذود التذذأجري التمذذويلي )وهذذي عقذذود 
طويلذذة األجذذل بصذذفة أساسذذية(، ترمسذذل القيمذذة السذذوقية العادلذذة للممتلاذذات ويُعذذرتف بذذ يراد  بذذنفس 

املباين، ما مل تنقل املمتلاات إىل الصذذندوق املبلغ فور تويل صندوق الساان السيطرة على تل  
بشذذروط عذذددة. ويف هذذذ ا احلذذاالت، يُعذذذرتف مببلذذغ إيذذرادات مؤجلذذذة ياذذون مسذذذاويا لاامذذل القيمذذذة 
السوقية العادلذذة للممتلاذذات الذذيت يشذذغلها الصذذندوق )أو حصذذتي فيهذذا(، وهذذي القيمذذة الذذيت يُعذذرتف 

املقابلذذذة اعسذذذوبة علذذذى أسذذذاس العمذذذر النذذذافع كذذذ يراد وتعذذذادل قيمذذذة االسذذذتهالك تدرجييذذذة  هبذذذا بصذذذورة 
 للممتلاات أو مدة حق االستخدام، أيهما أقصر.

 
 االحتمالية   واألص لاالحتمالية الل  مالمل  ات  و  ‘19’ 

تعذذذذرَّف املخصصذذذذات بأهنذذذذا التزامذذذذات بمجذذذذال أو مبذذذذذالغ غذذذذري معروفذذذذة علذذذذى وجذذذذي اليقذذذذذني.  
مجيع الشروط الثالثة التالية: )أ( أن ياون ويعرتف صندوق الساان باملخصصات عند استيفاء 

لدى الصندوق التزام قانوين أو ضمين حايل نتيجة أحداث سذذابقةو )ب( وأن ياذذون مذذن املذذرجظ 
أن يُلزم الصندوق بتسوية االلتذذزام املذذ كورو )ق( وأن ياذذون مذذن املماذذن تقذذدير هذذ ا االلتذذزام علذذى 

 حنو موثوق.

ميان أن تنشأ عن أحداث سذذابقة وال يؤكذذد وجودهذذا التزامات  اخلصوم االحتمالية ومتثل  
إال أن يقذذذع مسذذذتقبال أو أال يقذذذع حذذذدث  واحذذذد أو أكثذذذر ال مياذذذن التنبذذذؤ بذذذي علذذذى وجذذذي اليقذذذني وال 

عذذن أحذذداث سذذابقة ومل يُعذذرتف هبذذا تنشذذأ خيضع كليًة لسيطرة الصندوقو أو متثذذل التزامذذات  حاليذذة 
خذذارجي مذذن املذذوارد يف شذذال منذذافع اقتصذذادية أو ألني ال يُرجظ أن تاون هنذذاك حاجذذة إىل تذذدفق 

إماانذذذذات خدمذذذذة مذذذذن أجذذذذل تسذذذذوية االلتزامذذذذاتو أو هذذذذي التزامذذذذات يتعذذذذ ر قيذذذذاس مبلغهذذذذا بصذذذذورة 
 موثوقة. 
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األصذذول الذذيت تنشذذأ عذذن أحذذداث سذذابقة وال يؤكذذد وجودهذذا إال االحتماليذذة ومتثل األصذذول  
التنبؤ بي علذذى وجذذي اليقذذني وال خيضذذع   أن يقع مستقبال أو أال يقع حدث  واحد أو أكثر ال ميان

 كليًة لسيطرة الصندوق.
 

  و  العالقة إ  احات األإراف  ‘20’ 

يتعذذذني اةفصذذذاع عذذذن املعذذذامالت ذات األ يذذذة الذذذيت تذذذتم مذذذع أطذذذراف ثالثذذذة تربطهذذذا عالقذذذة  
بصذذذندوق السذذذاان. ويقصذذذد بذذذاألطراف ذات العالقذذذة بالصذذذندوق األطذذذراف القذذذادرة علذذذى ممارسذذذة 

ري علذذذى قذذذرارات الصذذذندوق املاليذذذة والتشذذذغيلية. وبالنسذذذبة لصذذذندوق السذذذاان، تتمثذذذل هذذذ ا تذذذأثري كبذذذ
األطذذذذراف يف كبذذذذار مذذذذوظفي اةدارة وأفذذذذراد أسذذذذرهم املقذذذذربني، الذذذذ ين يعر فذذذذون بذذذذأهنم أعضذذذذاء اللجنذذذذة 

 ومدير ماتب التقييم ،ماتب خدمات مراجعة احلسابات والتحقيقالتنفي ية للصندوق، ومدير 
شذذذرتيات، ورئذذذيس فذذذر  خذذذدمات املعلومذذذات اةداريذذذة. ويذذذدرق مذذذع هذذذؤالء أيضذذذا أي ورئذذذيس فذذذر  امل

شخن يتصرف بصفتي قائما بأعمذذال أي مذذن شذذاغلي هذذ ا املناصذذب ملذذدة ثالثذذة أشذذهر أو أكثذذر 
من السنة التقوميية. ويفصظ الصندوق عن قيمة املعامالت الذذيت جتذذرى مذذع هذذ ا األطذذراف، مبذذا يف 

 صول عليي بشروط ال تاون متاحة عموما. ذل  املرتبات وأي قرض يتم احل
واجمللذذذذذذس التنفيذذذذذذ ي لصذذذذذذندوق السذذذذذذاان يعتذذذذذذذرب أيضذذذذذذا طرفذذذذذذا ذا عالقذذذذذذة باملنظمذذذذذذة كاذذذذذذذلو  

توجذذذد معذذذامالت يتعذذذني اةبذذذالع هبذذذا. وعلذذذى الذذذرغم مذذذن حذذذدوث معذذذامالت هامذذذة مذذذع برنذذذامج  وال
ألن الربنامج اةمنائي  األمم املتحدة اةمنائي، ف هنا معامالت ال يُفصظ عنها بصورة مستقلة نظرا

ال ميلذذ  القذذدرة علذذى التذذأثري يف قذذرارات السياسذذة املاليذذة والتشذذغيلية لصذذندوق السذذاان وألن مجيذذع 
 املعامالت املتصلة باخلدمات املقدمة إىل الصندوق جترى بشروط الندية العادية.

 
 االلتزامات ‘21’ 

بل بناء على عقود دخل االلتزامات هي مصروفات يتابدها صندوق الساان يف املستق 
فيها ئلول تاريي اةبالع وليست لي إال صالحية عدودة للغاية، إن وجدت، جتيز لذذي جتنبهذذا يف 
مسذذذار عملياتذذذي العذذذادي. وتشذذذمل هذذذ ا االلتزامذذذات مذذذا يلذذذي: االلتزامذذذات الرأمساليذذذة )مبذذذالغ العقذذذود 

وعقذذذود توريذذذد  ويي اةبذذذالع(املتعلقذذذة باملصذذذروفات الرأمساليذذذة الذذذيت مل تسذذذدد أو تسذذذتحق ئلذذذول تذذذار 
واحلذذذدود الذذذدنيا ملذذذدفوعات اةجيذذذار غذذذري  مقبلذذذةوسذذذلع وخذذذدمات سيتسذذذلمها الصذذذندوق يف فذذذرتات 

  31وااللتزامذذات األخذذرى غذذري القابلذذة لإللغذذاء. وال يُعذذرتف بقيمذذة االلتزامذذات يف  والقابلذذة لإللغذذاء
ملالحظات على البيانات املاليذذة. كانون األول/ديسمرب يف بيان املركز املايل، بل يُفصظ عنها يف ا
 وتستبعد االلتزامات املتصلة بعقود التوظيف من ه ا اةفصاع.
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  دمات الشراء ‘22’ 

عقب صدور موافقة من جملس إدارة صندوق األمم املتحدة للساان يف دورتذذي األربعذذني  
وخذذدمات نيابذذذة ، أصذذذبظ الصذذندوق يتلقذذذى أمذذوااًل لشذذذراء لذذوازم ومعذذذدات 1993املعقذذودة يف عذذام 

عن احلاومات واألمم املتحذذدة والصذذناديق والذذربامج والوكذذاالت املتخصصذذة التابعذذة ملنظومذذة األمذذم 
املتحدة، واملؤسسات احلاومية الدولية األخرى واملنظمات غري احلاوميذذة، وبنذذاء علذذى طلذذب مذذن 

تذذددها تل  اجلهات. وتصل الصندوق على أتعاب مقابل مناولة خدمات الشذذراء هذذ ا بنسذذبة 
 ، وسجلت كجزء من إيرادات أخرى.2014يف املائة يف عام  5اجمللس التنفي ي بلغت 

مزيذذذذدا مذذذذن  16. وتتضذذذذمن املالحظذذذذة بذذذذاء وجذذذذيموقذذذذد أبلذذذذغ هبذذذذ ا اخلذذذذدمات يف اجلذذذذدولني  
 اةفصاع عن اةيرادات املتأتية من خدمات الشراء. 

 
 استلدام التقديرات ‘23’ 

تتضمن ه ا البيانذذات املاليذذة بالضذذرورة مبذذالغ ُحذذددت علذذى أسذذاس تقذذديرات وافرتاضذذات  
تضذذذعها اةدارة. وتتضذذذمن هذذذ ا التقذذذديرات علذذذى سذذذبيل املثذذذال ال احلصذذذر مذذذا يلذذذي: القيمذذذة العادلذذذة 
ل راضذذذي واملبذذذاين، وااللتزامذذذات املتعلقذذذذة باملعاشذذذات التقاعديذذذة وغريهذذذا مذذذذن اسذذذتحقاقات مذذذا بعذذذذد 

الطارئذذذذة، واخلصذذذذوم مذذذذة، واملبذذذذالغ املخصصذذذة للتقاضذذذذي، والرسذذذذوم املسذذذتح قة، واألصذذذذول انتهذذذاء اخلد
ءتلذذف النتذذائج الفعليذذة عذذن تلذذ   والعمذذر النذذافع ل صذذول الثابتذذة ودرجذذة اضذذمحالل قيمتهذذا. وقذذد

 التقديرات. وُتعرض التغريات يف التقديرات يف الفرتة اليت تصبظ فيها معروفة. 
 

 يحكام انتقالية ‘24’ 

 ب ق صندوق األمم املتحدة للساان أحااما انتقالية على النحو التايل:ط 

مذذن املعذذايري اعاسذذبية  17يطب ق صذذندوق السذذاان احلاذذم االنتقذذايل الذذوارد يف املعيذذار رقذذم  • 
الدولية للقطا  العام: املمتلاات واملنشمت واملعدات، بشذذأن التحسذذينات املدخلذذة علذذى 

 األماكن املستأجرةو

من املعايري اعاسبية الدولية للقطا  العذذام، اسذذتحقاقات املذذوظفني، طُبذذق  25ر رقم املعيا • 
بذذذأثر الحذذذقو وال يعذذذرض الصذذذندوق أي مبذذذذالغ ألغذذذراض املقارنذذذة بفذذذرتات اةبذذذالع األربذذذذع 
السذذذابقة فيمذذذا يتعلذذذق بالقيمذذذذة احلاليذذذة لاللتزامذذذات اخلاصذذذذة خبطذذذد االسذذذتحقاقات اعذذذذددة 

 اخلطةوخصوم املدخلة على و  ربةالناشئة عن التج تسوياتالو 
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، طُبذذق امللموسذذة من املعايري اعاسبية الدولية للقطا  العام، األصول غذذري 31املعيار رقم  • 
الذذذذذذذيت جذذذذذذذرى اقتناؤهذذذذذذذا امللموسذذذذذذذة بذذذذذذذأثر الحذذذذذذذقو ونتيجذذذذذذذة لذذذذذذذ ل  مل تُرمسذذذذذذذل األصذذذذذذذول غذذذذذذذري 

 . 2012كانون الثاين/يناير   1تطويرها داخليا قبل  أو
 

 الميزانية والمبالغ الوعليةمقارنة بية  ‘25’ 
 يِعد  صندوق األمم املتحدة للساان ميزانيتي على أساس نقدي ُمعد ل. 
وترد يف البيان اخلامس مقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية على أسذذاس قابذذل للمقارنذذة مذذع  

امليزانيذذذذذة. ويشذذذذذمل نطذذذذذاق امليزانيذذذذذة ألغذذذذذراض هذذذذذ ا البيذذذذذان امليزانيذذذذذة املؤسسذذذذذية مضذذذذذافا إليذذذذذي األنشذذذذذطة 
فذذذذرتة الربناجميذذذة املمولذذذة مذذذن مذذذوارد غذذذري خصصذذذة. وقذذذد جذذذرى إعذذذداد امليزانيذذذة املؤسسذذذية للمنظمذذذة لل

على أساس مرة كل أربذذع سذذنوات، وقامذذت اةدارة بعرضذذي علذذى أسذذاس سذذنوي  2014-2017
 ألغراض لديد ءصين املوارد داخليا. 

لذذة إىل السذذنة املاليذذة وتستند امليزانيذذة األصذذلية إىل تقذذديرات الفذذوائض غذذري املسذذتخدمة املرحَّ  
زانيذذذة النهائيذذذة األرقذذذام الفعليذذذة هلذذذ ين والتوقعذذذات املبدئيذذذة للمسذذذا ات الذذذواردة خالهلذذذا. وتعاذذذس املي

 العنصرين عند التخصين النهائي.
وتُعذذذذذرض يف إطذذذذذار اسذذذذذتخدام امليزانيذذذذذة املصذذذذذذروفاُت اعتسذذذذذبة علذذذذذى أسذذذذذاس نقذذذذذدي معذذذذذذد ل  

 واملتابدة عند تنفي  األنشطة املدرجة يف امليزانية.
قارنذذة مذذع امليزانيذذة مقارنذذة بذذني املبذذالغ الفعليذذة علذذى أسذذاس قابذذل للم 23وترد يف املالحظة  

 واملبالغ الفعلية الواردة يف البيانات املالية.
 

 التليرات  ي العرض و ي التقديرات المحاسبية )ب( 
 التليرات  ي العرض ‘1’ 

يلتذذزم صذذندوق السذذاان بتحسذذني نوعيذذة وسذذهولة قذذراءة بياناتذذي املاليذذة باسذذتمرار. ويف هذذ ا  
  :2014نات املالية لعام الصدد، أدخلت التغيريات التالية على البيا

توسذذيع اجلذذدول بذذاء ليشذذمل مصذذادر متويذذل إضذذافية، كذذان يبلذذغ عنهذذا يف السذذابق يف إطذذار  • 
 .جيم وهاء ولنياجلد

ن كانا منفصلني يف السنوات السابقة، ةتاحذذة اةفصذذاع يدمج اجلدولني دال وهاء، الل  •
ل املختلفذذة الذذواردة املوحد عن مجيع مصروفات الصذذندوق مفصذذلة ئسذذب مصذذادر التمويذذ

ومل تعذذذذذد الصذذذذذيغة املنقحذذذذذة  .يف إطذذذذذار قطذذذذذاعي املذذذذذوارد املخصصذذذذذة واملذذذذذوارد غذذذذذري املخصصذذذذذة
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تتضذذذذذمن إفصذذذذذاحا عذذذذذن املعلومذذذذذات املتعلقذذذذذة بذذذذذاةيرادات ألن هذذذذذ ا املعلومذذذذذات متاحذذذذذة يف 
 . 16و  15اجلدول ألف، واملالحظتني 

، جذذذذرى تصذذذذنيف مجيذذذذع مصذذذذروفات املنظمذذذذة يف ثذذذذالث فئذذذذات: الذذذذربامج 2014ويف عذذذذام  •
، وامليزانيذذة املؤسسذذية األخذذرى األنشذذطة الربناجميذذةو القطريذذة والتذذدخالت العامليذذة واةقليميذذة 

وأثذذذر هذذذ ا التغيذذذري علذذذى عذذذرض املصذذذروفات يف املالحظذذذة . املصذذذروفات التنظيميذذذة املركزيذذذةو 
 2013ل. ويبلذذغ عذذن املعلومذذات املتعلقذذة مبصذذروفات عذذام )أ(، واجلذذدول اجلديذذد دا 19

 .بشال متوافق مع العرض اجلديد لافالة قابلية املقارنة عرب السنوات
 

  تليير التقديرات المحاسبية ‘2’ 
، نقظ الصندوق تقديرات العمر النافع للممتلاات واملنشمت واملعدات 2014يف عام  

ونتيجذذذذة هلذذذذ ا التغيذذذذري يف التقذذذذديرات  .االقتصذذذذادية الفعليذذذذةملواءمتذذذذي علذذذذى حنذذذذو أفضذذذذل مذذذذع أعمارهذذذذا 
ماليذذذني دوالر، ويقذذذذل  5.6مذذذا قيمتذذذي  2014اعاسذذذبية، بلغذذذت مصذذذروفات االسذذذتهالك يف عذذذذام 

هبذذذذذذا باسذذذذذذتخدام االعذذذذذذرتاف  مليذذذذذذون دوالر عذذذذذذن املصذذذذذذروفات الذذذذذذيت كذذذذذذان سذذذذذذيجري 1.3هذذذذذذ ا مببلذذذذذذغ 
 ..التقديرات اعاسبية القدمية

 
  3مالحظة ال  
 نقدية ومكا ئات النقديةال  

 النقدية وماافئات النقدية ما يلي: تشمل  
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة( 

 
كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون   31يف 

 2014ديسمرب األول/
كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون   31 يف

 2013ديسمرب األول/
 1 -  احلاضرة يةالنقد   

13 288 ية املودعة يف املصارفالنقد  059 21  

21 097 )أ(صناديق سوق املال  066 26  

25 000 )أ(ودائع ألجلال  - 

74 993 - )أ(األوراق التجارية وأوراق الدين املخصومة  

59 385 المجم ع   119 122  

 
 اقتنائها.من تاريي أو أقل ثالثة أشهر اليت تني استحقاقها بعد املالية  الصاوك قديةنماافئات ك  صنفتُ  )أ( 
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تفو باالحتياجات النقدية الالزمة ألغراض الصرفذيات الفورية يف حسابات مصرفية. وتُ  
 وتذذتفو مببلذذغ ،الواليذذات املتحذذدة بذذدوالرأساسذذا النقديذذة املودعذذة يف حسذذابات مصذذرفية تذذتفو بو 

 .25 املالحظةكما هو مبني يف   ،عدود بعمالت علية
وخذذذذذذذذاطر  يذذذذذذذذةر االئتمانمخذذذذذذذذاطلصذذذذذذذذندوق للتعذذذذذذذذرض امناقشذذذذذذذذة ل 25 وتتضذذذذذذذذمن املالحظذذذذذذذذة 
املالية، مبذذا باألصول املتعلقة املخاطر  دارةاليت اضطلع هبا ةة نشطل و  ت،وخاطر العمال السوق

 .يف ذل  النقدية وماافئات النقدية
 

 4المالحظة   
 االستثمارات  

 2014كذذذانون األول/ديسذذذمرب   31تذذذرد يف اجلذذذدول التذذذايل االسذذذتثمارات اعذذذتفو هبذذذا يف  
 اليت تبلغ آجال استحقاقها ثالثة أشهر أو أكثر:

 
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 2013 ديسمرب/األولكانون   31يف   2014كانون األول/ديسمرب   31يف 

 املهلاة التالفة القيمة السوقية املهلاة التالفة القيمة السوقية
725 781 السندات       368 725  064 520  438 519  

150 000 )أ(الودائع ألجل  000 150  - - 

األوراق التجاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة وأوراق 
124 938 - - )أ(املخصومة الدين  943 124  

875 781 المجم ع   368 875  002 645  381 644  

     :من ا

املسذذذذذذذتحق يف غضذذذذذذذون سذذذذذذذنة 
378 476 واحدة  448 378  131 361  696 360  

497 305 املستحق بعد سنة واحدة  920 496  871 283  685 283  

875 781 المجم ع   368 875  002 645  381 644  
 

 تزيد آجال استحقاقها عن ثالثة أشهر.أدوات مالية  )أ( 
اسذذتثمارات عذذتفو هبذذا حذذ  تذذاريي  باعتبارهذذا مجيذذع اسذذتثماراتيالسذذاان صذذندوق صذذن ف  
سذذعر باسذذتخدام طريقذذة املهلاذذة الذذيت جذذرى حسذذاهبا بالتالفة مسجلة ه ا األصول و . هااستحقاق
أسذذذعار السذذذوق إىل  الذذذواردة يف هذذذ ا املالحظذذذة صذذذول لسذذذتند القيمذذذة السذذذوقية ت. و السذذذاريالفائذذذدة 

مضذذذذمحلة القيمذذذذة اسذذذذتثمارات الصذذذذندوق  مل تاذذذذن لذذذذدى. و ذوي مسعذذذذة جيذذذذدةبذذذذائعني مذذذذن قدمذذذذة امل
وخذذذذاطر  يذذذذةمخذذذذاطر االئتمانلصذذذذندوق للض اتعذذذذر  مناقشذذذذة ل 25 وتتضذذذذمن املالحظذذذذةخذذذذالل العذذذذام. 

