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  اإلحالةكتابا 
موجهة حىل رئيس جملس مراجعي احلسابات مو  2016نيسان/.بريل  29رسالة مؤرخة   

 مدير صندوق األمم املتحدة للسكان
 

)ب( مااو القواعااد املاليااة لصااندوق األماام املتحاادة      3-116عمااالب بالقاعاادة املاليااة    
كاانون األول/ديسامرب    31للسكان، .تشرق بتقدمي البيانات املالية للصندوق للسنة املنتهية يف 

 .وافق عليها مبقتضى ز ا الكتاب  ، اليت2015
 .وسوتيميهنيالدكتور باباتوندي  )توقيع(

 املدير التنفي ي
  



A/71/5/Add.8 

 

16-11761 6/174 

 

 
موجهاة حىل رئايس اجلمعياة العاماة ماو       2016حزيران/يونيه  30رسالة مؤرخة   

 رئيس جملس مراجعي احلسابات
 

احلسااابات بشااأن البيانااات املاليااة   .تشاارق بااأن .حياال حلاايكم تقرياار جملااس مراجعااي     
  2015كانون األول/ديسمرب  31لصندوق األمم املتحدة للسكان للسنة املنتهية يف 

  
 .سدموسى مجعة  )توقيع(

 املراقب املايل واملراجع العاين للحسابات يف
 مجهورية تزنانيا املتحدة
 رئيس جملس مراجعي احلسابات
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 الفصل األول
 

 ياحلساااااابات عاااااو البياناااااات املالياااااة: ر.  تقريااااار جملاااااس مراجعاااااي    
 احلسابات مراجعي

 
 تقرير عو احلسابات املالية  

لقد قمنا مبراجعة البيانات املالية املرفقة اخلاصة بصندوق األمم املتحدة للسكان للسانة   
، اليت تشمل بيان املركاز املاايل )البياان األول( يف    2015كانون األول/ديسمرب  31املنتهية يف 

، وبيااان األداء املااايل )البيااان الثاااين(، وبيااان الااتغريات يف     2015ون األول/ديساامرب كااان 31
صاايف األصاول )البياان الثالاث(، وبياان التادفقات النقدياة )البياان الراباع(، وبياان املقارناة بااني            

 لية املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس(، واملالحظات على البيانات املا
 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية  
يتحمل املدير التنفي ي للصندوق املسؤولية عاو حعاداد زا   البياناات املالياة وعر اها        

بأمانة وفقاب للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاين، كما يتحمل املسؤولية عو الرقاباة الداخلياة   
.خطااء جوزرياة، ساواء    بياناات مالياة خالياة ماو      حسب ما ترا  اإلدارة  رورياب إلتاحة حعداد

 بسبب الغش .و اخلطأ   
 

 مسؤولية مراجعي احلسابات  
تتمثااال مساااؤوليتنا يف حباااداء ر.ي بشاااأن زااا   البياناااات املالياااة اساااتناداب حىل مراجعتناااا  

للحسااابات  وقااد .جرينااا مراجعتنااا وفقاااب للمعااايري الدوليااة ملراجعااة احلسااابات  وتقتضااي زاا    
املعايري منا االمتثال للمتطلبات األخالقية والتخطيط ملراجعة احلسابات و.داءزا علاى واو يتاي     

 لى تأكيد معقول مبا حذا كانت البيانات املالية خالية مو .خطاء جوزرية   احلصول ع
وتشمل عملية مراجعة احلسابات القياين باججراءات للحصاول علاى .دلاة مساتمدة ماو        

املراجعة بشأن املبالغ واإلفصاحات يف البيانات املالياة  ويتوقاف اختياار زا   اإلجاراءات علاى       
لاات تقياايم احتماااالت احتااواء البيانااات املاليااة علااى .خطاااء  تقاادير مراجااع احلسااابات، مبااا يف ذ

ولدى تقييم تلت االحتماالت ينظر املراجع يف الضوابط الداخلياة الايت   بسبب الغش .و الغلط  
يعتمدزا الكيان املع  إلعداد البيانات املالية وعر ها بأمانة مو .جل و اع حجاراءات ملراجعاة    