Commented [m2 :].صاوك مالية يف وثائق أخرى 

Commented [m3 :]تثمارات مضمحلة القيمة يف وثائق أخرى.اس 
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املاليذذذة، باألصذذذول املتعلقذذذة املخذذذاطر  دارةالذذذيت اضذذذطلع هبذذذا ةة نشذذذطل و  تالسذذذوق وخذذذاطر العمذذذال
 .واالستثماراتيف ذل  النقدية  مبا

مليون دوالر، يُقي ذذُد اسذذتخدام مبلذذغ  875.4ومن بني إمجايل االستثمارات البالغ قدرها  
 مليون دوالر على النحو التايل: 454.3

 
 مليون دوالر 95.1 التشغيلي االحتياطي • 
 مليون دوالر 177.3 متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني • 
 مليون دوالر 33.7 املبلغ األصلي للصندوق االستئماين للهبات اخلاصة • 
األمذذوال الذذيت تذذتفو هبذذا الصذذندوق بالنيابذذة عذذن منظمذذات  • 

اةداري هلذذذذذذذ ا األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة األخذذذذذذذرى بوصذذذذذذذفي الوكيذذذذذذذل 
 األموال اجملمعة

 مليون دوالر 143.2

 ماليني دوالر 5 احتياطي اةيواء امليداين • 
 

أجذذل اسذذتحقاق االسذذتثمارات يف متوسذذد ، بلذذغ 2014 كذذانون األول/ديسذذمرب  31 ويف 
أجذذذذل متوسذذذذد  ، بلذذذذغ2013 كذذذذانون األول/ديسذذذذمرب  31 ويف. شذذذذهراً  16.8 حافظذذذذة الصذذذذندوق

 .أشهر 10.7االستحقاق 
 االسذذذذذذذذذذذتثمارات يف حافظذذذذذذذذذذذذة الصذذذذذذذذذذذذندوق اتعائذذذذذذذذذذذذدكذذذذذذذذذذذذان متوسذذذذذذذذذذذد   ،2014يف عذذذذذذذذذذذام و  
 . املائة يف 0.8 االستثمارات اتعائد متوسد كان  ،2013 عام ويف. املائة يف 0.6

 على النحو التايل: 2014خالل عام  االستثماراتوكانت حركة  
 

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

  الودائع ألجل 
 التجارية وأوراقاألوراق 
 املخصومة الدين

 
 اجملمو   السندات

 2014 2013 2014 2013  2014 2013 2014 2013 
 283 548 381 644 311 523 438 519  972 24 943 124 - - الرصيد اال تتاحي          

 907 44 – 000 330 : املشرتياتمضافا إليي

164 

764 

 

485 076 240 738 859 983 405 502 

: خصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوما منذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي
 (000 65) (000 170) – (000 180) اتاالستحقاق

 

(270 785) (237 716) (620 785) (302 716) 

 (688 6) (211 8) (895 6) (361 8)  207 150 – – اةهالك
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  الودائع ألجل 
 التجارية وأوراقاألوراق 
 املخصومة الدين

 
 اجملمو   السندات

 2014 2013 2014 2013  2014 2013 2014 2013 
 381 644 368 875 438 519 368 725  943 124 – – 000 150 الرصيد اللتامي           

 تاريي اةبالع كما يلي:وكانت القيم الدفرتية للسندات يف  
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2013كانون األول/ديسمرب   31يف   2014كانون األول/ديسمرب   31يف  
 املهلاةالتالفة  القيمة السوقية املهلاةالتالفة  القيمة السوقية السندات
 366 68 394 68 555 58 549 58 التجارية املصارفالتزامات 

 854 90 120 91 243 155 403 155 سيادية غري صادرة عن الواليات املتحدةالتزامات 

 200 225 274 225 517 318 635 318 منظمات تتجاوز حدود الوالية الوطنية

 009 15 007 15 494 124 611 124 التزامات حاومة ووكاالت الواليات املتحدة

 474 109 729 109 434 58 456 58 سندات الشركات

 535 10 540 10 125 10 127 10 سندات بلدية

 438 519 064 520 368 725 781 725 المجم ع 
  

 5المالحظة   
 الملزونات  

 التايل: كانت املخزونات اليت تتفو هبا صندوق الساان يف تاريي اةبالع على النحو 
 
 (بمالف دوالرات الواليات املتحدة)

 
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  31يف 

 2014ديسمرب 
 /األولكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون   31يف 

 2013 ديسمرب
 460 42 497 49 سلع الصحة اةاابية   

   ومنها:
 193 29 066 27 املخزونات قيد الوصول 
 267 13 431 22 املخزونات احلاضرة 

 099 4 785 4 خزونات قيد الوصول شبيهة باملمتلاات واملنشمت واملعدات
 559 46 282 54 مجم ع الملزون 
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سذذذلع الرعايذذذة الصذذذحية الذذذيت كانذذذت قيذذذد الوصذذذول يف تذذذاريي اةبذذذالع أصذذذناف  جذذذرى  متثذذذل 
تسذذلم  شذذراؤها دوليذذا وخاضذذعة لسذذيطرة الصذذندوق لانهذذا غذذري موجذذودة يف أمذذاكن عمذذل عذذددة ومل

 فعليا بعد إىل املستفيدين أو الشركاء املنف ين.
 :2013و  2014وفيما يلي موجز حلركة املخزونات خالل عامي  

 
 (ف دوالرات الواليات املتحدةبمال)

 2014 2013 

 743 35 559 46 2013كان ن الثاني/يناير   1 ي الملزون المحتو  ب     
 586 157 722 155 اةضافات

 (655 146) (685 147) البنود املوزعة
 (115) (314) خسائر/تسويات املخزون

 559 46 282 54 كان ن األول/ديسمبر   31 ي الملزون المحتو  ب   
  

 6المالحظة   
 المساومات المستحقة القبض  والمبالغ المد  عة مقدما  واألص ل األ رى   

 
 المساومات المستحقة القبض )ي( 

 : 2014كانون األول/ديسمرب   31ترد فيما يلي املسا ات املستحقة القبض يف  
 

 (بمالف دوالرات الواليات املتحدة)  

 
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  31يف 

  2014ديسمرب 
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

  ٢٠١3ديسمرب 
   تبادليةال غير معامالتال   

 980 213 239 117 تداولة(امل) القبض املستحقة املسا ات
 299 3 547  املخصصة غري املوارد 
 681 210 692 116 املخصصة املوارد 

 513 71 659 111 تداولة(امل )غري القبض املستحقة املسا ات
 - -  املخصصة غري املوارد 
 513 71 659 111 املخصصة املوارد 

   تبادليةال معامالتال
 10 171 تداولة(امل) القبض املستحقة املسا ات
 - - تداولة(امل )غري القبض املستحقة املسا ات
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 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  31يف 

  2014ديسمرب 
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

  ٢٠١3ديسمرب 
 503 285 069 229  المجم ع    
  

حلسذذذذذذابات املشذذذذذذاوك ا خصصذذذذذذات وتعذذذذذذرض املسذذذذذذا ات املسذذذذذذتحقة القذذذذذذبض بعذذذذذذد خصذذذذذذم 
إماانية لصيلها. وتُعرَّف املعامالت التبادلية بأهنذذا املعذذامالت الذذيت يقذذدم فيهذذا صذذندوق األمذذم  يف

خذذذدمات إىل أطذذذراف ثالثذذذة ويتلقذذذى منهذذذا قيمذذذة مسذذذاوية تقريبذذذا مقابذذذل املتحذذذدة للسذذذاان سذذذلعا أو 
ق أعمذذذذذال صذذذذذندوق واسذذذذذتنادا إىل منذذذذذوذ “. التجاريذذذذذة”ذلذذذذذ . وُتشذذذذذبي هذذذذذ ا املعذذذذذامالت املبذذذذذادالت 

نيابذذذة عذذذن أطذذذراف ثالثذذذة الشذذذال الوحيذذذد مذذذن أشذذذاال املعذذذامالت الشذذذراء السذذذاان، تعتذذذرب أنشذذذطة 
التبادليذذذذذة الذذذذذيت يقذذذذذوم هبذذذذذا الصذذذذذندوق حاليذذذذذا. أمذذذذذا املعذذذذذامالت غذذذذذري التبادليذذذذذة، فهذذذذذي املعذذذذذامالت الذذذذذيت 

ف اخلذذذذذذدمات الذذذذذذيت يقذذذذذذدمها. وتصذذذذذذنأو  يتلقذذذذذذى الصذذذذذذندوق فيهذذذذذذا قيمذذذذذذة مسذذذذذذاوية تقريبذذذذذذا للسذذذذذذلع ال
لصذذندوق كمعذذذامالت غذذري تبادليذذة. ويسذذذتند التمييذذز بذذذني ل املسذذا ات املخصصذذة وغذذذري املخصصذذة

احلسابات املستحقة القبض املتداولة وغري املتداولة إىل أجل االستحقاق. فاملسذذا ات املسذذتحقة 
شذذذذذهرا مذذذذذن تذذذذذاريي اةبذذذذذالع، أمذذذذذا  12القذذذذذبض املتداولذذذذذة هذذذذذي مسذذذذذا ات يُتوقذذذذذع لصذذذذذيلها خذذذذذالل 

 لصيلها بعد ذل  التاريي. ات املستحقة القبض غري املتداولة فهي مسا ات يُتوقع املسا 
واملسا ات املستحقة القبض مذذن املذذوارد غذذري املخصصذذة هذذي تلذذ  املبذذالغ املتعهذذد هبذذا يف  

السذذذذذنة اجلاريذذذذذة والسذذذذذنوات السذذذذذابقة الذذذذذيت مل ُلصَّذذذذذل بعذذذذذد حذذذذذ  هنايذذذذذة فذذذذذرتة اةبذذذذذالع. واملسذذذذذا ات 
قبض من املوارد املخصصة تتعلق أساسا مببالغ ستصبظ مسذذتحقة القذذبض وسُتحصَّذذل املستحقة ال

 السنوات القادمة فيما يتصل باتفاقات املاحنني املتعددة السنوات. يف 
 

 لليل التقادم الزمين  
 كذذانون األول/  31يف ترد فيما يلذذي تفاصذذيل املسذذا ات غذذري التبادليذذة املسذذتحقة القذذبض  
 : (برنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيستثناء )با 2014ديسمرب 

 
 (بمالف دوالرات الواليات املتحدة)  

 
 كانون األول/  31يف 

  2014 ديسمرب
 كانون األول/  ٣١يف 

 ٢٠١3 ديسمرب

 
سا ات غذذري امل
 خصصةامل

سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات امل
 خصصةامل

سذذذا ات غذذذري امل
 خصصةامل

سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات امل
 خصصةامل

2010   278 - 
2011 171 - 181 - 
2012 151 220 195 2 237 
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 كانون األول/  31يف 

  2014 ديسمرب
 كانون األول/  ٣١يف 

 ٢٠١3 ديسمرب

 
سا ات غذذري امل
 خصصةامل

سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات امل
 خصصةامل

سذذذا ات غذذذري امل
 خصصةامل

سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات امل
 خصصةامل

2013 146 202 2 925 105 757 
2014 250 8 196 - - 

 994 107 579 3 618 8 718 المساومات المستحقة القبض 
 - (2)   تسويات الذخسائر غري املتحققة الناجتة عن أسعار الذصرف

 - (278) - (171) خصصات احلسابات املشاوك يف إماانية لصيلها
 الذذيت مل تذذن بعذذد موعذذد اسذذتحقاقهااملسا ات املستحقة القذذبض 

 210 174 - 904 219 - كانون األول/ديسمرب  31
 204 282 299 3 522 228 547 المجم ع 
  

وتذذذذذذذذرد يف اجلذذذذذذذذدولني ألذذذذذذذذف وبذذذذذذذذاء تفاصذذذذذذذذيل املسذذذذذذذذا ات املسذذذذذذذذتحقة القذذذذذذذذبض مذذذذذذذذن املذذذذذذذذوارد  
املخصصذذذة ومذذذن املذذذوارد املخصصذذذة، علذذذى التذذذوايل، مصذذذنفًة حسذذذب اجلهذذذة املاحنذذذة )وال يشذذذمل  غذذذري

 لصيلها(. حلسابات املشاوك يف إماانية اه ان اجلدوالن خصصذات 
 

 خصصات املسا ات املستحقة القبض املشاوك يف إماانية لصيلها   
بض املشذذذذذاوك يف يذذذذذرد فيمذذذذذا يلذذذذذي ملخذذذذذن حلركذذذذذة خصصذذذذذات املسذذذذذا ات املسذذذذذتحقة القذذذذذ 

 : 2014إماانية لصيلها يف عام 
 

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014 2013 
 (233) (278) كان ن الثاني/يناير   1المل ص المرص د  ي    

 (278) (171) حاليااملسا ات املستحقة القبض اليت يعترب لصيلها أمرا مشاوكا فيي 
 227 228 املشطوبةاملسا ات املستحقة القبض 

مبذذالغ مسذذذرتدة مذذذن مسذذذا ات مسذذذتحقة القذذبض كذذذان لصذذذيلها يعتذذذرب يف السذذذابق 
 6 50 أمرا مشاوكا فيي

 (278) (171) كان ن األول/ديسمبر   31المل ص  ي المبلغ 
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 المبالغ المد  عة مقدما واألص ل المتداولة وغير المتداولة األ رى  )ب( 
 تتألف املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة وغري املتداولة األخرى من البنود التايل بياهنا:  

 (بمالف دوالرات الواليات املتحدة)

 
 كذذذذذذذذذذذذذانون األول/  31يف 

 2014 ديسمرب
 كذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

 ٢٠١3 ديسمرب
   المبالغ المد  عة مقدما واألص ل المتداولة األ رى   

 804 3 190 4 املقدمة إىل املوظفنيالُسلف 
 264 3 245 5 الفوائد املستحقة

 512 2 373 6 املبالغ املدفوعة مقدما
 752 4 804 6 حسابات متنوعة مستحقة القبض

التابعذذذذذذذذذة ملنظومذذذذذذذذذة  األخذذذذذذذذذرى املتخصصذذذذذذذذذةوكذذذذذذذذذاالت الاملبذذذذذذذذذالغ املسذذذذذذذذذتحقة مذذذذذذذذذن 
 403 199 2 املتحدة األمم

 143 947 3 أنشطة الذشراءاحلسابات املستحقة القبض عن 
املخصذذذذذذذذذن للحسذذذذذذذذذابات املسذذذذذذذذذتحقة القذذذذذذذذذبض املبلذذذذذذذذذغ : خصذذذذذذذذذوما منهذذذذذذذذذا

 (113) (309) املشاوك يف إماانية لصيلها 
 765 14 449 28 المجم ع 

   األصول األخرى غري املتداولة
 بالغ امل

ُ
 11 10 ستحقة القبض يف األجل الطويلامل

 11 10 المجم ع 
  

 7المالحظة   
 الُسل  المقدمة مة صندوق التشلي    

يذذذرد فيمذذذا يلذذذي بيذذذان للُسذذذلف املقدمذذذة مذذذن صذذذندوق التشذذذغيل حسذذذب كذذذل فئذذذة مذذذن فئذذذات  
 الشركاء املنف ين: 

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كذذذذذذذذذذانون األول/  31يف 

 2014 ديسمرب
 كذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

  ٢٠١3 ديسمرب
 508 9 430 7 احلاومات   

 906 3 989 4 احلاومية الدولية واملنظمات غري احلاوميةاملؤسسات 
 785 1 551 1 األمم املتحدةاملتخصصة التابعة ملنظومة وكاالت ال

 (53) (106) لصيلها املخصن للُسلف املشاوك يف إماانية املبلغ : خصوما منها
 146 15 864 13 المجم ع 
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 8المالحظة 
 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 
  (بمالف دوالرات الواليات املتحدة)

  املباين  األراضي 

األثاث 
والتجهيزات 

  ةتالثاب

معدات تانولوجيا 
املعلومات 
  املركبات  واالتصاالت

لسينات 
األماكن 
  املستأجرة

األصول قيد التشييد 
وغري املتاحة 
 اجملمو   لالستخدام بعد

 
201

4 2013 
201

4 
201

3 2014 
201

3 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
201

3 
                 التكلوة                 
 426 61 848 65 725 1 956 751 3 493 4 584 27 643 29 744 15 576 16 065 4 045 4 330 8 908 9 227 227 كانون الثاين/يناير  1يف 

 461 9 725 8 956 025 2 742 396 276 4 147 3 405 2 526 2 604 505 478 126 - - اةضافات

 (131 5) (871 4) - - (50) (165) (885 2) (516 2) (985 1) (935 1) (211) (255) - - - - فيهاأصناف جرى التصرف 

 (4) 4 - - - - (4) 4 - - - - - - - - اضمحالل القيمة

 96 201 (725 1) (852) 50 (11) 672 144 412 238 (413) 132 100 1 550 - - التسويات/عمليات إعادة التصنيف 

 848 65 907 69 956 129 2 493 4 713 4 643 29 422 30 576 16 405 17 045 4 427 4 908 9 584 10 227 227 كان ن األول/ديسمبر   31 ي 

                 االست الك المتراكم

 001 30 007 34 - - 112 1 900 1 356 16 312 18 097 10 665 10 776 1 150 2 660 980 - - كانون الثاين/يناير  1يف 

 554 8 611 5 - - 814 842 425 4 700 2 439 2 409 1 556 369 320 291 - - مصروفات االستهالك

 (548 4) (834 3) - - (24) (87) (521 2) (885 1) (874 1) (695 1) (129) (167) - - - - أصناف جرى التصرف فيها

 - - - - (2) 8 52 (12) 3 (162) (53) 107 - 59 - - التسويات/عمليات إعادة التصنيف 

 007 34 784 35 - - 900 1 663 2 312 18 115 19 665 10 217 10 150 2 459 2 980 330 1 - - كان ن األول/ديسمبر   31 ي 

كننان ن   1صا ي القيمننة الد تريننة  نني 
 425 31 841 31 725 1 956 639 2 593 2 228 11 331 11 647 5 911 5 289 2 895 1 670 7 928 8 227 227 الثاني/يناير

صننننننننننننا ي القيمننننننننننننة الد تريننننننننننننة  نننننننننننني 
 841 31 123 34 956 129 2 593 2 050 2 331 11 307 11 911 5 188 7 895 1 968 1 928 8 254 9 227 227 كان ن األول/ديسمبر 31
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 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 (تابع)مالحظات على البيانات المالية 

 

95/150 15-09211 

 

أجذذذذذري عذذذذذدو مذذذذذادي ل صذذذذذول ومتذذذذذت مضذذذذذاهاة نتائجذذذذذي بقذذذذذيم األصذذذذذول املقيذذذذذدة يف سذذذذذجل  
. وصذذذد ق كذذذل مذذذن املقذذذر واملااتذذذب القطريذذذة علذذذى 2014كذذذانون األول/ديسذذذمرب   ٣١األصذذول يف 

 نتائج ه ا العد  املادي والقيم املقابلة ل صول. 
يف الربازيذذذذذذذل  وتتعلذذذذذذذق األصذذذذذذذول قيذذذذذذذد التشذذذذذذذييد يف املقذذذذذذذام األول بأمذذذذذذذاكن عمذذذذذذذل املذذذذذذذوظفني 

وباملمتلاذذذذذذذذات واملنشذذذذذذذذمت وأصذذذذذذذذناف املعذذذذذذذذدات الذذذذذذذذيت كانذذذذذذذذت قيذذذذذذذذد الوصذذذذذذذذول يف تذذذذذذذذاريي اةبذذذذذذذذذالع 
مليذذون دوالر مذذن  0.9مليذذون دوالر علذذى التذذوايل(. وُأاذذز مذذا قيمتذذي  0.8مليذذون دوالر و  1.3)

األصول البالغذذة قيمتهذذا مليذذون دوالر والذذيت كانذذت قيذذد التشذذييد ومل تاذذن متاحذذة بعذذد يف هنايذذة عذذام 
، وهذذذي تذذذرد يف الفئذذذة 2014كذذذانون األول/ديسذذذمرب   31ودخلذذذت طذذذور التشذذذغيل ئلذذذول  2013

كذذذانون   31لذذذغ قيمذذذة االلتزامذذذات غذذذري املسذذذددة املتصذذذلة باملشذذذرتيات الرأمساليذذذة يف اخلاصذذذة هبذذذا. وتب
، 2014كذذذذانون األول/ديسذذذذمرب   31مليذذذذون دوالر. ويف  0.4مذذذذا قذذذذدرا  2014األول/ديسذذذمرب 

بلغت تالفة املمتلاات واملنشمت وأصناف املعدات اليت كانت قيد االستخدام رغم استهالكها 
 (. 2013مليون دوالر عام  16.4ن دوالر )مقابل مليو  14.1بالاامل ما قدرا 

 
  9المالحظة   
 األص ل غيرالملم سة   

كذذانون األول/ديسذذمرب   31تألفت األصول غري امللموسذذة اململوكذذة لصذذندوق السذذاان يف  
 من الرباجميات التالية اليت   شراؤها واستحداثها داخليا:  2014

 
 (بمالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
  الرباجميات 

الرباجميات قيد 
 اجملمو   االستحداث

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
       التكلوة       
 - 155 - 59 - 96 كانون الثاين/يناير   ١يف 

 155 722 59 107 96 615 اةضافات
 - - - - - - أصناف جرى التصرف فيها

 155 877 59 166 96 711 كان ن األول/ديسمبر   31 ي 
       اإلوالك المتراكم

 - 18 - - - 18 كانون الثاين/يناير   ١يف 
 18 211 - - 18 211 رسوم اةهالك

 - - - - - - أصناف جرى التصرف فيها
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  الرباجميات 
الرباجميات قيد 
 اجملمو   االستحداث

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
 18 229 - - 18 229  2013كان ن األول/ديسمبر   31 ي        

كنننننان ن   31صننننا ي القيمننننة الد تريننننة  نننني 
 - 137 - 59 - 78 األول/ديسمبر 

كنننننان ن   31صننننا ي القيمننننة الد تريننننة  نننني 
 137 648 59 166 78 482 األول/ديسمبر 

  
كذذذذانون   31مبشذذذرتيات األصذذذول غذذذري امللموسذذذة يف  بلغذذذت قيمذذذة االلتزامذذذات غذذذري املسذذذددة املتصذذذذلة

 مليون دوالر. 0.2ما مقدارا  2014 األول/ديسمرب
  

  10المالحظة   
 المستحقاتو الحسابات المستحقة الد ا   

 : ما يلي املستحقاتو تشمل احلسابات املستحقة الدفع  
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كذذذذذذذذذانون األول/  31يف 

 2014 ديسمرب
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

 ٢٠١3 ديسمرب
 337 23 310 20 احلسابات املستحقة الدفع   
 540 27 233 29 اتناشئة عن مستحقالصوم اخل

 096 36 178 143 للوكيل اةداريالذمبالغ الذمستحقة الدفع 
 653 13 659 10 الُسلف من أنشطة الشراء

األمذذم املتخصصذذة التابعذذة ملنظومذذة لوكذذاالت لالذذذمبالغ الذذذمستحقة 
 452 22 39 املتحدة

 746 6 925 6 الذمبالغ الذمستحقة الدفع لصندوق التشغيل
ستحقة الدفع فيمذذا يتعلذذق بأرصذذدة غذذري مسذذتخدمة مذذن املبالغ امل

 640 3 090 2 متويل انقضى أجلي
 464 133 434 212 المجم ع 
 

إىل املبالغ اليت يتلقاها صندوق “ الذمبالغ الذمستح قة الدفع للوكيل اةداري”تشري عبارة  
منظومذذة  مؤسسذذاتالساان ويديرها ألغراض اةنفاق على أنشطة برناجمية ستنف ها جمموعة من 

 . ضمن مدة زمنية وجيزة أساس برنامج عمل متفق علييتوزَّ  على ساألمم املتحدة، و 
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  11المالحظة   
 الل  م المت لة بالنت جير التم يلي   

كذذذذذذانون   31لذذذذذذدى صذذذذذذندوق السذذذذذذاان أي عقذذذذذذود جتاريذذذذذذة للذذذذذذذتأجري الذذذذذذذتمويلي يف مل ياذذذذذذن  
 . 2014األول/ديسمرب 

 
  12المالحظة   
 استحقاقات الم نوية   

باسذذذذتحقاقات املذذذذوظفني االلتزامذذذذات املتعلقذذذذة باسذذذذتحقاقات تعاذذذذس االلتزامذذذذات املتعلقذذذذة  
اةجذذازات السذذنوية املرتاكمذذة واسذذتحقاقات إجذذازات زيذذارة الذذوطن املرتاكمذذة واسذذتحقاقات اةعذذادة 
إىل الذذذوطن، والتذذذذأمني الصذذذذحي بعذذذذد انتهذذذذاء اخلدمذذذة واالسذذذذتحقاقات األخذذذذرى، علذذذذى النحذذذذو املبذذذذني 

 أدناا:
 

 دة()بمالف دوالرات الواليات املتح

 
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  31يف 

 2014 ديسمرب
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 

 ٢٠١3 ديسمرب
   االلتزامات المتداولة المتعلقة باستحقاقات الم نوية   

   االستحقاقات الق يرة األج 

 744 21 509 22 اةجازات السنوية املرتاكمة
 408 3 697 2 إجازات زيارة الوطن املرتاكمة

   انت اء اللدمةاستحقاقات ما بعد 
 374 862  )أ(استحقاقات اةعادة إىل الوطن )للموظفني غري العاملني(
 706 3 978 2 استحقاقات اةعادة إىل الوطن )للموظفني العاملني( 

 215 2 736 2 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 
 447 31 782 31 مجم ع االلتزامات المتداولة المتعلقة باستحقاقات الم نوية 

   االلتزامات غري املتداولة املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 700 20 016 21 استحقاقات اةعادة إىل الوطن )للموظفني العاملني( 

 184 207 286 279 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 
 884 227 302 300 مجم ع االلتزامات غير المتداولة المتعلقة باستحقاقات الم نوية 
 331 259 084 332 مجم ع االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الم نوية 
 

  اةبالع. تاريي ئلول الساان صندوق يف خدمتهم انتهت ال ين املوظفون هم العاملني غري املوظفون )أ( 
  



 ن صندوق األمم المتحدة للسكا
(تابع)مالحظات على البيانات المالية    A/70/5/Add.8 

 

15-09211 98/150 

 

 اإلجا ات السن ية المتراكمة   
عند هناية اخلدمة، تق للموظفني املعينني بعقود عددة املدة أو بعقود مسذذتمرة احلصذذول  

يومذذا مذذن أيذذام  60علذذى أجذذر عذذن أيذذام اةجذذازات السذذنوية غذذري املسذذتخدمة املرتاكمذذة ئذذد أقصذذاا 
العمذذل. وتذذذدد صذذذندوق السذذذاان قيمذذة هذذذ ا االلتزامذذذات ئسذذذاب العذذدد الفعلذذذي أليذذذام اةجذذذازات 

غري املستخدمة يف تاريي اةبالع استنادا إىل جذذدول املرتبذذات السذذاري يف ذلذذ  اكمة املرت السنوية 
 التاريي، دون خصم. 