يس مااو .جاال حبااداء ر.ي يف ماادى فعاليااة الضااوابط    احلسااابات تالئاام الظااروق القائمااة، ولاا   
الداخليااة لاا لت الكيااان  وتشاامل عمليااة مراجعااة احلسااابات .يضااا تقياايم مالءمااة السياسااات    
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احملاساابية املتبعااة ومعقوليااة التقااديرات احملاساابية الاايت .عاادفا اإلدارة، ح ااافة حىل تقياايم عاارض      
 البيانات املالية بشكل عاين 

 حصلنا عليها كافية ومالئمة مبا يوفر .ساساب لر.ينا بشأهنا    ونعتقد .ن األدلة اليت 
 

 الرأي  
ناارى .ن البيانااات املاليااة تعاارض بأمانااة، مااو مجيااع اجلوانااب اجلوزريااة، املركااز املااايل     

، و.داء  املااايل والتاادفقات املاليااة املنتهيااة يف   2015كااانون األول/ديساامرب   31للصااندوق يف 
 احملاسبية الدولية للقطاع العاين    ذلت التاريخ، وفقاب للمعايري

  
 تقرير عو املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  

ححلاقاب بر.ينا، فجن املعامالت اليت .جرازا الصندوق واليت .طلعنا عليها .و قمناا بتادقيقها    
يف حطار مراجعتنا للحسابات كانت مطابقة ماو مجياع اجلواناب املهماة للنظااين املاايل والقواعاد        

 املالية للصندوق وللسند التشريعي   
ووفقاب ألحكاين املادة السابعة ماو النظااين املاايل والقواعاد املالياة لملمام املتحادة، والبناد          

، اعتبااراب ماو   (UNFPA/FIN/REG/Rev.10)مو النظاين املايل والقواعاد املالياة للصاندوق     18-1
ر مطوَّل عاو مراجعتناا حلساابات    ، ومرفقها ذي الصلة، قمنا بجصدار تقري2015متوز/يوليه  1

 الصندوق   
 .سدموسى مجعة  )توقيع(

 املراقب املايل واملراجع العاين للحسابات يف مجهورية تزنانيا املتحدة
 رئيس جملس مراجعي احلسابات
 )كبري مراجعي احلسابات(

  
 مورسالسري .مياس تشارلز حدوارد  )توقيع(

 املراقب املايل واملراجع العاين للحسابات
 يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و.يرلندا الشمالية

  
 شارماساشي كانت  )توقيع(

 املراقب املايل واملراجع العاين للحسابات يف اهلند
  2016حزيران/يونيه  30
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 الفصل الثاين
 التقرير املطوَّل جمللس مراجعي احلسابات  

 موجز 
يف منظومااة األماام املتحاادة يف يضاطلع صااندوق األماام املتحادة للسااكان باادور قياادي     

جمااال تعزيااز الااربامج السااكانية  والصااندوق مكلااف ببناااء املعااارق والقاادرات الالزمااة لتلبيااة     
االحتياجات يف جمايل التخطيط السكاين وتنظيم األسرة؛ وحذكاء الوعي باملشاكالت الساكانية   

اتيجيات ميكاو اتباعهاا   يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حاد ساواء، وطارس اساتر    
يف التعامل مع املشكالت السكانية باألشكال والوسائل اليت تلا  علاى .فضال واو احتياجاات      

 كل بلد على حدة 
بلاداب ويف شاراكة    155موظف يعملون يف  2 600ويعمل الصندوق مع ما يزيد على  

اخلااال لاادعم  مااع وكاااالت األماام املتحاادة األخاارى واحلكومااات واجملتمااع املاادين والقطاااع        
السياسات والربامج املراعية لالعتبارات اجلنسانية  ويتأتى متويل الصندوق .ساسااب ماو التربعاات    

ملياون دوالر يف   992.8اليت ُتصنَّف بوصفها خمصصة وغري خمصصاة  وقييادت حيارادات بلغات     
مليااون دوالر، ومسااا ات  392.2، تتااألف مااو مسااا ات غااري خمصصااة صااافيها 2015عاااين 

مليااون دوالر  وبلااغ   57.3مليااون دوالر وحياارادات .خاارى بلغاات    543.3صااافيها  خمصصااة
مليااون دوالر لالسااتخداين   713.83مليااون دوالر تتااألف مااو    997.38حمجااايل املصااروفات  
 الصندوق دفا املنظمات الشريكة نيابة عو مليون دوالر تكب 263.55املباشر للصندوق و 