 
 إجا ات  يارة ال إة المتراكمة  

ميثذذذذل هذذذذ ا االلتذذذذزام املبلذذذذغ املذذذذرتاكم يف تذذذذاريي اةبذذذذالع للتاذذذذاليف املتوقعذذذذة لسذذذذفر املذذذذوظفني  
خُيصذذم  وُيسذذتحق هذذ ا االلتذذزام مذذع أداء اخلدمذذة، وال وُمعذذاليهم املذذؤهلني يف زيذذار م املقبلذذة للذذوطن.

 وال ميان تعويضي عند انتهاء اخلدمة. 
 

 استحقاقات ما بعد انت اء اللدمة   
جذذذذذذرى لديذذذذذذد قيمذذذذذذة االلتزامذذذذذذات املتعلقذذذذذذة باسذذذذذذتحقاقات اةعذذذذذذادة إىل الذذذذذذوطن للمذذذذذذوظفني  

كذذانون   31كتذذواري يف ا  العاملني وبتغطية التذذأمني الصذذحي بعذذد انتهذذاء اخلدمذذة علذذى أسذذاس تقيذذيم
 كتواري. ، اضطلعت بي مؤسسة مؤهلة ومستقلة للتقييم اال 2014األول/ديسمرب 

 
 استحقاقات اإلعادة إلى ال إة  

عند انتهاء اخلدمة، ميان للموظفني ال ين يستوفون شروط اسذذتحقاق معينذذة، مذذن بينهذذا  
ة، أن تصلوا على منحة لذإلعادة اةقامة خارق البلدان اليت تملون جنسيتها وقت انتهاء اخلدم

الوطن تقدَّر حسب مدة اخلدمة، وعلى تااليف السفر ونقل األمتعة الشخصية. وُيشار إىل إىل 
 تل  االستحقاقات جمتمعة باستحقاقات اةعادة إىل الوطن.

 
كتذذذذواري االفرتاضذذذذات الرئيسذذذذية الذذذذيت اسذذذذتخدمها اخلبذذذذري اال وتذذذذرد يف اجلذذذذدول أدنذذذذاا قائمذذذذة ب 
 كذذذذذذذذذذذذذانون األول/  31االلتزامذذذذذذذذذذذذذات املتعلقذذذذذذذذذذذذذة باسذذذذذذذذذذذذذتحقاقات اةعذذذذذذذذذذذذذادة إىل الذذذذذذذذذذذذذوطن يف  لتحديذذذذذذذذذذذذذد
 :2014 ديسمرب
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 )بالنسبة املئوية(
االفرتاضذذذذذذات الرئيسذذذذذذية املسذذذذذذتخدمة لتحديذذذذذذد االلتزامذذذذذذات 

 2013 2014 املتعلقة باستحقاقات اةعادة إىل الوطن
 4.00 3.30 معد ل خصم مااف  وحيد   

 10.80إىل  5.00 10.80إىل  5.00 زيادة سنوية يف املرتب

 2.50 2.25 زيادة يف تااليف السفر
 

 طُب قت معد الت ختلفة حسب سن املوظف وفئتي الوظيفية. )أ( 
  

واسذذذذذذذذذذتنادا إىل هذذذذذذذذذذ ا االفرتاضذذذذذذذذذذات، بلغذذذذذذذذذذت القيمذذذذذذذذذذة احلاليذذذذذذذذذذة لاللتزامذذذذذذذذذذات املسذذذذذذذذذذتحقة يف  
واملتعلقذذة باسذذتحقاقات اةعذذادة إىل الذذوطن املقذذررة للمذذوظفني  2014كانون األول/ديسمرب  31

 مليون دوالر حسب التقديرات.  24العاملني 
وُرصد خصن كامل للموظفني السذذابقني الذذ ين مل ياونذذوا قذذد طذذالبوا بعذذد يف هنايذذة عذذام  
 املنظمة. ا يقع على عاتقباستحقاقات اةعادة إىل الوطن، اليت تظل رغم ذل  التزام 2014

 
 الت مية ال حي بعد انت اء اللدمة   

تذذذذأمني عنذذذذد انتهذذذذاء اخلدمذذذذة، مياذذذذن للمذذذذوظفني ومعذذذذاليهم أن خيتذذذذاروا االشذذذذرتاك يف خطذذذذة  
صحي عددة االستحقاقات من اخلطد اليت يعرضذذها صذذندوق السذذاان، شذذريطة اسذذتيفاء شذذروط 

سذذذذنوات يف خطذذذذذة تذذذذأمني صذذذذذحي تابعذذذذة لصذذذذذندوق  10معينذذذذة ل هليذذذذة مذذذذذن بينهذذذذا االشذذذذذرتاك ملذذذذدة 
سذذذنوات  5ملذذذدة االشذذذرتاك ، و 2007متوز/يوليذذذي  1السذذذاان بالنسذذذبة للمذذذوظفني املسذذذتقد مني بعذذذد 

الصذذحي التذذاريي. ويُطلذذق علذذى هذذ ا االسذذتحقاق تسذذمية التذذأمني ذلذذ  بالنسذذبة للمسذذتق دمني قبذذل 
  بعد انتهاء اخلدمة.

كتذذواري يف رتاضذذات الرئيسذذية الذذيت اسذذتخدمها اخلبذذري اال وتذذرد يف اجلذذدول أدنذذاا قائمذذة باالف 
 األول/كذذذذذذذذذانون   31االلتزامذذذذذذذذذات املتعلقذذذذذذذذذة بالتذذذذذذذذذأمني الصذذذذذذذذذحي بعذذذذذذذذذد انتهذذذذذذذذذاء اخلدمذذذذذذذذذة يف لديذذذذذذذذذد 
 :2014 ديسمرب

 )بالنسبة املئوية(
 

االفرتاضذذذذذذذات الرئيسذذذذذذذية املسذذذذذذذتخدمة يف 
االلتزامذذذذذذذذات املتعلقذذذذذذذذة بالتذذذذذذذذأمني لديذذذذذذذذد 

 2013 2014 الصحي بعد انتهاء اخلدمة
 5.51 4.00 معد ل خصم مااف  وحيد   
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االفرتاضذذذذذذذات الرئيسذذذذذذذية املسذذذذذذذتخدمة يف 
االلتزامذذذذذذذذات املتعلقذذذذذذذذة بالتذذذذذذذذأمني لديذذذذذذذذد 

 2013 2014 الصحي بعد انتهاء اخلدمة
 2.50 2.25 معد ل التضخم   

معذذذذذذدالت اجتاهذذذذذذات تاذذذذذذاليف الرعايذذذذذذة 
 الصحية

  

خطد الرعاية الطبيذذة يف الواليذذات  
“ ميذذذذذذذذذذذدياري”املتحذذذذذذذذذذذدة خبذذذذذذذذذذذالف 

(Medicare) 

يف املائذذذذذذذذة يذذذذذذذذنخفض تذذذذذذذذدرجييا إىل  6.8
 سنوات 9يف املائة بعد  4.5

تذذذذذذذذذذذذذدرجييا إىل يف املائذذذذذذذذذذذذذة يذذذذذذذذذذذذذنخفض  7.3
 سنوات 10يف املائة بعد  4.5

خطذذذة الرعايذذذة الطبيذذذة يف الواليذذذات  
“ ميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدياري”املتحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

(Medicare) 

يف املائذذذذذذذذة يذذذذذذذذنخفض تذذذذذذذذدرجييا إىل  6.1
 سنوات 9يف املائة بعد  4.5

يف املائذذذذذذذذذذذذذة يذذذذذذذذذذذذذنخفض تذذذذذذذذذذذذذدرجييا إىل  6.3
 سنوات 10يف املائة بعد  4.5

خطذذذذذذذذد التذذذذذذذذأمني املتعلذذذذذذذذق بعذذذذذذذذالق  
 الواليات املتحدة األسنان يف

 4.5يف املائذذة يذذنخفض تذذدرجييا إىل  5
 سنوات 9يف املائة بعد 

 4.5يف املائذذذذذذذة يذذذذذذذنخفض تذذذذذذذدرجييا إىل  5
 سنوات 10يف املائة بعد 

خطذذذذذذذذذذذد التذذذذذذذذذذذأمني الطذذذذذذذذذذذيب خذذذذذذذذذذذارق  
 الواليات املتحدة

 يف املائة )نسبة ثابتة( 5 يف املائة )نسبة ثابتة( 5

  
بالتقاعذذذذذد واالنسذذذذذحاب مذذذذذن اخلطذذذذذة ومعذذذذذدالت الوفذذذذذاة مذذذذذع االفرتاضذذذذذات املتعلقذذذذذة وتت سذذذذذق  

املتحذذذدة يف االفرتاضذذات الذذيت يسذذتعملها الذذذذصندوق املشذذرتك لذذذلمعاشات التقاعديذذذة ملذذوظفي األمذذم 
 كتواري الستحقاقات التقاعد.تقييمي اال 
ولدى لديد قيمة االلتزامات املتبقية على املنظمة واملتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهذذاء  

مجيذذذذع املشذذذذاركني يف اخلطذذذذة. ومذذذذن مث، ُءصذذذذم اشذذذذرتاكات مسذذذذا ات  خلدمذذذذة، تؤخذذذذ  يف االعتبذذذذارا
، كمذذذا خُيصذذذم جذذذزء مذذذن اشذذذرتاكات املذذذوظفني العذذذاملني هبذذذدف اتاملتقاعذذذدين مذذذن إمجذذذايل االلتزامذذذ

التوصذذل إىل قيمذذذة االلتزامذذات املتبقيذذذة علذذى املنظمذذذة وفقذذا لنسذذذب تقاسذذم التاذذذاليف الذذيت تذذذأذن هبذذذا 
اجلمعيذذة العامذذة. وتسذذتلزم هذذ ا النسذذب أال تتجذذاوز حصذذة املنظمذذة مذذن التاذذاليف مقذذدار النصذذف 

يات املتحدة، والثلثني بالنسبة خلطد التأمني الصذذحي الوالبالنسبة خلطد التأمني الصحي خارق 
خلطة التأمني الطيب. ويبني ه ا التدقيق يف لديد داخل الواليات املتحدة، والثالثة أربا  بالنسبة 

اشرتاكات املسا ني يف اخلطة أن املوظفني العاملني واملتقاعدين على السواء يشاركون يف خطذذد 
م لتغطيذذة نسذذب تقاسذذم شرتاكا م التأمني الصحي نفسها وأن ا اجلماعية يف تل  اخلطد ُتستخد 

 التااليف املتذَّف ق عليها. 
لاللتزامذذات املسذذتحقة املتعلقذذة واستنادا إىل األساس املبني أعالا، ُحذذددت القيمذذة احلاليذذة  

، بعذذذذذذذد خصذذذذذذذم 2014كذذذذذذذانون األول/ديسذذذذذذذمرب   31يف  بالتذذذذذذذأمني الصذذذذذذذحي بعذذذذذذذد انتهذذذذذذذاء اخلدمذذذذذذذة
 يف خطد التأمني على النحو التايل: ا ني اشرتاكات املس
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 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(  
 
 

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  31يف 
 2014 ديسمرب

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون األول/  ٣١يف 
 ٢٠١3 ديسمرب

 154 327 617 440 إمجايل االلتزامات   
 (755 117) (595 158) ناقصا اشرتاكات املسا ني يف اخلطد

 399 209 022 282 صا ي االلتزامات 
  

 التقييم االكت ار   
ُلذذذذذذذدَّد االلتزامذذذذذذذذات الناشذذذذذذذئة عذذذذذذذذن اسذذذذذذذذتحقاقات التذذذذذذذأمني الصذذذذذذذذحي بعذذذذذذذد انتهذذذذذذذذاء اخلدمذذذذذذذذة  

واسذذذذتحقاقات اةعذذذذادة إىل الذذذذذوطن باالسذذذذتعانة خبذذذذذرباء اكتذذذذواريني مسذذذذتقلني. ويلذذذذذزم اةفصذذذذاع عذذذذذن 
 االفرتاضات االكتوارية يف البيانات املالية. 

 الذذذذيت   توفريهذذذذا هاعلذذذذى بيانذذذذات التعذذذذداد نفسذذذذ 2014االكتذذذذواري لعذذذذام واسذذذذتند التقيذذذذيم  
لغذذذذرض حسذذذذاب االلتزامذذذذات املتعلقذذذذة باسذذذذتحقاقات مذذذذا بعذذذذد  2013لخبذذذذري االكتذذذذواري يف عذذذذام ل
 وناخلذذرباء االكتواريذذأجذذرى . ومذذع ذلذذ ، 2013كانون األول/ديسذذمرب   31 بتاريينتهاء اخلدمة ا

معذذدالت اجتاهذذات تاذذاليف الرعايذذة اخلصذذم و  ذل  معذذدل ، مبا يفالرئيسية الفرتاضاتل استعراضا
اامذذل الكتذذواري ال تقيذذيم اال ى. وسذذيجر 2014ومعدل التضخم، كجزء من التقييم لعام  الصحية

 (.2015كانون األول/ديسمرب   31)يف  2016املقبل يف عام 
 معذذذذذدلوالتقيذذذذذيُم االكتذذذذذواري لاللتزامذذذذذات املتعلقذذذذذة باالسذذذذذتحقاقات اعذذذذذددة ُتذذذذذدد بتطبيذذذذذق  

اخلصذذذم علذذذى املذذذدفوعات الذذذيت مذذذن املذذذرجظ أن يلذذذذزم دفعهذذذا مسذذذتقبال لتسذذذوية االلتذذذزام النذذذاجم عذذذذن 
ر اسذذعأاخلدمة اليت يقدمها املوظف يف الفرتات احلاليذذة والسذذابقة. وقذذد اسذذتخدم اخلبذذري االكتذذواري 

سذذاس ألسذذعار اخلصذذم املتعلقذذة خبطذذد التقاعذذد كأ Citigroupمذذن منحذذىن  ةاملستمد ةالصرف الفوري
 لتحديد سعر اخلصم خلطد االستحقاقات اعددة اليت يتم تقييمها اكتواريا. 

ويشمل التقييم االكتواري أيضا املااسذذب واخلسذذائر االكتواريذذة النامجذذة عذذن التغيذذريات يف  
التقييم السابق. ومن العوامذذل األخذذرى من  االفرتاضات الرئيسية اليت استخدمها اخلبري االكتواري 

يف التقييم االكتواري االشرتاكاُت اليت يدفعها املسا ون يف اخلطد. وه ا االشذذرتاكات اليت تؤثر 
ُءصذذم مذذن “ خصذذوما منهذذا اشذذرتاكات املسذذا ني يف اخلطذذد”الذذواردة يف اجلذذدول أدنذذاا باعتبارهذذا 

 لتحديد التزامات صندوق الساان املتبقية.  اتااللتزامإمجايل 
كذذانون األول/ ديسذذمرب   31االشذذرتاكات السذذنوية يف واستندت االلتزامات واملصروفات و  
ديسذذذذذذذذمرب  كذذذذذذذذانون األول/  31إىل التوقعذذذذذذذذات املسذذذذذذذذتمدة مذذذذذذذذن التقيذذذذذذذذيم الذذذذذذذذ ي أجذذذذذذذذري يف  2014
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. ولوحو وجذذود اختالفذذات فرتاضات االكتواريةاالالتغيري يف تتعلق بتسويات ، مع إجراء 2013
قعذذذذذات الذذذذذواردة يف تقريذذذذذر اخلبذذذذذري تاذذذذذاليف السذذذذذنوية الفعليذذذذذة لصذذذذذندوق السذذذذذاان والتو الطفيفذذذذذة بذذذذذني 

 االكتواري، وجرت تسويتها يف بيان األداء املايل. 
اخلدمذذذة واسذذذتحقاقات انتهذذذاء يف التذذذأمني الصذذذحي بعذذذد  2014وأمذذذا التغيذذذري خذذذالل عذذذام  

 فُيعزى إىل اآلثار التالية:  ،2014خالل عام  اةعادة إىل الوطن
 

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة االلتزامات
التذذذذذذذذذذذذذذأمني الصذذذذذذذذذذذذذذذحي 
 بعد انتهاء اخلدمة

اسذذذذذتحقاقات اةعذذذذذادة 
إلذى الوطن )املوظفون 

 اجملمو  العاملون(
 805 233 406 24 399 209 ٢٠١3كان ن األول/ديسمبر   ٣١ ي  

    2014الم رو ات المعترف ب ا  ي عام 
 092 12 877 1 215 10 تالفة اخلدمات احلالية 
 322 11 899 423 10 تالفة الفائدة 
 414 23 776 2 638 20 2014مجم ع الم رو ات المعترف ب ا  ي عام  

 (180 6) (854 3) (326 2) االستحقاقات املدفوعة )خصوما منها اشرتاكات املسا ني يف اخلطد(
 977 54 666 311 54 )املااسب(/اخلسائر االكتوارية

 016 306 994 23 022 282  ٢٠١4كان ن األول/ديسمبر   ٣١ ي  
  

هذذذي الزيذذذادة يف االلتزامذذذات الناجتذذذة عذذذن االسذذذتحقاقات الذذذيت “ احلاليذذذةات تالفذذذة اخلذذذدم” 
“ تالفذذة الفائذذدة”. ومتث ذذل 2014اكتسبها املوظفون بالفعل من خالل خدما م املؤداة يف عذذام 

اسذذذذذذذذذذذتحقاقات مسذذذذذذذذذذذتقبلية للمذذذذذذذذذذذوظفني. وتشذذذذذذذذذذذري  الزيذذذذذذذذذذذادة النامجذذذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذذذن اقذذذذذذذذذذذرتاب موعذذذذذذذذذذذد تسذذذذذذذذذذذوية
إىل تسذذذذذذذذذديد اسذذذذذذذذذتحقاقات املذذذذذذذذذوظفني يف السذذذذذذذذذنة اجلاريذذذذذذذذذة. وتنشذذذذذذذذذأ “ االسذذذذذذذذذتحقاقات املدفوعذذذذذذذذذة”
كتذذذذواري عذذذذذن التوقعذذذذات الطويلذذذذذة ال عنذذذذذدما خيتلذذذذف التقيذذذذذيم ا“ كتواريذذذذةال املااسذذذذب أو اخلسذذذذذائر ا”

)الفذذذذذذروق بذذذذذذني  تجربذذذذذذةالناشذذذذذذئة عذذذذذذن ال تسذذذذذذوياتالاألجذذذذذذل املتعلقذذذذذذة بااللتزامذذذذذذات. وهذذذذذذي تنذذذذذذتج عذذذذذذن 
 كتوارية. ال كتوارية السابقة وما حدث بالفعل( وآثار التغيري يف االفرتاضات اال االفرتاضات ا

 معذذدليف  تراجذذعوالنامجذذة عذذن  2014كتواريذذة املسذذجلة يف عذذام اال  إمجذذايل اخلسذذائروأمذذا  
بشذذال  فُيعذذرتف بذذيكتذذواري للتذذأمني الصذذحي بعذذد انتهذذاء اخلدمذذة، اخلصم املستخدم يف التقيذذيم اال 

 تغيريا يف صايف األصول )البيان الثالث(.  مباشر باعتبارا
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
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 املااسب/)اخلسائر( االكتوارية
التذذذذذذذذذذذذذذأمني الصذذذذذذذذذذذذذذذحي 
 بعد انتهاء اخلدمة

اسذذذذذتحقاقات اةعذذذذذادة 
إلذى الوطن )املوظفون 

 اجملمو  العاملون(
 625 63 525 4 100 59 ٢٠١3كانون األول/ديسمرب   ٣١يف 

 977 54 666 311 54 الفرتة احلالية 
 602 118 191 5 411 113  ٢٠١4كان ن األول/ديسمبر   ٣١ ي 
  

 تحلي  الحساسية  
 مذذذا بعذذذد انتهذذذاء اخلدمذذذة االلتزامذذذات املتعل قذذذة باسذذذتحقاقاتيذذذورد اجلذذذدول أدنذذذاا حساسذذذية  

 وحيذذدالاذذاف  املصذذم اخلمعذذد ل يف املائذذة يف  1عند تغري  قذذدرا  والفوائدات جممو  تااليف اخلدمو 
  ثابتة(: )على أن تبقى االفرتاضات األخرى تااليف الرعاية الصحية اتاجتاه معدلأو يف 

 
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

االلتزامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات املتعل قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة   التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 
باسذذذذذذذتحقاقات اةعذذذذذذذادة إىل 

  )املوظفون العاملون( الوطن
االلتزامذذذذات املسذذذذتحقة 

 يف آخر السنة
جممذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  تاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاليف 

 اخلدمات والفوائد
    معد ل خصم مااف  وحيد    

 (922 1)  (047 54) يف املائة 1زيادة قدرها  
 111 2  579 67 يف املائة 1احلفاض قدرا  

    معدل اجتاهات تااليف الرعاية الصحية
  700 7 164 63 يف املائة 1زيادة قدرها  
  (429 6) (945 48) يف املائة 1احلفاض قدرا  
  

 تم ي  االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الم نوية   
، كذذان اجلذذذزء غذذري املمذذذول مذذن االلتزامذذذات املتعلقذذذة 2013كذذانون األول/ديسذذذمرب   31يف  

 بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقات املوظفني األخرى على النحو التايل: 
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2014 كانون األول/ديسمرب  31يف  

 املوظفنيمتويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات 
االلتزامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات 

 املستحقة
االلتزامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات 

 املمولة
االلتزامذذذذذذذذذذذذات غذذذذذذذذذذذذري 

 املمولة
 974 119 048 162 022 282 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    

 764 22 092 2 856 24 استحقاقات اةعادة إىل الوطن
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 2014 كانون األول/ديسمرب  31يف  

 املوظفنيمتويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات 
االلتزامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات 

 املستحقة
االلتزامذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات 

 املمولة
االلتزامذذذذذذذذذذذذات غذذذذذذذذذذذذري 

 املمولة
 900 9 609 12 509 22 اةجازة السنوية    

 149 2 548 697 2 إجازة زيارة الوطن
 787 154 297 177 084 332 المجم ع 
  

 ، مو لت االلتزامات على النحو التايل: 2014ويف عام  
 مليون دوالر 10لويالت من أرصدة الصناديق اليت كانت متاحة للربجمة، مببلغ  • 
فائذذذدة عصَّذذذلة عذذذن اجلذذذزء املمذذذوَّل بالفعذذذل مذذذن االلتزامذذذات املتعلقذذذة بالتذذذأمني الصذذذحي بعذذذد  • 

 مليون دوالر 0.9اخلدمة، مببلغ قدرا انتهاء 
التااليف املسذذتحقة املتعلقذذة بالتذذأمني الصذذحي بعذذد انتهذذاء اخلدمذذة )بعذذد خصذذم األقسذذاط(،  • 

واسذذتحقاقات اةعذذادة إىل الذذوطن، واةجذذازات السذذنوية، وإجذذازة زيذذارة الذذوطن، النامجذذة عذذن 
 ماليني دوالر. 9.2مببلغ  2014رسوم كشوف املرتبات خالل عام 

 
 (بمالف دوالرات الواليات املتحدة)
 
 

كذذذذذذذذذذذذانون األول/   31يف 
الزيادة/)النقصذذذذذذذذذان(  2013ديسمرب 

 يف االلتزامات

صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذايف 
الزيادة/)النقصذذذذذذذذذان( 

 يف التمويل

كذذذذذذذذانون األول/   31يف 
 2014ديسمرب 

 االلتزامات غري املمولة االلتزامات غري املمولة 
 974 119 252 14 623 72 603 61 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة     

 764 22 727 76 415 23 استحقاقات اةعادة إىل الوطن
 900 9 863 4 765 998 13 اةجازة السنوية 
 149 2 257 (711) 117 3 إجازة زيارة الوطن

 787 154 099 20 753 72 133 102 المجم ع 

 
 استحقاقات المعاشات التقاعدية   

صذذندوق األمذذم املتحذذدة للسذذاان هذذو إحذذدى املنظمذذات األعضذذاء املشذذارِكة يف الصذذندوق  
املشذذذذذذرتك للمعاشذذذذذذات التقاعديذذذذذذة ملذذذذذذوظفي األمذذذذذذم املتحذذذذذذدة الذذذذذذ ي أنشذذذذذذأتي اجلمعيذذذذذذة العامذذذذذذة لتذذذذذذوفري 
استحقاقات التقاعد والوفاة والعجز واالستحقاقات ذات الصلة. وصذذندوق املعاشذذات هذذو خطذذة 

 ب عمل متعددون وتنن على استحقاقات عددة. ممولة يشارك فيها أربا
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ونظرا لعدم وجود أساس ثابت وموثوق بي لتخصين اخلصوم/األصول والتااليف ذات  
الصلة بفرادى املنظمات املشاركة يف اخلطة، ليس الصندوق يف وضع ميا ني من لديد حصتي يف 

اض اعاسبة، وبالتايل تعامذذل مذذع هذذ ا املركز واألداء املاليني األساسيني للخطة مبوثوقية كافية ألغر 
اخلطة كما لو كانت خطة اشرتاكات عددةو ول ل  ال تظهر يف البيانات املالية حصذذة صذذندوق 
الساان يف مركز اخلصوم/األصول الصافية ذات الصلة للصذذندوق املشذذرتك للمعاشذذات التقاعديذذة 

 ملوظفي األمم املتحدة. 
ات التقاعدية علذذى أن يالذذف جملذذس املعاشذذات وينن النظام األساسي لصندوق املعاش 

التقاعدية اخلبذذري االكتذذواري االستشذذاري بذذ جراء تقيذذيم اكتذذواري للصذذندوق مذذرة كذذل ثذذالث سذذنوات 
علذذذى األقذذذل. وتتمثذذذل املمارسذذذة املتبعذذذة يف جملذذذس املعاشذذذات يف إجذذذراء تقيذذذيم اكتذذذواري كذذذل عذذذامني 

ئيسي من التقييم االكتواري هو لديد ما باستخدام طريقة حاصل اجملموعة املفتوحة. والغرض الر 
 بالتزاماتي.  إذا كانت أصول الصندوق احلالية وأصولي التقديرية املقبلة كافية للوفاء

ويتمثذذذذذذذل االلتذذذذذذذزام املذذذذذذذايل لصذذذذذذذندوق األمذذذذذذذم املتحذذذذذذذدة للسذذذذذذذاان جتذذذذذذذاا الصذذذذذذذندوق املشذذذذذذذرتك  
يذذذة العامذذذة، البذذذالغ حاليذذذا للمعاشذذذات التقاعديذذذة يف اشذذذرتاكي املقذذذرر وفذذذق املعذذذدل الذذذ ي لذذذددا اجلمع

يف املائذذة للمنظمذذات، مذذن األجذذر السذذاري الذذداخل يف  15.8يف املائة للمسا ني األفراد و  7.9
حسذذذذذذاب املعذذذذذذاش التقاعذذذذذذدي، إىل جانذذذذذذب حصذذذذذذة الصذذذذذذندوق يف أي مبلذذذذذذغ تُذذذذذذدفع لتغطيذذذذذذة العجذذذذذذز 

تسدَّد ه ا  من النظام األساسي لصندوق املعاشات التقاعدية. وال 26االكتواري مبوجب املادة 
، بعذذد التأكذذد مذذن 26املدفوعات لتغطية العجز إال عندما تلجأ اجلمعيذذة العامذذة إىل تطبيذذق املذذادة 

ضرورة سداد مدفوعات العجز على أساس تقييم الافاية االكتوارية للصندوق يف تاريي التقيذذيم. 
شذذرتاكات وينبغي لال منظمة عضو أن تساهم يف سد هذذ ا العجذذز مببلذذغ يتناسذذب مذذع جممذذو  اال

 اليت دفعتها خالل السنوات الثالث السابقة لتاريي التقييم. 
عذذذذذن  2013كذذذذذانون األول/ديسذذذذذمرب   31وكشذذذذذف التقيذذذذذيم االكتذذذذذواري الذذذذذ ي أجذذذذذري يف  

( يف األجذذر 2011يف املائذذة يف تقيذذيم عذذام  1.87يف املائذذة ) 0.72وجود عجز اكتواري نسذذبتي 
ن معدل االشرتاك النظري الالزم لتحقيق التوازن الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، مما يعين أ

يف املائذذة يف تقيذذيم عذذام  25.57يف املائذذة ) 24.42كان   2013كانون األول/ديسمرب   31يف 
( من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، مقارنة مبعدل االشذذرتاك احلذذايل البذذالغ 2011
. ويف 2015كذذانون األول/ديسذذمرب   31يف  يف املائة. وسُيجرى التقييم االكتواري املقبل 23.7
، كان معذذدل األصذذول االكتواريذذة إىل اخلصذذوم االكتواريذذة ممذذوال 2013كانون األول/ديسمرب   31

(، بافرتاض عدم إجراء تسذذويات 2011 يف املائة يف تقييم عام 130يف املائة ) 127.5بنسبة 
يف املائذذذذة يف  86.2يف املائذذذذة ) 91.2للمعاشذذذذات التقاعديذذذذة يف املسذذذذتقبل. وبلذذذذغ املعذذذذدل املمذذذذول 
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( عنذذد أخذذ  النظذذام احلذذايل لتسذذويات املعاشذذات التقاعديذذة يف احلسذذبان. وبعذذد 2011تقيذذيم عذذام 
تقييم الافاية االكتوارية للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملذذوظفي األمذذم املتحذذدة، خلذذن 

، مذذذذذذا 2013ول/ديسذذذذذذمرب كذذذذذذانون األ  31يوجذذذذذذد، يف  اخلبذذذذذذري االكتذذذذذذواري االستشذذذذذذاري إىل أنذذذذذذي ال
مذذذن النظذذذام األساسذذذي للصذذذندوق  26يسذذذتوجب تسذذذديد مذذذدفوعات  لتغطيذذذة العجذذذز وفقذذذا للمذذذادة 

املشذذذذذرتك، حيذذذذذث أن القيمذذذذذة االكتواريذذذذذة ل صذذذذذول جتذذذذذاوزت القيمذذذذذة االكتواريذذذذذة جلميذذذذذع االلتزامذذذذذات 
ا املسذذذذتحقة علذذذذى الصذذذذندوق. وباةضذذذذافة إىل ذلذذذذ ، فذذذذ ن القيمذذذذة السذذذذوقية ل صذذذذول جتذذذذاوزت أيضذذذذ
القيمذذة االكتواريذذة جلميذذع االلتزامذذات املسذذتحقة يف تذذاريي التقيذذيم. ويف وقذذت إعذذداد هذذ ا البيانذذات 

 . 26املالية، مل تان اجلمعية العامة قد جلأت إىل تطبيق أحاام املادة 
، أذنذذت اجلمعيذذة العامذذة برفذذذع 2013ونيسذذان/أبريل  2012ويف كذذانون األول/ديسذذمرب  

عامذذذذذذا للمشذذذذذذرتكني اجلذذذذذذذدد يف  65إىل  ن اةلزاميذذذذذذة ةهنذذذذذذاء اخلدمذذذذذذذةالسذذذذذذن العاديذذذذذذة للتقاعذذذذذذد والسذذذذذذذ
. ووافقت اجلمعية العامذذة 2014كانون الثاين/يناير   1الصندوق، ويسري ذل  يف موعد أقصاا 

علذذذذذذذى التغيذذذذذذذريات املرتتبذذذذذذذة علذذذذذذذى ذلذذذذذذذ  يف النظذذذذذذذام األساسذذذذذذذي  2013يف كذذذذذذذانون األول/ديسذذذذذذذمرب 
كذذذانون   31يف التقيذذيم االكتذذواري للصذذندوق يف للصذذندوق. وسذذيطبق رفذذع السذذن العاديذذة للتقاعذذد 

 . 2013األول/ديسمرب 
، بلغذذذذذذت االشذذذذذذرتاكات املدفوعذذذذذذة للصذذذذذذندوق املشذذذذذذرتك للمعاشذذذذذذات 2014وخذذذذذذالل عذذذذذذام  

مليذذذذذذذذون دوالر يف  28.6مليذذذذذذذذون دوالر ) 30.3التقاعديذذذذذذذذة ملذذذذذذذذوظفي األمذذذذذذذذم املتحذذذذذذذذدة مذذذذذذذذا قذذذذذذذذدرا 
 (. 2013 عام

وية حلسذذذذذذذابات الصذذذذذذذندوق املشذذذذذذذرتك ويضذذذذذذطلع جملذذذذذذذس مراجعذذذذذذذي احلسذذذذذذذابات مبراجعذذذذذذة سذذذذذذذن 
للمعاشذذذذات التقاعديذذذذة ملذذذذوظفي األمذذذذم املتحذذذذدة ويقذذذذدم إىل جملذذذذس الصذذذذندوق تقريذذذذرا عذذذذن مراجعذذذذة 
احلسذذذابات كذذذل سذذذنة. ويقذذذوم الصذذذندوق بنشذذذر تقذذذارير فصذذذلية عذذذن اسذذذتثماراتي )متاحذذذة علذذذى املوقذذذع 

 (. www.unjspf.orgالشباي: 
 13المالحظة   

 المتداولة واإليرادات المةجلة األ رىالل  م المتداولة وغير 
 تتألف اخلصوم املتداولة وغري املتداولة واةيرادات املؤجلة األخرى مما يلي:  

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2013كانون األول/ديسمرب   31يف  2014كانون األول/ديسمرب   31يف  
   الل  م المتداولة   

 773 1 226 اخلصوم املتداولة األخرى
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 2013كانون األول/ديسمرب   31يف  2014كانون األول/ديسمرب   31يف  
 616 421 17 اةيرادات املؤجلة   

 389 2 647 17 المجم ع 

   الل  م غير المتداولة

 – 167 اخلصوم املتداولة األخرى

 884 5 436 5 اةيرادات املؤجلة

 884 5 603 5 المجم ع 

  
العمل تشمل اةيرادات املؤجلة اجلزء غري املهل   من احلق املترب   بي يف استخدام أماكن  

ماليذذني دوالر(، واملسذذا ات يف املذذوارد العاديذذة املتلقذذاة مقذذدماً  4.9الشبيي بالتذذأجري التمذذويلي ) -
مليذذذون دوالر عذذذن قيمذذذة فذذذرتة اةعفذذذاء مذذذن اةجيذذذار  1.0مليذذذون دوالر( إضذذذافة إىل مبلذذذغ  17.0)

 املمنوحة إىل صندوق الساان من مال  مقرا بنيويورك.
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 14المالحظة 
 حركة االحتياإيات ويرصدة ال ناديق -الم ارد غير المل  ة 

  )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

رصيد الصندوقني غري عددي 
 2013  2014       أرصدة الصناديق اعددة الغرض  الغرض

  

رصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
الصذذذذذذندوق 
املتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاع 

 للربجمة

صندوق التذذأمني 
الصذذذذذذذذذذذذحي بعذذذذذذذذذذذذد 
انتهذذذذذذذذذاء اخلدمذذذذذذذذذة 
واسذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقاقات 

  املوظفني
خذذذذذذذذذذذذذدمات 
 املشرتيات

اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرتداد 
 التااليف

الصذذذذذذذذذذذذذندوق 
االسذذذذذتئماين 
 للهبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات

  اخلاصة

جممذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
  الصناديق

االحتيذذاطي 
 التشغيلي

احتيذذذذذذذذذذذاطي 
اةيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواء 

  امليداين

جممذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
االحتياطيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات 
  وأرصدة الصناديق

جممذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
االحتياطيذذذذذذذات 
وأرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 الصناديق

  (12)املالحظة    
)املالحظذذذذة 

 )أ(( 14

)املالحظذذذذذذذذذة 
14 
 )ب((

)املالحظذذذذذذذذذة 
    )ق(( 14

)املالحظذذذذذذذذذة 
 )د(( 14

)املالحظذذذذذذذذذذة 
     )هذ(( 14

كذذذذذذذذذذذذذذانون   ٣١الرصذذذذذذذذذذذذذذيد يف 
 118 61  417 83  000 5 660 91  (243 13)  606 37 858 5 093 5  (133 102) 333 40  األول/ديسمرب

صذذذذذذذذذذذذذذذايف زيادة/)نقصذذذذذذذذذذذذذذذان( 
 (620 11)  968 22  (828 1) -  796 24  (096 2) - -  (677 7) 569 34  اةيرادات عن املصروفات 

                 التغريات يف املخصصات

صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذندوق التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأمني  
الصذذذذذذذحي بعذذذذذذذد انتهذذذذذذذاء 
اخلدمذذذذذة واسذذذذذذتحقاقات 

 -  -  - -  -  - - -  000 10 (000 10)  املوظفني

التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويالت ضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمن 
                 االحتياطيات

إىل احتيذذذذذذذذاطي اةيذذذذذذذذواء  
   -  828 1 -  (828 1)  - - -  - (828 1)  امليداين

إىل االحتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاطي  
 -  -  - 468 3  (468 3)  - - -  - (468 3)  التشغيلي

التحذذذذذذذذذذويالت بذذذذذذذذذذني مذذذذذذذذذذوارد 
 (600)  650  - -  650  - - (769)  - 419 1  صندوق الساان

تسذذذذويات أخذذذذرى ألرصذذذذدة 
                 املوارد
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رصيد الصندوقني غري عددي 

 2013  2014       أرصدة الصناديق اعددة الغرض  الغرض

  

رصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
الصذذذذذذندوق 
املتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاع 

 للربجمة

صندوق التذذأمني 
الصذذذذذذذذذذذذحي بعذذذذذذذذذذذذد 
انتهذذذذذذذذذاء اخلدمذذذذذذذذذة 
واسذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقاقات 

  املوظفني
خذذذذذذذذذذذذذدمات 
 املشرتيات

اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرتداد 
 التااليف

الصذذذذذذذذذذذذذندوق 
االسذذذذذتئماين 
 للهبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات

  اخلاصة

جممذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
  الصناديق

االحتيذذاطي 
 التشغيلي

احتيذذذذذذذذذذذاطي 
اةيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواء 

  امليداين

جممذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
االحتياطيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات 
  وأرصدة الصناديق

جممذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  
االحتياطيذذذذذذذات 
وأرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 الصناديق

  (12)املالحظة    
)املالحظذذذذة 

 )أ(( 14

)املالحظذذذذذذذذذة 
14 
 )ب((

)املالحظذذذذذذذذذة 
    )ق(( 14

)املالحظذذذذذذذذذة 
 )د(( 14

)املالحظذذذذذذذذذذة 
     )هذ(( 14

التذذذذذأمني الصذذذذذحي بعذذذذذد  
انتهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء اخلدمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 

اةعذذذادة واسذذذتحقاقات 
 519 34  (977 54)  - -  (977 54)  - - -  (977 54) -  إىل الوطن

كنننننننان ن   ٣١الرصننننننيد  ننننننني 
 417 83  058 52  000 5 128 95  (070 48)  510 35 858 5 324 4  (787 154) 025 61   2014األول/ديسمبر 

                 
     128 100     692 45    (762 93)   المجم ع ال ا ي

   
، من الضروري إجراء التسذذويات التاليذذة يف رصذذيد الصذذندوق الذذوارد يف اجلذذدول أعذذالا 2015الربناجمية يف عام من أجل لديد رصيد املوارد غري املستخدمة اليت ستوز  على األنشطة   

ُهل اذذة حلقذذوق االسذذتخدام املتذذرب  هبذذا، الشذذبيهة بعقذذود التذذأجري التمذذويلي )واليتذذواءم مذذع أسذذاس امليزانيذذة: املمتلاذذات واملنشذذمت 
 27.0ملعذذدات غذذري املسذذتهلاة بعذذد خصذذم القيمذذة غذذري امل

ى مقيذذذدة داخليذذذا مليذذذون دوالر(، ومبذذذالغ أخذذذر  2.0دوالر(، والُسذذذلف املسذذذتحقة السذذذداد املقدمذذذة يف إطذذذار طريقذذذة الذذذنهج القطذذذاعي الشذذذامل )ماليذذذني  6.5مليذذذون دوالر(، واملخذذذزون )
  ماليني دوالر. 25.1مليون دوالر(. وب ل ، يصبظ الرصيد القابل للتوزيع  0.4)
إىل اجلذذزء مذذن رصذذيد املذذوارد العاديذذة املرصذذود لغذذرض خذذا  وغذذري املتذذاع ‘‘ اعذذدد الغذذرض’’تشذذري عبذذارة التمييز بني أرصدة الصناديق اعددة الغرض والصندوقني غذذري اعذذد د ي الغذذرض:   

 إىل اجلزء املتبقي من رصيد املوارد.“ عدد الغرضغري ”وتشري عبارة  ألغراض الربجمةو
 



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
(تابع)مالحظات على البيانات المالية    A/70/5/Add.8 

 

15-09211 110/150 

 

  دمات الشراء )ي( 
ماليذذني دوالر لتيسذذري ءطذذيد  4.3، ُرصذذد مبلذذغ 2014كذذانون األول/ديسذذمرب   31يف  

فذذذذائض الرتاكمذذذذي لرسذذذذوم مناولذذذذة املشذذذذرتيات علذذذذى مصذذذذروفات املذذذذوارد يف السذذذذنوات املقبلذذذذة، ميثذذذذل ال
 الشراء.

 
 استرداد التكالي  )ب( 

تذذتفو بالتاذذاليف املسذذرتدة الذذيت زادت عذذن امليزانيذذة يف صذذندوق مسذذتقل تسذذتخدمي إدارة  
أنذذذذوا  التاذذذذاليف الذذذذيت تذذذذرتبد بتنفيذذذذ  املشذذذذاريع. صذذذذندوق السذذذذاان لاذذذذي تغط ذذذذي، يف مجلذذذذة أمذذذذور، 

 5.8 أي حركذذة يف مذذوارد الصذذندوق. لذذ ا، فذذ ن رصذذيد الصذذندوق بلذذغ 2014عام ُتسجَّل يف  ومل
 . 2014كانون األول/ديسمرب   31ماليني دوالر يف 

 
 ال ندوق االستئماني لل بات اللاصة )ج( 

أنشذذذذ  هذذذذ ا الصذذذذندوق مذذذذن خذذذذالل هبذذذذذة مقدمذذذذة مذذذذن تركذذذذة الراحذذذذل فوريسذذذذت إ. مذذذذذاْرس.  
مليذذذون دوالر، مضذذذافا  33.7مليذذذون دوالر مبلذذذغ األصذذذل وقيمتذذذي  35.5ويشذذذمل الرصذذذيد البذذذالغ 

ماليذذذذني دوالر وخصذذذذوما منذذذذي املصذذذذروفات املرتاكمذذذذة  5.9إليذذذذي فوائذذذذدا الرتاكميذذذذة الالحقذذذذة وقذذذذدرها 
االسذذذتئماين، فذذذ ن صذذذندوق ني دوالر. ومبوجذذذب أحاذذذام اتفذذذاق اهلبذذذة ماليذذذ 4.1ل نشذذذطة وقذذذدرها 

ينشذذأ الساان ملزم بأن يسدد إىل مقذذد م اهلبذذة أو ور ثتذذي مبلغذذا تناسذذبيا مقابذذل أي التذذزام عتمذذل قذذد 
  عن مطالبة سليمة جبزء من الرتكة.

 
 االحتياإي التشليلي )د( 

لعجذذذذز املؤقذذذذت يف األمذذذذوال وكفالذذذذة اهلذذذذدُف مذذذذن االحتيذذذذاطي التشذذذذغيلي هذذذذو تذذذذوفري تغطيذذذذة ل 
يف  وجود تقلبات حنذذو االحلفذذاض أو حذذاالت نقذذن يف املذذوارد، أواستمرار تنفي  الربامج يف حالة 

املتوقعذذة يف التاذذاليف الفعليذذة، أو غذذري ذلذذ  مذذن حالذذة تفذذاوت التذذدفقات النقديذذة، أو الزيذذادة غذذري 
يف النظذذام املذذايل والقواعذذد اطي التشذذغيلي حاالت الطوار . وقد أُدرق هذذ ا املسذذتوى اعذذدد لالحتيذذ

يف  20يعذذادل  املالية لصندوق السذذاان الذذيت أقرهذذا جملسذذي التنفيذذ ي، وحذذدد ذلذذ  االحتيذذاطي مبذذا
املائذذذة مذذذن إيذذذرادات املسذذذا ات يف املذذذوارد غذذذري املخصصذذذة لاذذذل خطذذذة مذذذن خطذذذد العمذذذل السذذذنوية 

 لصندوق الساان. 
، وبذذذالنظر إىل لقيذذذق إيذذذرادات 2014ل/ديسذذذمرب كذذذانون األو   ٣١ويف السذذذنة املنتهيذذذة يف  

مليذذذون  95.1مليذذذون دوالر، بلذذذغ االحتيذذذاطي التشذذذغيلي  475.6صذذذافية مذذذن املسذذذا ات قذذذدرها 
 دوالر، على حنو ما يرد أيضا يف البيان األول.