 نطاق التقرير
املسائل اليت يرى اجمللاس .ناه ينبغاي عر اها علاى اجلمعياة العاماة والايت         يتناول التقرير  

 نوقشت مع حدارة الصندوق اليت ُعر ت آراؤزا بصورة مالئمة 
و.يجريت مراجعة احلسابات .ساسااب لاتمكني اجمللاس ماو تكاويو ر.ي عماا حذا كانات         

ايل للصاااندوق يف البياناااات املالياااة تعااارض بأماناااة، ماااو كااال اجلواناااب اجلوزرياااة، املركاااز املااا 
و.داء  املاااايل وتدفقاتاااه النقدياااة للسااانة املنتهياااة يف ذلااات  2015كاااانون األول/ديسااامرب  31

التاريخ، وفقاب للمعايري احملاسابية الدولياة للقطااع العااين  وملات مراجعاة احلساابات استعرا ااب         
وغريزااا مااو   عاماااب للاانظم املاليااة والضااوابط الداخليااة وفحصاااب حختبارياااب للسااجالت احملاساابية     

 املستندات الثبوتية بالقدر ال ي اعترب  اجمللس  رورياب لتكويو ر.ي عو البيانات املالية 
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ماو النظااين املاايل لملمام      5-7كما استعرض اجمللس عمليات الصندوق مبوجب البناد   
املتحاادة الاا ي يتااي  للمجلااس تقاادمي مالحظااات علااى كفاااءة اإلجااراءات املاليااة، والنظاااين          

العملياات وتنظيمهاا بوجاه عااين  وقاد نظار        والضاوابط املالياة الداخلياة، وعلاى حدارة    احملاسا ،  
اجمللاااس يف عملياااات الصاااندوق يف جمااااالت تنفيااا  حدارة املخااااطر؛ وحدارة الاااربامج؛ واإلدارة   
القائمااة علااى النتااائج؛ وحدارة املااوارد البشاارية؛ وحدارة املشااتريات والعقااود؛ وحدارة املخزونااات 

علومااات واالتصاااالت  كمااا يشاامل التقرياار تعليقاااب خمتصااراب عااو حالااة تنفياا       وتكنولوجيااا امل
 التوصيات السابقة   

 ر.ي مراجعي احلسابات
ناارى .ن البيانااات املاليااة تعاارض بأمانااة، مااو مجيااع النااواحي اجلوزريااة، املركااز املااايل     

يف هناياة تلات   ، و.داء  املاايل وتدفقاتاه النقدياة    2015كانون األول/ديسمرب  31للصندوق يف 
 السنة، وفقاب للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاين 

 االستنتاج العاين
جيد اجمللس .ي .خطاء .و اسقاطات .و بيانات مغلوطة جسايمة ماو شاأهنا .ن تاؤثر     مل  

يف ر.يه خبصول البيانات املالية للصندوق  والحظ اجمللاس .ن احلالاة املالياة للصاندوق ساليمة      
ا طلعت ببعض املبادرات الرامياة حىل تعزياز عملياتاه بجدخاال نظام جديادة، مثال         و.ن اإلدارة

نظاااين الربجمااة العاااملي إلدارة خطااط العماال ونظاااين املعلومااات االسااتراتيجية الاا ي يس اار توثيااق   
املخاطر ورصد النتائج  غري .ن اجمللس الحاظ .ن زنااك جمااالب للتحساني يف عادد ماو امليااديو،        

 العمليات امليدانياة، مثال تنفيا  حدارة املخااطر يف املؤسساة، وحدارة الاربامج       سواء يف املقر .و يف
وخباصااة نظاااين الربجمااة العاااملي املياادخل حااديثاب إلدارة خطااط العماال وامليزانيااة، وعمليااة  اامان   

وتكنولوجيااا املعلومااات   املنفاا ون، الشااركاءالاايت يعاادزا   املرحليااة بالتقااارير املتعلقااةاجلااودة 
 واالتصاالت 

ويرى اجمللاس .ن الصاندوق جاجاة حىل توسايع نطااق املباادرات، وتعمياق .ثار التادابري           
املساتحدثة وتصاحي  .وجاه القصاور الايت لوحظاات .ثنااء مراجعاة احلساابات، وذلات بالتنفياا           