A/70/5/Add.8 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
 (تابع)مالحظات على البيانات المالية 

 

111/150 15-09211 

 

 احتياإي اإلي اء الميداني  )ون( 
علذذى إنشذذاء احتيذذاطي ، 1991وافذذق جملذذس اةدارة، يف دورتذذي الثامنذذة والثالثذذني يف عذذام  

، وأذن اجمللذذس للمذذدير 1993-1992ماليذذني دوالر لفذذرتة السذذنتني  5.0لإليذذواء امليذذداين مببلذذغ 
التنفيذذذ ي بسذذذحب مبذذذالغ منذذذي لغذذذرض متويذذذل حصذذذة صذذذندوق السذذذاان يف تاذذذاليف تشذذذييد أمذذذاكن 

اةيذذواء العمل املشرتكة، برعاية الفريق االستشاري املشرتك املعين بالسياسات. وبلغت مصروفات 
األول/ديسذذذذمرب كذذذذانون   31مليذذذذون دوالر. ويف  1.8مذذذذا قذذذذدرا  2014امليذذذذداين املتابذذذذدة يف عذذذذام 

مليذذون دوالر مذذن املذذوارد غذذري املنفقذذة لتجديذذد مذذوارد احتيذذاطي اةيذذواء  1.8، ُحذذو ل مبلذذغ 2014
  امليداين.

 
 15المالحظة   

 اإليرادات مة المساومات 
  على النحو التايل: 2014كانت اةيرادات من املسا ات لعام  

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014 2013 
 999 459 392 477 غري املخصصة( األساسية) املسا ات   

 (931 2) (483 5) : التحويالت إىل اةيرادات األخرى لسداد الرسوم الضريبيةخصوما منها

 068 457 909 471 الورعيالمجم ع  

   :املخصصة ملا يلي املسا ات

 724 472 744 488 التمويل املشرتك 

 988 3 051 2 املوظفون الفنيون املبتدئون 

 313 620 4 التربعات العينية 

 (378 6) (672 3) : املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنةخصوما منها

 647 470 743 491 المجم ع الورعي 

 715 927 652 963 المجم ع 

  
ويرد يف اجلذذدولني ألذذف وبذذاء علذذى التذذوايل بيذذان التوزيذذع التفصذذيلي للمسذذا ات املخصصذذة  

وغري املخصصة، مصنفة حسب اجلهة املاحنة. واملسا ات املخصصة اليت ترد يف هذذ ا املالحظذذة 
بنذذد  لذذت 16يف املالحظة  لصندوق الساان، اليت تردتُعرض صافية من التااليف غري املباشرة 

 “.رسوم خدمات الدعم”



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
(تابع)مالحظات على البيانات المالية    A/70/5/Add.8 

 

15-09211 112/150 

 

قيمة السلع اليت وردت إىل صندوق الساان واليت استخدمها “ التربعات العينية”ومتثل  
 أنشطتي الربناجمية.يف 
 

 16المالحظة   
 إيرادات ي رى

 تشمل اةيرادات األخرى ما يلي:  
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملمو   املوارد املخصصة  املخصصةاملوارد غري  
 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
 590 6 645 5 081 1 111 1 509 5 534 4 إيرادات االستثمار       

 153 30 204 39 892 2 376 5 261 27 828 33 رسوم خدمات الدعم

صذذذذذذذذذذذذذذذايف تسذذذذذذذذذذذذذذذويات إعذذذذذذذذذذذذذذذادة تقيذذذذذذذذذذذذذذذيم العمذذذذذذذذذذذذذذذالت 
 -)خسذذذذذذذذذذذذذذذذذائر( أسذذذذذذذذذذذذذذذذذعار الصذذذذذذذذذذذذذذذذذرف ومااسذذذذذذذذذذذذذذذذب/
 572 - 966 1 - (394 1) - املستحقة القبضاملسا ات 

صذذذذذذذذذذذذذذذايف تسذذذذذذذذذذذذذذذويات إعذذذذذذذذذذذذذذذادة تقيذذذذذذذذذذذذذذذيم العمذذذذذذذذذذذذذذذالت 
 -أسذذذذذذذذذذذذذذذذذعار الصذذذذذذذذذذذذذذذذذرف خسذذذذذذذذذذذذذذذذذائر( ومااسذذذذذذذذذذذذذذذذب/)

 - 377 3 - 97 - 280 3 مسا ات أخرى 

 369 4 352 3 369 4 352 3 - - اةيرادات املخصصة ألنشطة الشراء

األمذذذذاكن املشذذذذغولة علذذذذى أسذذذذاس حذذذذق االسذذذذتخدام 
 146 3 387 3 - - 146 3 387 3 التشغيلي الشبيي بالتأجري -املترب  بي 

األمذذذذاكن املشذذذذغولة علذذذذى أسذذذذاس حذذذذق االسذذذذتخدام 
 181 181 - - 181 181 التمويلي الشبيي بالتأجري -املترب  بي 

 931 2 483 5 - - 931 2 483 5 سداد الرسوم الضريبية

 110 1 847 176 110 934 737 إيرادات متنوعة

 052 49 476 61 484 10 046 10 568 38 430 51 المجم ع 

  
ماليذذذذني دوالر تتصذذذذل  3.4( مببلذذذذغ 18اعذذذذرُتف بذذذذ يرادات ومصذذذذروفات )انظذذذذر املالحظذذذذة  

بذذذذذاحلق املتذذذذذرب   بذذذذذي يف االسذذذذذتخدام )الشذذذذذبيي بالتذذذذذأجري التشذذذذذغيلي( ل مذذذذذاكن الذذذذذيت شذذذذذغلها صذذذذذندوق 
هذذذذ ا النذذذذو  مذذذن االتفاقذذذذات، وذلذذذذ  اسذذذذتنادا إىل قيمذذذذة اةجيذذذذار مبوجذذذذب  2014السذذذاان يف عذذذذام 

 استشاري خارجي مستقل. لة حسبما قد را خبري السنوي ل ماكن املماث
بذذي  مليون دوالر فيما يتعلق باحلق املتذذرب  0.2واعرُتف ب يرادات  وتالفة استهالك  مببلغ  

عذذذذذذام  يف االسذذذذذتخدام )الشذذذذذذبيي بالتذذذذذذأجري التمذذذذذذويلي( ل مذذذذذذاكن الذذذذذذيت شذذذذذذغلها صذذذذذذندوق السذذذذذذاان يف
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 (تابع)مالحظات على البيانات المالية 

 

113/150 15-09211 

 

إىل تقيذذيم األصذذول الذذ ي اضذذطلع بذذي االتفاقذذات، وذلذذ  اسذذتنادا مبوجذذب هذذ ا النذذو  مذذن  2014
 استشاري خارجي مستقل.خبري 
 

 17المالحظة   
 الم رو ات حسب ال كي  المنو 

ينقسذذم جممذذو  املصذذروفات الذذواردة يف البيذذان الثذذاين إىل أمذذوال اسذذتخدمها صذذندوق األمذذم  
واملنظمات املتحدة للساان بشال مباشر وأموال استخدمها الشركاء املنف ون، مثل احلاومات 

 غري احلاومية ومؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى على النحو التايل:
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2014 2013 
  126 113 999 122 احلاومات   

  627 102 214 133 املنظمات غري احلاومية

  822 5 123 3 الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة

  765 691 780 742 صندوق األمم املتحدة للساان

 340 913  116 002 1 مجم ع الم رو ات 

  
يف املائذذذذذة مذذذذذن  31.1، نفذذذذذ ت احلاومذذذذذات واملنظمذذذذذات غذذذذذري احلاوميذذذذذة 2014يف عذذذذذام  

 (.2013يف املائة يف عام  28.7األنشطة الربناجمية )
 

 18المالحظة   
 الم رو ات حسب إبيعت ا

حسب  ، أو“حسب طبيعتها”املصروفات الواردة يف البيان الثاين  ميان تفصيل جممو  
 نو  املوارد اليت استخدمتها املنظمة، على النحو التايل:

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2014 2013 

   تكالي  الم نوية

 606 147 822 155 مرتبات املوظفني

 573 28 263 30 االشرتاكات يف املعاشات التقاعدية

 141 74 003 70 التااليف األخرى الستحقاقات املوظفني

 320 250 088 256 المجم ع الورعي  تكالي  الم نوية 



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
(تابع)مالحظات على البيانات المالية    A/70/5/Add.8 

 

15-09211 114/150 

 

 2014 2013 
   سلا ال حة اإلنجابية والسلا األ رى المت لة بالبرامأل

 176 152 471 156 سلع الصحة اةاابية

 978 11 348 12 السلع األخرى املتصلة بالربامج

 154 164 819 168 سلا ال حة اإلنجابية والسلا األ رى المت لة بالبرامألالمجم ع الورعي   

 483 90 814 118 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 483 90 814 118 المجم ع الورعي  تنمية قدرات النظراء وتدريب م 

   الل ا م والم اد وتكالي  التشلي 

 214 23 055 22 اللوازم واملواد

 855 32 125 38 والتصليظ والصيانةاالستئجار 

 244 38 886 40 الطباعة واملنشورات ووسائد اةعالم

 438 24 068 23 النقل والتوزيع

 548 37 489 44 تااليف التشغيل األخرى

 299 156 623 168 المجم ع الورعي  الل ا م والم اد وتكالي  التشلي  

   اللدمات التعاقدية والونية

 013 98 899 118 املهنية واخلدمات املتعاقد عليها مع األفراداخلدمات 

 839 50 280 53 اخلدمات املهنية واخلدمات املتعاقد عليها مع الشركات

 153 3 944 3 مصروفات اخلدمات املتعاقد عليها ملتطوعي األمم املتحدة

 005 152 123 176 المجم ع الورعي  اللدمات الم نية واللدمات المتعاقد علي ا 

 704 608 تااليف التمويل )الرسوم املصرفية أساساً(

 704 608 المجم ع الورعي  تكالي  التم ي  

 256 85 139 83 السفر

 256 85 139 83 المجم ع الورعي  السور 

   االست الك واإلوالك

 554 8 611 5 االستهالك

 18 211 اةهالك

 572 8 822 5 المجم ع الورعي  االست الك واإلوالك 

   ا محالل القيمة

 4 (4) اضمحالل قيمة األصول الثابتة

 4 (4) المجم ع الورعي  ا محالل القيمة 

   الم رو ات األ رى

 146 3 387 3 األماكن املشغولة على أساس حق االستخدام املترب  بي



A/70/5/Add.8 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
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 2014 2013 
 394 748 الثابتةالتحويالت واملااسب/اخلسائر الناجتة عن التصرف يف األصول 

املسذذذا ات  -صذذذايف تسذذذويات إعذذذادة تقيذذذيم العمذذذالت واخلسذذذائر النامجذذذة عذذذن أسذذذعار الصذذذرف 
 - 584 15 املستحقة القبض

مصذذذروفات  -صذذذايف تسذذذويات إعذذذادة تقيذذذيم العمذذذالت واخلسذذذائر النامجذذذة عذذذن أسذذذعار الصذذذرف 
 906 1 719 3 أخرى

 134 649 مصروفات احلسابات املشاوك يف لصيلها

 (37) (3) مصروفات أخرى

 543 5 084 24 المجم ع الورعي  الم رو ات األ رى 

  
 19المالحظة   
األنشننننطة البرنامجينننة حسنننب البلنننند والمنطقنننة وبنننن د الميزانيننننة  -المننن ارد غينننر المل  نننة   

 المةسسية
 مجم ع م رو ات األنشطة البرنامجية  م نوة حسب البلد/اإلقليم والمنطقة )ي( 

 املتحدة( )بمالف دوالرات الواليات
 2014 2013 
   غرب ووسظ ي ريقيا   

   برامأل البلدان/األقاليم
 202 2 820 1 بنن

 357 3 731 3 بوركينا فاسو

 901 3 263 3 الاامريون

 980 000 1 كابو فريدي

 656 2 651 2 مجهورية أفريقيا الوسطى

 965 3 983 2 تشاد

 287 2 133 2 الاونغو

 570 5 755 4 كوت ديفوار

 589 611 غينيا االستوائية

 869 070 1 غابون

 048 1 993 غامبيا

 055 3 956 3 غانا

 737 2 965 2 غينيا

 653 1 109 1 بيساو -غينيا 
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 2014 2013 
 746 2 079 2 ليربيا   

 556 2 612 2 مايل

 896 1 614 1 موريتانيا

 781 3 256 3 النيجر

 968 7 046 8 نيجرييا

 553 727 سان تومي وبرينسييب

 311 2 799 2 السنغال

 797 2 574 2 سرياليون

 393 1 228 1 توغو

 870 60 975 57 المجم ع الورعي  برامأل البلدان/األقاليم 

 902 4 014 5 املشاريع اةقليمية

 772 65 989 62 المجم ع 

   شرق ي ريقيا والجن ب األ ريقي

   برامأل البلدان/األقاليم

 572 3 872 2 أنغوال

 388 1 794 بوتسوانا

 133 2 868 2 بوروندي

 028 1 025 1 جزر القمر

 958 7 603 7 مجهورية الاونغو الدميقراطية

 409 1 407 1 إريرتيا

 717 5 528 6 إثيوبيا

 348 4 779 5 كينيا

 531 1 958 ليسوتو

 155 3 892 3 مدغشقر

 089 3 318 3 مالوي

 76 89 موريشيوس

 629 3 250 5 موزامبيق

 561 1 208 1 ناميبيا

 362 3 456 2 رواندا

 58 - سيشيل

 848 1 949 1 جنوب أفريقيا

 706 3 114 5 جنوب السودان
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 2014 2013 
 469 1 247 1 سوازيالند   

 451 6 325 6 أوغندا

 200 4 525 4 مجهورية تنزانيا املتحدة

 220 3 504 3 زامبيا

 591 3 344 3 زمبابوي

 499 68 055 72 البلدان/األقاليمالمجم ع الورعي  برامأل  

 535 5 086 5 املشاريع اةقليمية

 034 74 141 77 المجم ع 

   الدول العربية

   برامأل البلدان/األقاليم

 439 456 اجلزائر

 696 808 جيبوا

 010 2 583 2 مصر

 104 3 445 2 العراق

 627 951 األردن

 122 1 635 لبنان

 699 553 ليبيا

 437 1 564 1 املغرب

 206 100 عمان

 604 3 473 3 الصومال

 072 2 085 2 دولة فلسطني

 357 4 315 3 السودان

 928 2 933 1 اجلمهورية العربية السورية

 567 585 تونس

 480 2 530 3 اليمن

 348 26 016 25 المجم ع الورعي  برامأل البلدان/األقاليم 

 770 4 203 5 املشاريع اةقليمية

 118 31 219 30 المجم ع 

   آسيا والمحيظ ال ادئ

   برامأل البلدان/األقاليم

 319 6 080 6 أفغانستان



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
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 2014 2013 
 400 7 470 7 بنغالديش   

 218 1 004 1 بوتان

 309 4 760 3 كمبوديا

 988 3 998 3 الصني

 643 417 1 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 207 9 657 10 اهلند

 176 5 815 4 إندونيسيا

 521 1 468 1 اةسالمية( -إيران )مجهورية 

 637 2 465 2 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 424 393 ماليزيا

 598 463 ملديف

 733 2 189 2 منغوليا

 493 10 141 6 ميامنار

 427 3 224 4 نيبال

 283 4 898 4 (1)جزر اعيد اهلاد  املتعددة

 805 4 758 5 باكستان

 376 2 938 1 بابوا غينيا اجلديدة

 302 8 658 5 الفلبني

 646 1 733 1 سري الناا

 778 1 667 1 تايلند

 839 1 045 2 ليشيت -تيمور 

 712 4 540 4 فييت نام

 834 89 781 84 المجم ع الورعي  برامأل البلدان/األقاليم 

 631 6 250 6 املشاريع اةقليمية

 465 96 031 91 المجم ع 

   يمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

   برامأل البلدان/األقاليم

 709 677 األرجنتني

 496 1 243 1 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 080 2 051 2 الربازيل

 074 3 864 2 (2)بلدان منطقة البحر الاارييب الناطقة باةناليزية واهلولندية

 212 172 شيلي
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 2014 2013 
 596 1 678 1 كولومبيا   

 683 576 كوستارياا

 718 883 كوبا

 819 909 اجلمهورية الدومينياية

 171 1 040 1 إكوادور

 098 1 220 1 السلفادور

 681 1 690 1 غواتيماال

 523 3 268 3 هاييت

 407 1 369 1 هندوراس

 247 1 188 1 املاسي 

 378 1 406 1 نيااراغوا

 574 702 بنما

 758 979 باراغواي

 898 1 662 1 بريو

 916 600 أوروغواي

 318 1 975 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية 

 356 28 152 27 المجم ع الورعي  برامأل البلدان/األقاليم 

 844 5 091 6 املشاريع اةقليمية

 200 34 243 33 المجم ع 

   يوروبا الشرقية وآسيا ال سطى

   برامأل البلدان/األقاليم

 547 490 ألبانيا

 595 492 أرمينيا

 727 729 أذربيجان

 317 296 بيالروس

 415 654 البوسنة واهلرس 

 652 649 جورجيا

 650 618 كازاخستان

 268 259 كوسوفو

 845 797 قريغيزستان

 428 497 مجهورية مولدوفا

 739 7 االلاد الروسي



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
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 2014 2013 
 146 306 صربيا   

 812 805 طاجياستان

 259 307 مقدونيا اليوغوسالفية سابقامجهورية 

 356 1 034 1 تركيا

 688 740 تركمانستان

 691 763 أوكرانيا

 365 1 235 1 أوزباستان

 500 11 678 10 المجم ع الورعي  برامأل البلدان/األقاليم 

 654 5 921 6 املشاريع اةقليمية

 154 17 599 17 المجم ع 

 818 35 000 27 األخرى الربنامج العاملي وأنشطة املقر

 561 354 222 339 مجم ع الم رو ات البرنامجية 

  
تشذذمل األرقذذام بالنسذذبة جلذذزر اعذذيد اهلذذاد  املتعذذددة عذذدة جذذزر، ولانهذذا صذذنفت لذذت عنذذوان واحذذد ألغذذراض اةبذذالع، وهذذي  (1) 

وسذذذذذاموا، وفذذذذذانواتو، وفيجذذذذذي، تشذذذذذمل بذذذذذاالو، وتوفذذذذذالو، وتذذذذذوكيالو، وتونغذذذذذا، وجذذذذذزر سذذذذذليمان، وجذذذذذزر كذذذذذوك، وجذذذذذزر مارشذذذذذال، 
 املوحدة(، وناورو، ونيوي. -وكرييباس، وميارونيزيا )واليات 

لبلدان منطقة البحر الاارييب الناطقة باةناليزية واهلولندية عذذدة جذذزر ولانهذذا صذذنفت لذذت عنذذوان واحذذد  تشمل األرقام بالنسبة (2) 
بذذذذادوس، وبرمذذذذودا، وبليذذذذز، وترينيذذذذداد وتوبذذذذاغو، وجاماياذذذذا، وجذذذذذزر ألغذذذذراض اةبذذذذالع، وهذذذذي تشذذذذمل أنتيغذذذذوا وبربذذذذودا، وأنغذذذذذيال، وبر 

األنتيذذل اهلولنديذذة، وجذذزر البهامذذا، وجذذزر تذذركس وكذذاياوس، وجذذزر فذذرجن الربيطانيذذة، وجذذزر كاميذذان، ودومينياذذا، وسذذانت فنسذذنت 
 وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسورينام، وغرينادا، وغيانا، ومونتيسريات.
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 المةسسية الميزانية (ب) 
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2014 2013 
 787 138 549 139 إمجايل املصروفات   

   أرصدة دائنة يف امليزانية املؤسسية:

 (261 27) (828 33) التااليف غري املباشرة اعملة على املوارد األخرى 

 736 4 - )ب(( 14)املالحظة ة اسرتداد التااليف اليت تتجاوز امليزاني 

 125 2 - اليت تعزى إىل أنشطة التمويل املشرتكة رسوم مناولة املشرتيات 

 (310) (304) مسا ة احلاومات اعلية يف تااليف املااتب القطرية 

 077 118 417 105 المجم ع 

  
 20 المالحظة  

 االحتمالية والل  م االحتمالية واألص ل المل  ات  
 

 االتفاقذذذذات جبميذذذذع املتعلقذذذذة املذذذذاحنني بتعهذذذذدات الصذذذذلة ذات االحتماليذذذذة األصذذذذول قُذذذذدرت 
 مببلذذغ اتبذذاةيراد االعذذرتاف معيذذار تسذذتوفِ  مل الذذيت 2014 األول/ديسمرب كانون  31 يف الناف ة

  خصصة. مبوارد تتعلق دوالر مليون 424.9 منها دوالر، مليون 514.1
 خصصات أي لساانا صندوق لدى يان مل ،2014 األول/ديسمرب كانون  31 ويف 

 .شأن ذات احتمالية خصوم أو
 

 

 21 المالحظة  

  العالقة  و  األإراف إ  احات  

 :الرئيسيني اةدارة موظفي مع الصلة ذات املعامالت بيان يلي فيما يرد 
 (بمالف دوالرات الواليات املتحدة)
 نو اةدارة الرئيسي وموظف 

  عدد األفراد 
وتسذذذذذذذذذذذوية األجذذذذذذذذذذر 

 مقر العمل
االستحقاقات 

 األخرى

اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقاقات خطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
املعاشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات التقاعديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
 جورجممو  األ واالستحقاقات الصحية

      2014 21  4 506   919   871   6 296  

2013 19 4 102 801 785 5 688 
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15-09211 122/150 

 

 وتسذذوية املرتبذذاتو صذذايف يلذذي: مذذا الرئيسذذيني اةدارة ملوظفي املدفو  الالي األجر يشمل 
 ومذذنظ االنتذذداب ومنحذذة االسذذتحقاقات مذذن غذذرياو  التمثيذذل بذذدل مثل واالستحقاقات العملو مقر

 التقاعديذذة املعاشذذات خطذذد يف العمذذل رب واشذذرتاكات شذذحنال وتاذذاليف اةجيذذار ةوإعانذذ أخذذرى
 الصحي. والتأمني

 اخلدمذذة انتهذذاء بعذذد مذذا اسذذتحقاقات علذذى احلصذذول أيضذذا نيالرئيسذذي اةدارة ملذذوظفي وتذذق 
 االسذذتحقاقات هذذ ا قيذذاس مياذذن وال اآلخذذرون. املوظفذذون عليذذي تصذذل الذذ ي املسذذتوى نفس على

 صذذذذذذذذذذذذذذذندوق يف عذذذذذذذذذذذذذذذاديون ءأعضذذذذذذذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذذذذذذذم نيالرئيسذذذذذذذذذذذذذذذي اةدارة يمذذذذذذذذذذذذذذذوظف إنو  .موثذذذذذذذذذذذذذذذوق بشذذذذذذذذذذذذذذذال
 .التقاعدية املعاشات
 غذذذري سذذذلف أو قذذذروض أي القذذذريبني أسذذذرهم وأفذذذراد الرئيسذذذيني اةدارة وظفيملذذذ ءصذذذن ومل 

 .املتحدة األمم ملوظفي اةداري لنظامل وفقا املوظفني فئات لباقي املتاحة تل 
 

 22 المالحظة  
 اإلبال  لتاريخ التالية األحداث  

 وفقذذاً و  .2014 األول/ديسذذمرب كذذانون  31 هذذو لسذذاانا صذذندوقل عددا اةبالع تاريي 
 إىل وقذذذدمها املاليذذذة البيانذذذات هذذذ ا التنفيذذذ ي املذذذدير وق ذذذع ،للصذذذندوق املاليذذذة والقواعذذذد املذذذايل للنظذذذام
 املاليذذذذذة البيانذذذذذات توقيذذذذذع تذذذذذاريي وحذذذذذ  .2015 نيسذذذذذان/أبريل 28 يف احلسذذذذذابات مراجعذذذذذة جملذذذذذس

 تقذذع مل ،2014 األول/ديسذذمرب كانون  يف املنتهية الفرتة عن الصلة ذات واملالحظات للصندوق
 بذذذني املمتذذذدة الفذذذرتة يف البيانذذذات علذذذى التذذذأثري شذذذأهنا مذذذن ،مواتيذذذة غذذذري أو مواتيذذذة جوهريذذذة، أحذذذداث
 .املالية البيانات ب صدار فيي أُذن ال ي والتاريي اةبالع تاريي

 

 23 المالحظة  
 مننا للمقارنننة قابنن  يسنناس علننى الوعليننة المبننالغ بننية والمقارنننة الميزانيننة معل مننات عننرض  

 المالية البيانات  ي ال اردة الوعلية والمبالغ الميزانية

 الفعليذذذة واملصذذروفات النهائيذذة وامليزانيذذة األصذذلية امليزانيذذذة بذذني مقارنذذة اخلذذامس البيذذان يقذذدم 
 وتُذذذذعزى امليزانيذذذة. مذذذع للمقارنذذذة قابذذذل عاسذذذيب أسذذذاس علذذذى مقدمذذذة ،2014 عذذذام خذذذالل املتابذذذدة
 السذذنة، أثناء يف لإلدارة معروفة أصبحت عناصر إىل النهائية وامليزانية األصلية امليزانية بني الفروق
 من للتوزيع القابلة الصناديق وأرصدة استالمها املتوقع العادية للمسا ات النهائية التوقعات مثل
 عذذذذذدم إىل امليزانيذذذذذة اسذذذذذتخدام ومبذذذذذالغ النهائيذذذذذة امليزانيذذذذذة مبذذذذذالغ بذذذذذني الفذذذذذروق وتُذذذذذذعزى .السذذذذذابق العذذذذذام

 داخليا. املخصصة للموارد الاامل االستخدام
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 البيذذذذان يف املعروضذذذذة 2014 لعذذذذام الفعليذذذذة املصذذذذروفات مبلذذذذغ بذذذذني التسذذذذويات أدنذذذذاا تذذذذردو  
 ديسذذذذذذمرب/األول كذذذذذذانون  31 يف املنتهيذذذذذذة للسذذذذذذنة الفعليذذذذذذة واملبذذذذذذالغ امليزانيذذذذذذة بذذذذذذني املقارنذذذذذذة ،اخلذذذذذذامس
 األول/ديسذذمرب كذذانون  31 يف املنتهيذذة للسذذنة النقديذذة التذذدفقات بيذذان الرابذذع، البيذذان ويف ،2014
 “(.الايذذذذان” )أو النطذذذذاق وفذذذذروق “اعاسذذذذيب األسذذذذاس” اخذذذذتالف إىل فذذذذروقال وتُذذذذذعزى .2014
 اعاسذذيب األسذذاس اخذذتالف إىل تعذذزى فذذروق هذذي اعاسذذيب األسذذاس اخذذتالف عذذن الناشئة والفروق

 يف الزيادة/)النقصذذان( الايذذان اخذذتالف عذذن الناشذذئة الفذذروق ومتثذذل املاليذذة. التقذذارير ويف امليزانيذذة يف
 .املعتمدة امليزانية نطاق عن اخلارجة باألنشطة املتعلقة النقدية وماافئات النقدية

 
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملمو  األنشطة االستثمارية األنشطة التشغيلية 
علذذذذى أسذذذذاس قابذذذذل للمقارنذذذذة جممذذذذو  املصذذذذروفات الفعليذذذذة     

 (593 478) (395 5) (198 473) )البيان اخلامس(مع امليزانية 

 (124 21)  165 (290 21) األساس اعاسيبالناشئة عن اختالف فروق ال

  100 437 (471 231) 572 668 الفروق الناشئة عن اختالف الايان

 نننننننننننننني النقديننننننننننننننة النق ننننننننننننننان(/الزيادة صننننننننننننننا ي ) 
 (617 62) (701 236) 084 174 )البيان الرابا( ومكا ئات النقدية

  
 امليزانيذذذة مذذذع للمقارنذذذة قابذذذل أسذذذاس علذذذى الفعلذذذي العجز/الفذذذائض بذذذني التسذذذوية أدنذذذاا تذذذرد 
 .الاامل( )االستحقاق املالية التقارير مع للمقارنة قابل أساس وعلى املعدل( النقدي )األساسي
 املسذذتخدمة غذذري املذذوارد وتقذذديرات املسذذا ات توقعذذات إىل امليزانيذذة تستند اةيرادات، إىل فبالنسبة

 هبذذا وتعرتف األخرى واةيرادات املسا ات تسجل املالية البيانات أن حني يف السابق، العام من
 املعاجلذذة إىل أساسذذا الفذذرق يعذذزىف املصذذروفات، إىل بالنسذذبة أمذذا .الاامذذل االسذذتحقاق أسذذاس على

 .واملخزون واملعدات واملنشمت املمتلاات مثل رأمسالية لبنود اعاسبية
 

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
 966 32 ة )البيان اللامس(الوعلي على يساس قاب  للمقارنة ما الميزاني الوائضصا ي   

 (200 2) الفرق بني جممو  اةيرادات واملخصصات النهائية للميزانية

 (180) امليزانية وعلى أساس االستحقاق الفرق بني املصروفات على أساس

قابنن  للمقارنننة مننا البيانننات الماليننة  الوعلي على يسنناسصا ي )العجز(/الوائض  
 586 30 بالنسبة لألنشطة المدرجة  ي نطاق الميزانية

  



 صندوق األمم المتحدة للسكان 
(تابع)مالحظات على البيانات المالية    A/70/5/Add.8 

 

15-09211 124/150 

 

 24 المالحظة  

 القطاعي اإلبال   
 متويلذذذي. ومصذذذادر السذذذاان لصذذذندوق الرئيسذذذية األنشذذذطة إىل القطاعيذذذة املعلومذذذات تسذذذتند 
 غذذري املذذوارد  ذذا: رئيسذذيني قطاعني عن منفصلة مالية معلومات الصندوق يقدم ذل ، على وبناء

 املخصصة. واملوارد املخصصة
 

 2014 األول/ديسمبر كان ن  31  ي المالي المركز بيان  ي القطاعي اإلبال  )ي( 

 بذذذذذذني “مشذذذذذذرتكة أصذذذذذذوال” واالسذذذذذذتثمارات النقديذذذذذذة وماافئذذذذذذات النقديذذذذذذة الصذذذذذذندوقُ  ي عتذذذذذذرب 
 املشذذرتكة احلسذذابات )أي الذذدفع املسذذتحقة احلسذذابات مذذن ختذذارة جمموعذذة أيضذذا ويعتذذرب القطذذاعني.

 اةيذذرادات وتُنسذذب القطذذاعني. بذذني “مشذذرتكة التزامذذات” املذذوظفني واسذذتحقاقات الصذذناديق( بذذني
 نسب ول ل  للعمليات. العادي السياق يف القطا  إىل املشرتكة البنود هب ا املتعلقة واملصروفات
 العذذام. للقطذذا  الدوليذذة اعاسبية للمعايري وفقا القطاعني إىل املشرتكة اخلصومو  األصول   الصندوقُ 
 مذذذذذن كذذذذذل  يف الصذذذذذناديق أرصذذذذذدة علذذذذذى بنذذذذذاءً  واالسذذذذذتثمارات النقديذذذذذة وماافئذذذذذات النقديذذذذذة ونُذذذذذذسبت
 النسذذبة علذذى بنذذاءً  املذذوظفني واسذذتحقاقات الذذدفع املسذذتحقة احلسذذابات نسذذبت حني يف القطاعني،

 منهما. كل  يف للوظائف املئوية
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  )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 اجملمو   املوارد املخصصة  املوارد غري املخصصة 
 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
       األص ل       

       األص ل المتداولة

 119 122 385 59 994 71 494 38 125 50 891 20 النقدية ومكا ئات النقدية 

 696 360 448 378 645 212 315 245 051 148 133 133 االستثمارات اليت تستحق خالل سنة واحدة

 559 46 282 54 000 39 804 47 559 7 478 6 املخزونات

 10 171 10 171 - - املسا ات املستحقة القبض )املعامالت التبادلية(

 980 213 239 117 681 210 692 116 299 3 547 (املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية

 765 14 449 28 399 2 520 11 366 12 929 16 خرىاألتداولة املصول واألدفوعة مقدما املبالغ امل

 146 15 864 13 481 10 858 9 665 4 006 4 حسابات صندوق التشغيل

 275 773 838 651 210 547 854 469 065 226 984 181 المجم ع 

       المتداولة غيراألص ل 

 685 283 920 496 244 167 111 322 441 116 809 174 االستثمارات اليت تستحق خالل سنة واحدة

 513 71 659 111 513 71 659 111 - - املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية(

 11 10 - - 11 10 األصول غري املتداولة األخرى

 841 31 123 34 198 2 845 2 643 29 278 31 املمتلاات واملنشمت واملعدات

 137 648 - - 137 648 األصول غري امللموسة

 187 387 360 643 955 240 615 436 232 146 745 206 المجم ع 

 462 160 1 198 295 1 164 788 469 906 298 372 729 388 مجم ع األص ل 

       الل  م

       الل  م المتداولة

 464 133 434 212 507 88 863 192 957 44 571 19 احلسابات املستحقة الدفع واملستحقات 

 447 31 782 31 516 2 497 3 931 28 285 28 استحقاقات املوظفني

 389 2 647 17 933 2 690 1 (544) 957 15 خرىاألؤجلة امليرادات اةتداولة و املصوم اخل
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 اجملمو   املوارد املخصصة  املوارد غري املخصصة 
 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
 300 167 863 261 956 93 050 198 344 73 813 63 المجم ع        

       الل  م غير المتداولة

 884 227 302 300 231 18 047 33 653 209 255 267 استحقاقات املوظفني

 884 5 603 5 - - 884 5 603 5 خرىاألؤجلة امليرادات اةتداولة و املصوم غري اخل

 768 233 905 305 231 18 047 33 537 215 858 272 المجم ع 

 068 401 768 567 187 112 097 231 881 288 671 336 مجم ع الل  م 

 394 759 430 727 977 675 372 675 417 83 058 52 صا ي األص ل 

       االحتياإيات ويرصدة ال ناديق

       االحتياإيات

 660 91 128 95 - - 660 91 128 95 التشغيلياالحتياطي 

 000 5 000 5 - - 000 5 000 5 احتياطي اةيواء امليداين

 660 96 128 100 - - 660 96 128 100 مجم ع االحتياإيات 

       يرصدة ال ناديق

 557 48 692 45 - - 557 48 692 45 غري خصصة عددة الغرض،  املوارد أرصدة صناديق

       خصصة غري عددة الغرضاملخصصة وغري امل املوارد صناديقأرصدة 

 (800 61) (762 93) - - (800 61) (762 93) وارد غري خصصةامل 

 977 675 372 675 977 675 372 675 - - وارد خصصةامل 

 734 662 302 627 977 675 372 675 (243 13) (070 48) مجم ع يرصدة ال ناديق 

 394 759 430 727 977 675 372 675 417 83 058 52 االحتياإيات ويرصدة ال ناديقمجم ع  
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 ٢٠١4 األول/ديسمبر كان ن  ٣١  ي المنت ية للسنة المالي األداء بيان  ي القطاعي اإلبال  )ب( 
 

  )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 اجملمو   )أ(اع وفات  املوارد املخصصة  املخصصة املوارد غري  
 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
         اإليرادات مة المساومات          

 999 459 392 477 - - - - 999 459 392 477 املسا ات غري املخصصة

: التحويالت إىل اةيرادات األخرى خصوما منها
 (931 2) (483 5) - - - - (931 2) (483 5) الرسوم الضريبية لسداد 

 068 457 909 471     068 457 909 471 المجم ع الورعي 

 025 477 415 495 (446 27) (938 33) 471 504 353 529 - - املسا ات املخصصة

 (378 6) (672 3) - - (378 6) (672 3) - - : املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة خصوما منها

 647 470 743 491 (446 27) (938 33) 093 498 681 525 - - المجم ع الورعي 

 715 927 652 963 (446 27) (938 33) 093 498 681 525 068 457 909 471 مجم ع اإليرادات مة المساومات 

 052 49 476 61 - - 484 10 046 10 568 38 430 51 إيرادات أخرى

 767 976 128 025 1 (446 27) (938 33) 577 508 727 535 636 495 339 523 مجم ع اإليرادات 

         الم رو ات

 320 250 088 256 - - 855 31 989 35 465 218 099 220 تااليف املوظفني

املتصذذذذلة الصذذذذحة اةاابيذذذذة والسذذذذلع األخذذذذرى سذذذذلع 
 154 164 819 168 - - 815 148 197 153 339 15 622 15 مجابالرب 

 483 90 814 118 (185) (110) 286 48 162 73 382 42 762 45 النظراء وتدريبهم قدرات تنمية

 299 156 623 168 (261 27) (828 33) 018 93 779 112 542 90 672 89 اللوازم واملواد وتااليف التشغيل

 005 152 123 176 - - 080 74 735 100 925 77 388 75 املهنية واخلدمات املتعاقد عليها  اخلدمات

 704 608 - - 423 347 281 261 تااليف التمويل

 256 85 139 83 - - 596 35 500 41 660 49 639 41 السفر

 572 8 822 5 - - 503 417 069 8 405 5 االستهالك واةهالك

 4 (4) - - - - 4 (4) اضمحالل القيمة
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 اجملمو   )أ(اع وفات  املوارد املخصصة  املخصصة املوارد غري  
 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
 543 5 084 24 - - 954 557 17 589 4 527 6 مصروفات أخرى         

 340 913 116 002 1 (446 27) (938 33) 530 433 683 535 256 507 371 500 مجم ع الم رو ات 

 427 63 012 23 - - 047 75 44 (620 11) 968 22  ائض السنة 

  
 القطاعني. بني املشرتكة األنشطة تأثري ةزالة اتاع وف عمود إدراق لزم ول ل  حدة، على قطا  لال اةمجايل األداء اجلدول ه ا يف الوارد العرض يعاس )أ( 
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 25 المالحظة  
 المالية الملاإر إدارة  

 املتحذذذدة األمذذم لصذذندوق االسذذتثمارية باألنشذذطة اةمنذذذائي املتحذذدة األمذذم برنذذامج يضذذطلع 
 اةمنائي الربنامج يطبق االتفاق، ه ا شروط ومبوجب .اتاخلدم ملستوى اتفاق إطار يف للساان
 وتسذذجل السذذاان. صذذندوق مصذذلحة فيي ملا االستثمار ةدارة وإطارا لالستثمار التوجيهية مبادئي

 وديعة جهة لدى تداوهلا ميان اليت املالية األوراق وتُذحفو الساان، صندوق باسم االستثمارات
  اةمنائي. الربنامج يعينها

   التوجيهية لالستثمار )مدرجة برتتيبها حسب األ ية( هي: واألهداف الرئيسية للمباد 
 ماليذذة أوراق يف االسذذتثمار خذذالل مذذن ذلذذ  ويتحقذذق املذذال، رأس علذذى احلفذذاظ السالمة: • 

  ملصدريها االئتمانية اجلدارة على التأكيد مع ثابت ودخل عالية جودة ذات
 ماليذذة أوراق يف االسذذتثمار خذذالل مذذن النقديذذة االحتياجذذات لتلبيذذة املرونذذة لقيق السيولة: • 

 ئيذذث االسذذتحقاق آجذذال هيالذذة خذذالل ومذذن ثابذذت ودخذذل عاليذذة تذذداول إماانيذذة ذات
  السيولة متطلبات مع تتماشى

 الذذ كر يالسذذالف البذذارامرتين إطذذار يف االسذذتثمار مذذن املتأتيذذة اةيذذرادات تعظذذيم :اةيذذرادات • 
  والسيولة السالمة و ا
 كبذذذار  مذذذن تتذذذألف الذذذيت اةمنذذذائي، املتحذذذدة األمذذذم لربنذذذامج التابعذذذة االسذذذتثمار جلنذذذة وجتتمذذذع 
 القذذذذذرارات امتثذذذذذال مذذذذذن والتأكذذذذذد االسذذذذذتثمار حافظذذذذذة أداء السذذذذذتعراض أشذذذذذهر ثالثذذذذذة كذذذذذل  املذذذذذديرين،
 عن مفصال دوريا تقريرا الصندوق ويتلقى هبا. املعمول لالستثمار التوجيهية للمباد  االستثمارية

  االستثمار. حافظة وأداء تاوين يبني اةمنائي الربنامج من االستثمارات أداء
 املالية، األدوات عن النامجة املالية املخاطر من متنوعة جملموعة عرضة الساان وصندوق 

  ذل : يف مبا
  أواهنا يف املستحقة للمبالغ ثالثة أطراف دفع عدم احتمال االئتمان: خاطر • 
  اجلارية بالتزاماتي للوفاء كافية  أموال الصندوق لدى تاون أال احتمال السيولة: خاطر • 
 التحركذذذذذذذات بسذذذذذذذبب كبذذذذذذذرية  ماليذذذذذذذة خسذذذذذذذائر الصذذذذذذذندوق تابذذذذذذذد إماانيذذذذذذذة السذذذذذذذوق: خذذذذذذذاطر • 

 املاليذذة األوراق وأسذذعار الفائذذدة وأسذذعار األجنبيذذة العمذذالت صذذرف أسذذعار يف املواتيذذة غذذري
 االستثمارية
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 االئتمان ملاإر تحلي   
 مقذذدار مذذن اةمنذذائي املتحذذدة األمذذم برنذذامج يتبعهذذا الذذيت لالسذذتثمار التوجيهيذذة املبذذاد  لذذد 
 مذذذن أد  حذذذد   علذذذى تشذذذتمل وهذذذي منفذذذرد، منذذذاظر طذذذرف بذذذأي املتعلقذذذة االئتمذذذان ملخذذذاطر التعذذذرض
 املبذذذذاد  يف الذذذذواردة االئتمذذذذان خذذذذاطر ءفيذذذذف اتاسذذذذرتاتيجي وتتضذذذذمن االئتمذذذذان. جذذذذودة متطلبذذذذات
 مذذذع ،اةصذذدار جهذذات جلميذذذع ةاسذذتثماري درجذذة مذذذنظ عنذذد عاِفظذذة دنيذذذا ائتمانيذذة معذذايري التوجيهيذذة
 اجلذذذذذذدارة تقذذذذذذدير حسذذذذذذب مصذذذذذذنفةً  ةاملنذذذذذذاظر  األطذذذذذذرافو  االسذذذذذذتحقاق بمجذذذذذذال تتعلذذذذذذق حذذذذذذدود وضذذذذذذع

 االئتمانيذذة اجلذذدارة لتقذذدير مسذذتمر رصذذد إجذذراء لالسذذتثمار التوجيهيذذة املبذذاد  وتشذذرتط االئتمانيذذة.
 الذذذذدخل أدوات علذذذذى هبذذذا املسذذذذموع االسذذذتثمارات وتقتصذذذذر املنذذذذاظرة. واألطذذذراف اةصذذذذدار جلهذذذات
 االلاديذذة أو احلاوميذذة والوكذذاالت الوطنيذذة فذذوق واملنظمات السيادية اجلهات عن الصادرة الثابت

  واملصارف.
 الاذذذذذربى االئتمذذذذاين التصذذذذنيف وكذذذذاالت مذذذذذن املسذذذذتمدة االئتمانيذذذذة التصذذذذنيفات وتسذذذذتخدم 
 وفيذذذذذذذذذذتش (،Standard and Poor’s) بذذذذذذذذذذورز أنذذذذذذذذذذد وسذذذذذذذذذتاندرد (،Moody’s) مذذذذذذذذذذوديز وهذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذثالث،

(Fitch،) األول/ كذذذذذذذذذذذذانون  31 ويف املاليذذذذذذذذذذذذة. األدوات عذذذذذذذذذذذذن النامجذذذذذذذذذذذذة االئتمذذذذذذذذذذذذان خذذذذذذذذذذذذاطر لتقيذذذذذذذذذذذذيم 
 مبذذني هذذو مثلمذذا مأمون، استثماري تصنيف   املالية الصندوق الستثمارات كان  ،2014 ديسمرب

  بورز(. أند ستاندرد تصنيفات باستخدام )املعروض التايل اجلدول يف
 

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 

2014 AAA AA+ AA AA- +A A -A  اجملمو 
 000 150 000 50 000 25 000 25 000 50 – – – )أ(الودائع ألجل         

 368 725 _ 113 15 277 67 865 47 845 24 359 168 909 401 السندات

 368 875 000 50 113 40 277 92 865 97 845 24 359 168 909 401 المجم ع 

   
2013 AAA AA+ AA AA- +A A -A  اجملمو 

األوراق التجاريذذذذذذذذذذذذذذة          
وأوراق الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدين 

 943 124 – – – 967 24 – – 976 99 )أ(املخصومة

 438 519 – 238 15 – 974 65 – 604 110 622 327 السندات

 381 644 – 238 15 – 941 90 – 604 110 598 427 المجم ع 

  
  للنقدية. كماافئات    املصنفة االستثمارات تشمل ال )أ( 
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 يتعلذذذذذذق فيمذذذذذذا الصذذذذذذندوق هلذذذذذذا يتعذذذذذذرض الذذذذذذيت االئتمانيذذذذذذة املخذذذذذذاطر حذذذذذذدة مذذذذذذن خيفذذذذذذف وممذذذذذذا 
  النقدية. قبض عند إال تبدأ ال الربناجمية األنشطة أن املسددة غري القبض املستحقة باملسا ات

 
 السي لة ملاإر تحلي   

 مذذذن السذذاان صذذذندوق الحتياجذذات الواجذذب االعتبذذذار إيذذالء مذذع األمذذذوال اسذذتثمار جيذذري 
 االسذذتثمار هنذذج ويشذذمل النقديذذة. بالتذذدفقات التنبذذؤ أسذذاس على التشغيل ألغراض الالزمة النقدية
 التمويليذذذة االحتياجذذذات توقيذذذت يراعذذذي مبذذذا االسذذذتثمارات اسذذذتحقاق آجذذذال هليالذذذة االعتبذذذار إيذذذالء

 للنقديذذذذذذة ماافئذذذذذذات   يف اسذذذذذذتثماراتي مذذذذذذن كبذذذذذذري  جبذذذذذذزء الصذذذذذذندوق وتذذذذذذتفو املسذذذذذذتقبل. يف للمنظمذذذذذذة
 اجلذذدول يف مبذذني هذذو كمذذا  اسذذتحقاقها عنذذد التزاماتي لتغطية يافي مبا األجل، قصرية واستثمارات

  التايل.
 

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 
 

 األول/ كذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  ٣١
 النسبة املئوية  2014ديسمرب 

 األول/ كذذذذذذذذانون  ٣١
 النسبة املئوية  2013ديسمرب 

 3 060 21 1 288 13 األرصدة النقدية     

 13 059 101 5 097 46 ماافئات النقدية

 16 119 122 6 385 59 المجم ع الورعي 

 47 696 360 41 448 378 االستثمارات اجلارية

 37 685 283 53 920 496 االستثمارات غري اجلارية

 84 381 644 94 368 875 المجم ع الورعي 

مجمننننن ع االسنننننتثمارات  النقدينننننة  
 100 500 766 100 753 934 ومكا ئات النقدية

  
 الس ق ملاإر تحلي 
 وخذذذذذذذذذذاطر الصذذذذذذذذذذرف سذذذذذذذذذذعر وخذذذذذذذذذذاطر الفائذذذذذذذذذذدة أسذذذذذذذذذذعار خذذذذذذذذذذاطر السذذذذذذذذذذوق خذذذذذذذذذذاطر تشذذذذذذذذذذمل 
  األخرى. األسعار

  
 خاطر أسعار الفائدة  

 القيمذذذة علذذذى السذذذوقية الفائذذذدة أسذذذعار يف التقلبذذذات آثذذذار مذذذن الفائذذذدة أسذذذعار خذذذاطر تنشذذذأ 
 أسعار ملخاطر الصندوق ويتعرض املستقبلية. النقدية والتدفقات املالية واخلصوم ل صول العادلة
 فئذذذة يف بالاامذذل اسذذذتثماراتي حافظذذة الصذذذندوق صذذن ف وقذذذد فائذذدة. تذذذدر الذذيت أصذذذولي علذذى الفائذذدة
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 وبالتذذايل السوقية، بقيمتها األصول ه ا تسجل وال االستحقاق. تاريي ح  هبا اعتفو األصول
 هذذذ ا حلساسذذذية لليذذذل أي فذذذ ن وبالتذذذايل، الفائذذذدة. أسذذذعار يف بذذذالتغريات الدفرتيذذذة قيمتهذذذا تتذذذأثر ال

 االسذذتثمار جلنذذة وترصذذد قيمتهذذا. يف كبذذرية  تغذذريات عذذن ياشذذف لذذن الفائذذدة ألسذذعار االسذذتثمارات
 بالنقذذاط مقارنذذة االسذذتثمارات حافظذذة علذذى العائذذد معذذدل بانتظذذام اةمنذذائي املتحذذدة األمذذم بربنامج
  لالستثمار. التوجيهية املباد  يف اعددة املرجعية

 
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة( 

 
 كانون األول/  31يف 

  2014ديسمرب 
 كانون األول/  ٣١يف 

 2013ديسمرب 
 381 644 368 875 استثمارات عتفو هبا ح  تاريي االستحقاق   

 – – استثمارات متاحة للبيع

  381 644  368 875 المجم ع 

  
 ممذذذا املتحذذدة، الواليذذات بذذدوالر واملقذذوَّم عذذذائم بسذذعر املقذذدر الذذدين يف الصذذندوق ويسذذتثمر 
 لتنذذذذذاقن املنظمذذذذذة تعذذذذذريض إىل ذلذذذذذ  ويذذذذذؤدي املقبلذذذذذة. النقديذذذذذة التذذذذذدفقات لتقلبذذذذذات عرضذذذذذة جيعلذذذذذي

 وزيذذادة الفائذذدة أسذذعار احلفذذاض حالذذة يف الفوائذذد إيذذرادات مذذن املتأتيذذة املسذذتقبلية النقديذذة التدفقات
  ،2014 األول/ديسذذذذذذذذمرب كذذذذذذذذانون  31 ويف الفائذذذذذذذذدة. أسذذذذذذذذعار زيذذذذذذذذادة حالذذذذذذذذة يف التذذذذذذذذدفقات هذذذذذذذذ ا
 مليون 45 قيمتها عائم، بسعر ومقدرة الدخل ثابتة ،مستحقة مالية أوراق الصندوق لدى كان
  دوالر.

 
 خاطر أسعار الصرف  

 بذذذذذالعمالت املقومذذذذذة املاليذذذذذة األصذذذذذول عذذذذذن الناشذذذذذئة العملذذذذذة ملخذذذذذاطر معذذذذذرض الصذذذذذندوق إن 
  األجنبية. بالعمالت تسويتها تتعني اليت املالية واخلصوم األجنبية
، كانذذذذذذذذذت نسذذذذذذذذذبة النقديذذذذذذذذذة وماافئذذذذذذذذذات النقديذذذذذذذذذذة 2014كذذذذذذذذذانون األول/ديسذذذذذذذذذمرب   31ويف  

يف املائذذذذذة،  99.7السذذذذذاان تبلذذذذذغ  واالسذذذذتثمارات املقومذذذذذة بذذذذذدوالر الواليذذذذات املتحذذذذذدة لذذذذذدى صذذذذندوق
يف املائذذذة. واهلذذذدف الرئيسذذذي مذذذن االحتفذذذاظ بأرصذذذدة بعمذذذالت غذذذري  0.3واملقومذذذة بعمذذذالت أخذذذرى 

دوالر الواليذذذذات املتحذذذذدة هذذذذذو دعذذذذم األنشذذذذذطة التشذذذذغيلية اعليذذذذذة يف البلذذذذدان املسذذذذذتفيدة مذذذذن الذذذذذربامج. 
ات النقديذذذذة بذذذذالعمالت اعليذذذذة، وتذذذذتفو الصذذذذندوق مبسذذذذتوى ميثذذذذل احلذذذذد  األد  مذذذذن النقديذذذذة وماافئذذذذ

وتتفو باحلسابات بدوالرات الواليات املتحذذدة كلمذذا كذذان ذلذذ  ممانذذا. وكانذذت مجيذذع االسذذتثمارات 
 املتحدة.  مقومة بدوالرات الواليات 2014كانون األول/ديسمرب   31اعتفو هبا يف 
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 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(
 اجملمو   بعمالت أخرى  بدوالرات الواليات املتحدة 

 

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  ٣١
األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذذمرب 

٢٠١4 

كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون   ٣١
األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذذمرب 

2013 

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  ٣١
األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذذمرب 

٢٠١4 

كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون   ٣١
األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذذمرب 

2013 

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  ٣١
األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذذمرب 

٢٠١4 

كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون   ٣١
 األول/ديسذذذذذذذذذذذذذذذمرب

2013 
 119 122 385 59 532 12 598 2 587 109 787 56 النقدية وماافئات النقدية       

 381 644 368 875 – – 381 644 368 875 االستثمارات

 500 766 753 934 532 12 598 2 968 753 155 932 المجم ع 

  
 بعمذذالت املسذذا ات تقد  عن أساسا النامجة الصرف أسعار ملخاطر الصندوق يتعرض 

 يتعذذرض الذذيت الصرف أسعار خاطر ءفيف إىل الصندوق ويعمد املتحدة. الواليات دوالرات غري
 الذذذذربامج مذذذذن املسذذذذتفيدة البلذذذذدان حاومذذذذات مذذذذن اعليذذذذة بالعملذذذذة مسذذذذا ات   إليذذذذي تذذذذرد حيثمذذذذا هلذذذذا،

  اعلية. النفقات متويل يف وتستخدم
وجُتري خزانة صندوق األمم املتحدة اةمنائي، نيابة عن صندوق السذذاان، عمليذذات لذذوط  

هلذذذا الصذذذندوق عنذذذدما يتعهذذذد املذذذاحنون بتربعذذذات مث مذذذن خذذذاطر تقلذذذب أسذذذعار العملذذذة الذذذيت قذذذد يتعذذذرض 
إيذذذذذرادات ”يذذذذذدفعوهنا يف تذذذذذواريي ختلفذذذذذة وبعمذذذذذالت غذذذذذري دوالر الواليذذذذذات املتحذذذذذدة. وتعذذذذذرض يف بنذذذذذد 

الساان لدفع أقساط عمليات التحو ط ( املصروفاُت اليت يتابدها صندوق 16)املالحظة “ أخرى
، جذذرى التحذذو ط مذذن خذذاطر 2014الل عذذام واملااسب واخلسائر النامجذذة عذذن أسذذعار الصذذرف. وخذذ

 سا ات. امل بالنسبة لإليرادات املتأتية من اين عمالتمثتقلب أسعار صرف 
 اآلجلذذذة األجنذذذيب الصذذذرف عقذذذود مثذذذل مشذذذتقة أدوات اةمنذذذائي الربنذذذامج خزانذذذة وتسذذذتخدم 
 وتسجل .الصرف أسعار ملخاطر التعرض ةدارة املهيالة اخليارية والصفقات اخليارية والصفقات

 يف العجذذز أو الفذذائض يف اخلسذذائر أو باملااسذذب االعذذرتاف مذذع السذذوقية بقيمتهذذا املشذذتقات تلذذ 
 السذذذذذاان صذذذذذندوق لذذذذذدى تاذذذذذن مل ،2014 األول/ديسذذذذذمرب كذذذذذانون  31 ويف املذذذذذايل. األداء بيذذذذذان

  باملشتقات. تتعلق مفتوحة معامالت
 

 خاطر األسعار األخرى  
 الذذذذيت املاليذذذذة األدوات أسذذذذعار يف احلركذذذة عذذذذن الناشذذذذئة األسذذذعار ملخذذذذاطر معذذذذرض الصذذذندوق 
 ويقلل العمالت. أسعار تقلبات أو الفائدة سعر يف التغريات غري عوامل بسبب تتقلب أن ميان
 التعذذرض احتمال من اةمنائي الربنامج يعتمدها اليت لالستثمار التوجيهية للمباد  اعافو الطابع
  األخرى. األسعار ملخاطر
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  26 المالحظة  
 االلتزامات  

 سذذلع باقتنذذاء املتصذذلة الصذذندوق التزامذذات بلغذذت ،2014 األول/ديسذذمرب كانون  31 يف 
 دوالر مليذذذذون 32.3 قذذذذدرا مذذذذا بعذذذذد اسذذذذتالمها يذذذذتم مل ولاذذذذن عليهذذذذا التعاقذذذذد   ختلفذذذذة وخذذذذدمات

  .(2013 عام يف دوالر مليون 43.1)
 واحذذذدة سذذذنة بذذذني امليذذذدان يف الصذذذندوق يربمهذذذا الذذذيت اةجيذذذار عقذذذود مذذذدة تذذذرتاوع مذذذا وعذذذادة 
 نيويذذورك. يف الواقذذع ملقذذرا مذذدة أطذذول تشذذغيلي تذذأجري عقذذد أيضذذاً  الصذذندوق ولدى سنوات. ومخس
  31 يف اةجيذذار مذذدفوعات مذذن األد  احلذذد عذذن الصذذندوق على الواقعة االلتزامات يلي فيما وترد

  :2014 األول/ديسمرب كانون
 

 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة( 
 

 احلد األد  من مدفوعات اةجيار غري املخصومة
كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون   31يف 

  2014األول/ديسمرب 
كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون   ٣١يف 

  2013األول/ديسمرب 
 667 6  586 6 أقل من سنة واحدة    

 694 21  331 21  من سنة واحدة إىل مخس سنوات 

 570 30  556 32  أكثر من مخس سنوات 

الحنننننننند األدنننننننننى مننننننننة منننننننند  عات اإليجننننننننار غيننننننننر  مجمنننننننن ع 
 931 58 473 60 المل  مة

  
 يومذذا 30 خذذالل باةلغذذاء اةخطذذار شذذرط علذذى تنن اليت اةجيار عقود إال أعالا ترد ال 

 أكثر. أو
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 الجداول
 الجدول يل 

 2014كان ن األول/ديسمبر   31حالة المساومات للسنة المنت ية  ي  -غير المل  ة  الم ارد
   )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 املاحنةاجلهة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
السذذذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذذذندوق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون 1 يف
 2014 يناير/الثاين

 السنةتسويات 
 السابقة

التعهذذذذذذدات اخلاصذذذذذذة 
اجلاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذنةب
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن اةيذذذذذذذذذذذذذذذرادات)

 املسا ات( 
املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات 

 مقدمااملقبوضة 
( خسذذذذذذذذذذذائرمااسب/)
  صرفأسعار ال

املقبوضذذذذة املذذذدفوعات 
وحركذذذذات املسذذذذا ات 

 مقدما املقبوضة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
 يفالسذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذندوق

/ األول كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  2014 ديسمرب

 – 2 – – 2 – – ألبانيا

 – 10 – – 10 – – اجلزائر

 – 14 – – 14 – – أندورا

 – 80 – – 80 – – أنغوال

 1 – – – – (1) 2 أنتيغوا وبربودا

 – 5 – – 5 (2) 2  األرجنتني

 – 3 – – 3 – – أرمينيا

 – 915 13 – – 915 13 – – أسرتاليا

 2 – – – – – 2 البهاماجزر 

 – 576 9 (79) – 655 9 – – بلجياا

 3 – – – – – 3 بليز

 2 – – – 2 – – بنن

 – 12 – – 12 – – بوتان

 – 13 – – 13 – – املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 – 25 – 20 5 – – بوتسوانا

 50 – – – – – 50 الربازيل

 7 39 – 19 19 (9) 17 بوركينا فاسو

 – 1 – – 1 – – بوروندي



 

 

 
A

/7
0

/5
/A

d
d

.8
 

1
5

-0
9
2

1
1

 
1

3
6

/1
5

0
 

 املاحنةاجلهة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
السذذذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذذذندوق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون 1 يف
 2014 يناير/الثاين

 السنةتسويات 
 السابقة

التعهذذذذذذدات اخلاصذذذذذذة 
اجلاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذنةب
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن اةيذذذذذذذذذذذذذذذرادات)

 املسا ات( 
املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات 

 مقدمااملقبوضة 
( خسذذذذذذذذذذذائرمااسب/)
  صرفأسعار ال

املقبوضذذذذة املذذذدفوعات 
وحركذذذذات املسذذذذا ات 

 مقدما املقبوضة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
 يفالسذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذندوق

/ األول كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  2014 ديسمرب

 – 7 – – 7 – – كمبوديا

 82 – – – 21 (43) 104 الاامريون

 – 131 14 114 – 017 14 – – كندا

 – 78 – – 78 – – تشاد

 – 10 – – 10 – – شيلي

 – 200 1 – – 200 1 – – الصني

 1 – – – 1 – – جزر القمر

 – 2 – – – – 2 جزر كوك

 – 5 – – 5 – – كوستارياا

 – 212 – 163 49 – – كوت ديفوار

 – 5 – – 5 – – كوبا

 – 22 – – 22 – – اجلمهورية التشياية

 17 – – – 7 – 10 الدميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية 

 100 – – – – (51) 151 مجهورية الاونغو الدميقراطية

 – 581 58 15 664 16 902 41 – – الدامنرك

 – 1 – – 1 – – جيبوا

 1 29 – – – – 30 اجلمهورية الدومينياية

 – 98 – – 98 – – مصر

 1 4 – – 2 – 3 السلفادور

 10 – – – 10 – – غينيا االستوائية

 – 7 – – 7 – – إرترييا

 – 143 – 75 68 – – إستونيا

 – 3 – – 3 – – إثيوبيا
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 املاحنةاجلهة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
السذذذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذذذندوق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون 1 يف
 2014 يناير/الثاين

 السنةتسويات 
 السابقة

التعهذذذذذذدات اخلاصذذذذذذة 
اجلاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذنةب
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن اةيذذذذذذذذذذذذذذذرادات)

 املسا ات( 
املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات 

 مقدمااملقبوضة 
( خسذذذذذذذذذذذائرمااسب/)
  صرفأسعار ال

املقبوضذذذذة املذذذدفوعات 
وحركذذذذات املسذذذذا ات 

 مقدما املقبوضة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
 يفالسذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذندوق

/ األول كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  2014 ديسمرب

 – 204 63 41 – 446 60 – 717 2 فنلندا

 – 752 – – 752 – – فرنسا

 3 16 (4) – – – 23 غامبيا

 – 20 – – 20 – – جورجيا

 – 690 24 – – 690 24 – – أملانيا

 54 – – – 18 – 36 غانا

 – 2 – – 2 – – غواتيماال

 2 – – – – (1) 3 بيساو - غينيا

 – 1 – – 1 – – غيانا

 – 1 – – 1 – – هندوراس

 – 500 – – 500 – – اهلند

 – 29 – – 29 (35) 35 إندونيسيا

 – 61 1 – – – 60 اةسالمية( -إيران )مجهورية 

 – 241 4 – – 241 4 – – أيرلندا

 – 50 – – 50 – – إسرائيل

 – 337 1 (24) – 361 1 – – إيطاليا

 – 816 23 – – 816 23 – – اليابان

 – 50 – – 50 – – األردن

 – 50 – – 50 – – كازاخستان

 – 10 – – 10 (10) 10 كينيا

 – 10 – – 10 – – الاويت

 – 2 – – 2 – – مجهورية الو الشعبية الدميقراطية

 – 3 – – 3 – – ليسوتو
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 املاحنةاجلهة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
السذذذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذذذندوق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون 1 يف
 2014 يناير/الثاين

 السنةتسويات 
 السابقة

التعهذذذذذذدات اخلاصذذذذذذة 
اجلاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذنةب
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن اةيذذذذذذذذذذذذذذذرادات)

 املسا ات( 
املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات 

 مقدمااملقبوضة 
( خسذذذذذذذذذذذائرمااسب/)
  صرفأسعار ال

املقبوضذذذذة املذذذدفوعات 
وحركذذذذات املسذذذذا ات 

 مقدما املقبوضة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
 يفالسذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذندوق

/ األول كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  2014 ديسمرب

 20 – – – – (10) 30 ليربيا

 – 28 – – 28 – – ليختنشتاين

 – 665 3 – – 665 3 – – لاسمربع

 15 – – – – – 15 مدغشقر

 – 15 – – 15 – – ماليزيا

 20 – – – 5 – 15 ملديف

 – 30 (1) 23 8 – – مايل

 – 3 – – 3 – – موريشيوس

 70 – – – 70 – – املاسي 

 – 20 – – 20 – – موناكو

 4 – – – 4 – – منغوليا

 – 12 – – 12 – – املغرب

 5 13 (1) – 13 – 6 نيبال

 – 619 47 (790) – 409 48 – – هولندا

 – 009 5 – – 009 5 – – نيوزيلندا

 – 10 – – 10 – – نيااراغوا

 40 – – – 20 – 20 النيجر

 – 137 69 – – 137 69 – – النرويج

 – 405 – – 405 – – باكستان

 18 – – – 4 (4) 18 بابوا غينيا اجلديدة

 – 2 – – 2 – – بريو

 – 35 1 – 34 (32) 32 الفلبني

 – 47 – – 47 – – بولندا



 

 

A
/7

0
/5

/A
d

d
.8

 
 

1
3

9
/1

5
0

 
1

5
-0

9
2

1
1

 

 املاحنةاجلهة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
السذذذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذذذندوق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون 1 يف
 2014 يناير/الثاين

 السنةتسويات 
 السابقة

التعهذذذذذذدات اخلاصذذذذذذة 
اجلاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذنةب
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن اةيذذذذذذذذذذذذذذذرادات)

 املسا ات( 
املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات 

 مقدمااملقبوضة 
( خسذذذذذذذذذذذائرمااسب/)
  صرفأسعار ال

املقبوضذذذذة املذذذدفوعات 
وحركذذذذات املسذذذذا ات 

 مقدما املقبوضة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
 يفالسذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذندوق

/ األول كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  2014 ديسمرب

 – 30 – – 30 – – قطر

 – 106 – – 106 – – مجهورية كوريا

 – 10 – – 10 – – رومانيا

 – 300 – – 300 – – االلاد الروسي

 – 1 – – – – 1 رواندا

 – 1 – – 1 – – سانت كيتس ونيفس

 – 19 – 9 10 (9) 9 تومي وبرينسييبسان 

 – 500 – – 500 – – اململاة العربية السعودية

 – 36 – – 18 – 18 السنغال

 2 – – – 2 – – سيشيل

 51 – – – 30 (8) 29 سرياليون

 – 5 – – 5 – – سنغافورة

 – 6 – – 6 – – سلوفاكيا

 – 42 (2) – 44 – – جنوب أفريقيا

 – 18 – – 18 – – سري الناا

 – – – – – (2) 2 سورينام

 10 10 – – 10 – 10 سوازيلند

 – 484 69 (857) – 341 70 – – السويد

 – 842 16 – – 842 16 – – سويسرا

 – 1 – – 1 – – طاجياستان

 – 96 – – 96 – – تايلند

 3 – – – – (3) 6 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 6 6 – – 6 – 6 توغو
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 املاحنةاجلهة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
السذذذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذذذندوق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون 1 يف
 2014 يناير/الثاين

 السنةتسويات 
 السابقة

التعهذذذذذذدات اخلاصذذذذذذة 
اجلاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذنةب
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن اةيذذذذذذذذذذذذذذذرادات)

 املسا ات( 
املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات 

 مقدمااملقبوضة 
( خسذذذذذذذذذذذائرمااسب/)
  صرفأسعار ال

املقبوضذذذذة املذذذدفوعات 
وحركذذذذات املسذذذذا ات 

 مقدما املقبوضة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
 يفالسذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذندوق

/ األول كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  2014 ديسمرب

 – 1 – – 1 – – تونغا

 – 10 – – 5 – 5 ترينيداد وتوباغو

 – 15 – – 15 – – تونس

 – 150 – – 150 – – تركيا

 – 3 – – 3 – – تركمانستان

 20 10 – – 10 – 20 أوغندا

 – – – – – (1) 1 أوكرانيا

 – 10 – – 10 – – اةمارات العربية املتحدة

 تحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندااململاة امل
 – 195 33 137 – 058 33 – – الشمالية

 4 4 – – 4 – 4 زانيا املتحدةذمجهورية تن

 – 100 31 – – 100 31 – – الواليات املتحدة األمرياية

 30 25 – – 25 – 30 أوروغواي

 – 20 – – 20 – – فييت نام

 – – – – – (3) 3 اليمن

 4 2 – – 2 (4) 8 زامبيا

 60 – – – 30 – 30 زمبابوي

 – 58 – – 58 – –  اخلا  القطا  منمسا ات 

 – 1 – – – – 1 )أ(دوالر 500مسا ات أقل من 

 718 245 495 (449 1) 973 16 088 477 (228) 579 3 المجم ع الورعي 

 تاذذذذذذذذذذذذذاليفيف  احلاومذذذذذذذذذذذذذات مذذذذذذذذذذذذذنمسذذذذذذذذذذذذذا ات 
 – 304 – – 304 – – اعلية املااتب

 392 477 (228) 579 3 المجم ع 
 718 549 495 (449 1) 973 16)ب(
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 املاحنةاجلهة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
السذذذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذذذندوق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون 1 يف
 2014 يناير/الثاين

 السنةتسويات 
 السابقة

التعهذذذذذذدات اخلاصذذذذذذة 
اجلاريذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذنةب
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن اةيذذذذذذذذذذذذذذذرادات)

 املسا ات( 
املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات 

 مقدمااملقبوضة 
( خسذذذذذذذذذذذائرمااسب/)
  صرفأسعار ال

املقبوضذذذذة املذذذدفوعات 
وحركذذذذات املسذذذذا ات 

 مقدما املقبوضة 

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتحقالرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيد 
 يفالسذذذذذذذذذذذاان  لصذذذذذذذذذذذندوق

/ األول كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  2014 ديسمرب

 أسذذذذعارتسذذذذويات املااسب/)اخلسذذذذائر( النامجذذذذة عذذذذن 
 –      (2) وتسويات أخرى للتقريب الصرف

  ننننني القنننننبض مسنننننتحقةالمسننننناومات ال 
      577 3 ديسمبر/األول كان ن 31

 718)ق(

 
 باالو وجزر سليمان وأوزباستان.و ناورو و ميامنار و  اشمل غرينادت )أ( 
 .13يف املالحظة املبينة من اةيرادات املؤجلة  ءه ا املبلغ جز  )ب( 
 مليون دوالر. 0.2 البالغ املشاوك يف لصيليإمجايل املخصصات للحساب  ه ا املبلغال يشمل  )ق( 
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 الجدول باء
 2013كان ن األول/ديسمبر   31للسنة المنت ية  ي   ناديقالويرصدة  م رو اتاليرادات و اإل -المل  ة الم ارد 
 دوالرات الواليات املتحدة()بمالف 

 
 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذناديقأرصذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 املسا ات  الثاين/يناير كانون 1

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراداتاة
واملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات 

  ردودةاملبالغ امل  خرىاأل
التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويالت 

  والتسويات
األمذذذوال جممذذذو  
  املتاحة

 املصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات
  الربناجمية

أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناديق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  ديسمرب/األول

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات
 القذذبض املستحقة

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31 يف
  ديسمرب/األول

          االستئمانيةال ناديق           
 – 1 499 500 – – – – 500 مصرف التنمية األفريقي

 – 104 34 138 – – (1) – 139 اجلزائر

 183 232 52 284 – – – 283 1 أندورا وموناكو

 – Anesvad 273 – – – (3) 270 167 103مؤسسة 

 – 684 4 008 6 692 10 – – 12 392 5 288 5 أسرتاليا

 – 267 1 714 981 1 – – 1 – 980 1 بلجياا

 – 7 14 21 – – – – 21 بليز

 – 1 30 31 – – – – 31 املتعددة القوميات( -)دولة  بوليفيا

 – 78 63 141 – – – 66 75 بوتسوانا

 وجمموعذذذذذذذذذذذة القابضذذذذذذذذذذذة Boyner شذذذذذذذذذذذركة
 – 35 100 135 – – – 111 24 شركا ا

 – 807 175 982 – – – 104 878 الربازيل

 – 190 406 596 – – 1 – 595 الاامريون

 924 7 809 14 714 12 523 27 – – 12 241 3 270 24 كنذدا

 79 819 1 332 151 2 – – 7 144 2 – مجهورية أفريقيا الوسطى

 – 845 090 3 935 3 (2) – 16 598 1 323 2 كولومبيا

 – Concept 877 (362) – (1) – 514 513 1 مؤسسة

 – 380 – 380 – – – 380 – الاونغو

 – 1 – 1 – (1) – – 2 ديفواركوت 
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 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذناديقأرصذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 املسا ات  الثاين/يناير كانون 1

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراداتاة
واملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات 

  ردودةاملبالغ امل  خرىاأل
التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويالت 

  والتسويات
األمذذذوال جممذذذو  
  املتاحة

 املصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات
  الربناجمية

أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناديق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  ديسمرب/األول

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات
 القذذبض املستحقة

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31 يف
  ديسمرب/األول

 – (1) 71 70 – (2) – – 72 التشيايةاجلمهورية           

 – 964 2 821 4 785 7 – – 8 450 3 327 4 الدامنرك

 – 3 – 3 – – – – 3 الدومينيايةاجلمهورية 

 – – – – (24) – – – 24 مصذر

 254 2 375 2 191 566 2 – – – 423 2 143 غينيا االستوائية

 – 019 7 979 20 998 27 (16) (194) 37 840 12 331 15 اجلماعة األوروبية

 – 7 (2) 5 (106) – – – 111 فنلندا

 – Ford 421 600 – – – 1 021 483 538مؤسسة 

 – 854 8 793 4 647 13 – (67) 13 882 5 819 7 فرنسا

 املتحذذذذذذذذذدة األمذذذذذذذذذم صذذذذذذذذذندوقأصذذذذذذذذذدقاء 
 081 1 458 1 374 832 1 – – – 968 864 للساان

 – 25 18 43 – – – – 43 غابون

 Gates 7 817 4 064 1 101 – 11 983 2 161 9 822 1 703مؤسسة 

 – GAVI – 167 – – – 167 10 157لالف 

 – – 771 771 – (67) – 108 730 جورجيا

 – 49 833 2 882 2 – (39) – 50 871 2 أملانيذا

 69 85 – 85 – – – 85 – الصندوق العاملي

 055 3 565 4 842 407 5 – – – 921 3 486 1 غواتيماال

 – H&M Hennes & Mauritz  206 – – – – 206 159 47شركة 

 929 4 929 4 50 979 4 – – – 979 4 – هندوراس

 – 2 49 51 – – – – 51 األسرة لتنظيم الدويلااللاد 

 – 62 – 62 (14) – – 62 14 أيرلندا

 255 170 3 411 2 581 5 (1) – 3 934 645 4 إيطاليا

 – 714 8 604 11 318 20 – – 36 357 11 925 8 اليابان
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 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذناديقأرصذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 املسا ات  الثاين/يناير كانون 1

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراداتاة
واملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات 

  ردودةاملبالغ امل  خرىاأل
التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويالت 

  والتسويات
األمذذذوال جممذذذو  
  املتاحة

 املصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات
  الربناجمية

أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناديق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  ديسمرب/األول

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات
 القذذبض املستحقة

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31 يف
  ديسمرب/األول

 األمذذذذذذذم صذذذذذذذندوق - مشذذذذذذذرتك برنذذذذذذذامج          
 – 652 37 587 38 239 76 (209) (233) 57 979 36 645 39 املشارك : الوكيل للساان املتحدة

 – 2 – 2 – – – – 2 كازاخستان

 – 116 5 332 1 448 6 – – – – 448 6 أملانيا - KfW شركة

 – 17 243 2 260 2 – – – – 260 2 الاويت

 – (1) 11 10 – (1) – – 11 أفريقيا مصرفمؤسسة 

 – 139 189 328 – – – 85 243 لبنان

 076 2 076 2 – 076 2 – – – 076 2 – ليربيا

 – – – – – (18) – – 18 لطب املناطق املداريةكلية ليفربول 

 235 2 132 3 871 2 003 6 – – (2) 544 461 5 لاسمربع

 – 88 313 401 – – 1 400 – ماليزيا

 – 366 567 933 (45) 45 2 134 797 املاسي 

 MTN 255 – – – – 255 147 108 74 مؤسسة

 858 3 431 26 124 40 555 66 8 – (229) 307 18 469 48 ونمتعددون ماحن

 775 9 372 18 435 5 807 23 – – – 641 6 166 17 هولندا

 507 3 662 4 644 306 5 – – 9 072 5 225 نيوزيلندا

 223 446 2 398 5 844 7 – – 5 294 2 545 5 نيجرييا

 871 9 970 11 131 4 101 16 – – 2 446 14 653 1 النرويج

 710 1 949 13 681 16 630 30 (8) (246 1) (2) 718 25 168 6 اةنسانية الشؤون تنسيقماتب 

لشذذذذذذذذذذذؤون  مفوضذذذذذذذذذذذية األمذذذذذذذذذذذم املتحذذذذذذذذذذذدة
 – 1 92 93 – (10) – 103 – الالجئني

 645 738 40 778 – – – – 778 مانعُ 

 – 757 713 470 1 – – – 860 610 ، اتفاق التعاون األساسيمانعُ 

 – Packard  1 171 – – – – 1 171 742 429مؤسسة 
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 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذناديقأرصذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 املسا ات  الثاين/يناير كانون 1

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراداتاة
واملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات 

  ردودةاملبالغ امل  خرىاأل
التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويالت 

  والتسويات
األمذذذوال جممذذذو  
  املتاحة

 املصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات
  الربناجمية

أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناديق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  ديسمرب/األول

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات
 القذذبض املستحقة

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31 يف
  ديسمرب/األول

 PATH  – 272 – – – 272 53 219 148منظمة           

 – Productora de Pulpas Soledad – 625 – – – 625 – 625شركة 

 – 73 23 96 – – – – 96 قطذذر

 300 1 769 3 382 2 151 6 – – 5 – 146 6 كوريامجهورية  

 – – 122 122 – – – – 122 رومانيا

 – 900 – 900 – – – 900 – االلاد الروسي

 – – – – (1) – – – 1 نسييبيوبر  توميسان 

 – 78 35 113 – – – – 113 السعودية العربيةاململاة 

 – 127 – 127 – 21 – 105 1 اهلاد  اعيد مجاعةأمانة 

 000 9 533 11 168 1 701 12 – – – 701 12 – سرياليون

 – Sotici 46 – – – – 46 13 33مؤسسة 

 829 1 233 3 811 044 4 – 55 2 562 2 425 1 إسبانيا

 210 1 062 9 794 9 856 18 – (29) 10 207 5 668 13 السويد

 – 238 44 282 – – – 282 – الرابطة السويدية ل مم املتحدة

 993 4 976 9 666 4 642 14 – – 7 181 1 454 13 سويسرا

 – 2 556 558 – – – – 558 ية سور اجلمهورية العربية ال

 -املواضذذذذذذيعي  االسذذذذذتئمايندوق الصذذذذذن
 862 124 988 304 431 199 419 504 314 – 118 1 197 238 790 264 ماحنون متعددون

 – Toros Agri Industry – 119 – – – 119 120 (1)شركة 

 – TOTAL-Congo 104 257 – – – 361 346 15شركة 

 – Ultimas Noticias 767 – – – – 767 385 382مؤسسة 

األمذذذذم املتحذذذذدة االسذذذذتئماين صذذذذندوق 
 307 1 210 2 425 1 635 3 – (1) (1) 650 987 2 ل من البشري
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 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذناديقأرصذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 املسا ات  الثاين/يناير كانون 1

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراداتاة
واملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات 

  ردودةاملبالغ امل  خرىاأل
التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويالت 

  والتسويات
األمذذذوال جممذذذو  
  املتاحة

 املصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات
  الربناجمية

أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناديق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  ديسمرب/األول

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات
 القذذبض املستحقة

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31 يف
  ديسمرب/األول

برنذذذامج األمذذذم املتحذذذدة املشذذذرتك املعذذذين           
 15 351 3 394 10 745 13 – (10) 12 599 2 144 11 بفريوس نقن املناعة البشرية /اةيدز

 – 421 7 974 6 395 14 – (20) 2 422 12 991 1 اةمنائي املتحدة األممبرنامج 

 - اةمنذذذذذذذذذائي املتحذذذذذذذذذدة األمذذذذذذذذذمبرنذذذذذذذذذامج 
 – 020 18 046 21 066 39 – (40) 9 780 24 317 14 الشركاء املتعدد االستئماينالصندوق 

 للطفولذذذذذذذذذذذذذة املتحذذذذذذذذذذذذذدة األمذذذذذذذذذذذذذممنظمذذذذذذذذذذذذذة 
 139 952 2 142 13 094 16 – (76) 1 079 8 090 8 (اليونيسيف)

لمسذذذذذذذذذذذذذاواة ل املتحذذذذذذذذذذذذذدة األمذذذذذذذذذذذذذمهيئذذذذذذذذذذذذذة 
 ملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرأةاجلنسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذني ومتاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذني ا بذذذذذذذذذذذذذذذذذذني
 – 1 – 1 – – – – 1 األمم املتحدة للمرأة( )هيئة

ات للشذذذذذذذراك املتحذذذذذذدة األمذذذذذذذمصذذذذذذندوق 
 195 239 – 239 – – – 195 44 الدولية

 تيمور يف املتااملة املتحدة األممبعثة 
 – 21 – 21 – – – – 21 ليشيت -

ماتذذذذذذذذذذذذذذذذب األمذذذذذذذذذذذذذذذذم املتحذذذذذذذذذذذذذذذذدة املعذذذذذذذذذذذذذذذذين 
 – – – – – (19) – – 19 باملخدرات واجلرمية

جملذذس الرؤسذذذاء التنفيذذ يني يف منظومذذذة 
 – – 411 411 – (2) – – 413 األمم املتحدة املعين بالتنسيق

لربيطانيذذذذذذذا العظمذذذذذذذى  املتحذذذذذذذدةاململاذذذذذذذة 
 387 17 663 35 298 26 961 61 – (490 1) (6) 425 9 032 54 وأيرلندا الشمالية

 554 5 784 11 331 12 115 24 (1) (148) 52 820 17 392 6 األمرياية املتحدةالواليات 

 104 785 393 178 1 – – – 280 898 أوروغواي

 – 45 293 1 338 1 – – – – 338 1 فنزويال

 – Virgin Unite – 30 – – – 30 26 4مؤسسة 

 – (1) 882 881 – (146) – 027 1 – البن  الدويل

 – 9 161 170 – – – 110 60 العاملية الصحةمنظمة 

 145 1 614 1 622 236 2 – – – 600 1 636 الدولية زونتامؤسسة 

 – 314 1 721 1 035 3 (91) (34) 18 456 1 686 1 مسا ات صغرية
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 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذناديقأرصذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 املسا ات  الثاين/يناير كانون 1

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراداتاة
واملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات 

  ردودةاملبالغ امل  خرىاأل
التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويالت 

  والتسويات
األمذذذوال جممذذذو  
  املتاحة

 املصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات
  الربناجمية

أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناديق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  ديسمرب/األول

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات
 القذذبض املستحقة

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31 يف
  ديسمرب/األول

 – 3 – 3 – – – 3 – أفراد عاديون          

 ل ننننننناديقل الورعنننننني مجمنننننن عال 
 694 224 345 639 857 514 202 154 1 (199) (672 3) 218 1 390 521 465 635 االستئمانية

           اصةصناديق 

 051 3 191 3 619 1 810 4 – – – 620 4 190 خصصة )سلع( -املسا ات العينية 

الربوتوكذذذذذذذذوالت اةلارتونيذذذذذذذذذة  براجميذذذذذذذذات
 – 143 137 280 – – – 141 139 (ليونيسيف)ا

 -وظيفذذذذذذذذذذة أخصذذذذذذذذذذذائي شذذذذذذذذذذؤون ماليذذذذذذذذذذذة 
 – 161 (1) 160 – – – – 160 االلاد األوروم

املذذذذذذذوارد املتعلقذذذذذذذة بتقذذذذذذذد  التقذذذذذذذارير إىل  
 – 891 3 388 279 4 – – 970 1 – 309 2 اجلهات املاحنة

 لسذذذذذذذذذذذذذذذلعتذذذذذذذذذذذذذذذوفري ال العذذذذذذذذذذذذذذذامليالربنذذذذذذذذذذذذذذذامج 
علذذذذذى  احلمذذذذذل منذذذذذع لوسذذذذذائل األساسذذذذذية

 – 999 4 036 1 035 6 (195 1) – 061 1 – 169 6 الصعيد اجملتمعي

املذذذوارد  -قيذذد الوصذذول  البنذذوداملخزون/
 – (460 1) 963 6 503 5 – – – – 503 5 األخرى

النامجذذة عذذن  اجملمعة اخلسائراملااسب/
 - صذذذذذذرفال معذذذذذذامالت فذذذذذذروق أسذذذذذذعار

 – 933 1 97 030 2 (25) – – – 055 2 املوارد األخرى

 – 734 1 13 747 1 – – 10 – 737 1 الساانجائزة 

 – 086 1 – 086 1 – – 6 – 080 1 ساالس. م رافايل هذبذةصندوق 

املنسذذق العذذاملي لربنذذامج األمذذم املتحذذدة 
 – 239 1 033 1 272 2 – – 1 151 1 120 1 للرعاية

 606 378 5 131 4 509 9 – – 123 1 051 2 335 6 برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

اخلذذدمات غذذري  -خذذدمات املشذذرتيات 
 171 732 13 410 5 142 19 770 – 657 4 – 715 13 املتعلقة بطرف ثالث

 ل ننننننننننناديقالورعنننننننننني لمجمنننننننننن ع ال 
 828 3 027 36 826 20 853 56 (450) – 828 8 963 7 512 40 اللاصة
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 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذناديقأرصذذذذذذذذذذذذذذذذدة 

 املسا ات  الثاين/يناير كانون 1

 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراداتاة
واملصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات 

  ردودةاملبالغ امل  خرىاأل
التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذويالت 

  والتسويات
األمذذذوال جممذذذو  
  املتاحة

 املصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروفات
  الربناجمية

أرصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدة 
 يف الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناديق

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31
  ديسمرب/األول

 املسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ات
 القذذبض املستحقة

 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانون  31 يف
  ديسمرب/األول

 522 228 372 675 683 535 055 211 1 (649) (672 3) 046 10 353 529 977 675 المجم ع           

 
صذذندوق األمذذم و ومسذذا ات دوالرمليذذون  33.8مذذا قذذدرا  2014الذذيت بلغذذت يف عذذام “ التاذذاليف غذذري املباشذذرة” يف هذذ ا اجلذذدول:املفصذذظ عنهذذا  املسذذا ات واملصذذروفاتتشذذمل  :مالحظذذات

ب(، ) 24باسذذتثناء هذذ ا اجلذذدول واملالحظذذة و . مليذذون دوالر 0.1مذذا قذذدرا  2014يف الربامج املشذذرتكة الذذيت تاذذون فيهذذا املنظمذذة وكذذيال إداريذذا، والذذيت بلغذذت يف عذذام  املتحدة للساان
 ني.املبلغ ه يناملخصصة صافية من  واملسا اتاملصروفات  تُعرض

 
  



A/70/5/Add.8  
 

149/150 15-09211 

 

 الجدول جيم  
 يإراف ثالثةعمليات الشراء لحساب   

دون صذذندوق، العمليذذات شذذراء يقذذوم هبذذا هذذي  ةثالثذذ فاطذذر أ إن عمليات الشذذراء حلسذذاب 
أطراف  بناء على طلبوذل   ،لصندوقل ةالربناجمي أن ياون هلا ارتباط مباشر بأي من العناصر

ومنظمذذذات  ،)حاومذذذات ووكذذذاالت متخصصذذذة تابعذذذة ملنظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة هذذذابالنيابذذذة عنو ثالثذذذة 
 مذذم املتحذذدة، مبذذا يف ذلذذ  صذذناديق تابعة لكيانات ومنظمات غري حاومية، أو   ،دوليةحاومية 

وترتبد هذذ ا املشذذرتيات  (.ت الفرعية التابعة ل مم املتحدة، واهليئاوبراجمها منظومة األمم املتحدة
شذذروط تذذرد و  تي.مع أهداف الصذذندوق وسياسذذاتتماشى ، و األمم املتحدة للساان صندوقوالية ب

رسذذذذذوم املناولذذذذذة املسذذذذذتحقة الذذذذذدفع يشذذذذذمل هذذذذذ ا العقذذذذذد و عقذذذذذد خذذذذذدمات الشذذذذذراء. يف عمليذذذذذة الشذذذذذراء 
 املشرتيات. تحمل التااليف املرتبطة ب جراءللصندوق األمم املتحدة للساان 

 
 )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كانون 31أرصدة الصناديق يف 

املعاد  2013 ديسمرب/األول
 تصنيفها كخصوم

 حصيلة
 خدمات
 املشرتيات

 التسويات
 تحويالت وال

جممو  
األموال 
 املتاحة

 خدماتتالفة 
 املشرتيات

 يف السلفصايف 
 /األول كانون  31

 2014 ديسمرب

       اتالمةسس       
 256 6 516 27 772 33 280 015 21 477 12  الدولية احلاوميةاملؤسسات و  احلاومات

كذذذذاالت الو و  اةمنذذذذائي املتحذذذذدة األمذذذذمبرنذذذذامج 
 األمذذذذذذذذذذماملتخصصذذذذذذذذذذة األخذذذذذذذذذذرى يف منظومذذذذذذذذذذة 

 (455) 344 2 889 1 43 715 1 131 املتحدة

 911 654 2 565 3 107 556 2 902 احلاومية غرياملنظمات 

 712 6 514 32 226 39 430 286 25 510 13 المجم ع 
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 دالالجدول 
 2014كان ن األول/ديسمبر   31للسنة المنت ية  ي  والمل  ة غير المل  ةالم رو ات 

   )بمالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
والتدخالت العاملية واةقليمية  الربناجمية األنشطة

  وأنشطة برناجمية أخرى
 امليزانية املؤسسية

 اجملمو   املصروفات التنظيمية املركزية  خصصة غري
 املخصصة غري املخصصة املخصصة غري املخصصة املخصصة غري املخصصة املخصصة غري املخصصة 
 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

 855 31 989 35 465 218 099 220 891 7 284 7 872 11 031 14 414 109 514 110 964 23 705 28 179 97 554 95 تااليف املوظفني

سذذذذذذذلع الصذذذذذذذذحة اةاابيذذذذذذذذة 
والسذذذذلع األخذذذذرى املتصذذذذلة 

 815 148 197 153 339 15 622 15 395 610 11 (103) (253) 10 (14) 420 148 587 141 432 15 889 15 بالربامج

تنميذذذذذذذذذة قذذذذذذذذذذدرات النظذذذذذذذذذذراء 
 101 48 052 73 382 42 762 45 2 (37) – 265 233 103 099 48 089 73 149 42 394 45 وتدريبهم

اللذذذذذوازم واملذذذذذواد وتاذذذذذاليف 
 757 65 951 78 542 90 672 89 519 1 333 1 (705) (86) 615 22 743 20 238 64 618 77 632 68 015 69 التشغيل

املهنيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة  اخلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدمات
 080 74 735 100 925 77 388 75 210 364 257 022 1 322 3 508 4 870 73 371 100 346 74 858 69  واخلدمات املتعاقد عليها

 423 347 281 261 – – 22 12 12 13 423 347 247 236 التمويل تااليف 

 596 35 500 41 660 49 639 41 112 211 22 263 153 2 754 2 484 35 289 41 485 47 622 38 السفر

 503 417 069 8 405 5 20 10 804 1 589 1 393 1 944 483 407 872 4 872 2 واةهالك االستهالك

 – – 4 (4) – – – – – – – – 4 (4) اضمحالل القيمة

 954 557 17 589 4 527 6 5 5 739 757 4 (365) (16) 949 552 17 215 4 786 1 مصروفات أخرى

 084 406 745 501 256 507 371 500 154 10 780 20 908 13 600 21 787 138 549 139 930 395 965 480 561 354 222 339  ع الم رو اتمجم
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