 الكامل لتوصياته، مو .جل  مان حجناز الصندوق لواليته بفعالية وكفاءة 
 النتائج الرئيسية

مااو املسااائل الاايت تتطلااب قياااين اإلدارة بااالنظر فيهااا لتعزيااز فعاليااة  حاادد اجمللااس عاادداب  
 عمليات الصندوق على النحو املربز .دنا :
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 تقييم عمليات إدارة املخاطر )أ(  
.نشأ الصندوق نظاماب للمعلوماات االساتراتيجية ياتم فياه  دياد املخااطر االساتراتيجية         

وخماطر الغش اليت تواجهها املنظمة، واليت تقوين كل وحدة .عمال بتوثيقها وتصانيفها يف حطاار   
  وعلى الرغم مو مالحظة اجمللس ما .يحارز ماو تقادين يف حنشااء     ”MyRisk““ يخماطر”منوذج 

عادين   ).( املؤسساة، فاال تازال زنااك عادة نقاا ي  اعف يف جمااالت ماو قبيال           حطار املخاطر يف
عاادين وجااود مصاافوفة إلدارة    )ب(توثيااق تاادابري  فيااف املخاااطر االسااتراتيجية يف النظاااين،      

املخاااطر وتفاصاايل للتحقااق مااو كيفيااة تصاانيف املخاااطر واملعااايري املسااتخدمة يف التوصاال حىل   
تقييم املخاطر  علماب بأن عدين وجود عملياة وا احة    عدين توثيق عملية )ج(تصنيف املخاطر؛ 

للتوثيق، ومعايري حمددة جياداب للمخااطر، يشاك حتل  اد ياب وخباصاة يف جمااالت تصانيف املخااطر،         
واستراتيجيات  فيف املخاطر، والتحقاق ااا حذا كانات تصانيفات املخااطر قاد .يجريات علاى         

خااطر .و اساتراتيجيات ملواجهتاها،  اد      وو سليم  ك لت، فجن عدين وجود تادابري خاصاة بامل  
 مو قدرة املوظفني على ا اذ حجراءات عاجلة يف حال وقوع حدث 

 استخدام نظام الربجمة العاملي إلدارة خطط العمل وامليزانية )ب(
يف املائاة(   46) 25لوحظ .ن حمجايل مباالغ امليزانياة يف نظااين الربجماة العااملي ملاا عادد          

ملياون   5.97فاا، يزياد مبقادار    راملنف يو يف املكاتب القطرية الستة الايت متات زيا  مو الشركاء 
دوالر على املبالغ املدرجة يف خطط العمل املوق حتعة واملرسلة حىل نظاين مراقباة االلتزاماات  زا ا،    
وقاد لااوحظ .ن خطااط عمال الشااركاء املنفاا يو املتفاق عليهااا قااد .يعادت خااارج نظاااين الربجمااة     

اب ملتطلبااات دلياال مسااتخدين نظاااين الربجمااة العاااملي  كمااا الحااظ اجمللااس .ن نظاااين  العاااملي، خالفاا
الربجماااة العااااملي ال ياااأل حال باملعلوماااات املالياااة للشاااركاء املنفااا يو، ولكاااو ال ميكناااه االتياااان  
مبعلومات عو ساائر املعلوماات غاري املالياة، مثال التقاارير املرحلياة الفصالية  ويارى اجمللاس .ن           

حبالغ املعلوماات غاري املالياة يف نظااين الربجماة العااملي ماو شاأنه  ساني رصاد           حدراج خاصيات 
 .نشطة الربامج اليت يقوين بتنفي زا .مثال .ولئت الشركاء يف  قيق النواتج والنتائج املقررة   

 ضمان اجلودة يف التقارير املرحلية خلطط العمل )ج(
التقارير املرحلية خلطط العمال يف  يف املائة( مو  65) 34الحظ اجمللس .ن ما جمموعه  

.ربعة مو املكاتب القطرية الستة، اليت زارزا مل تكو مفص لة مبا يكفي لبيان ما حذا كان التقادين  
احملرز متوافق مع النتائج املتوقعة وامليزانيات املتفق عليهاا  والحاظ .ن التقاارير املرحلياة خلات      

الوفاااء باملؤشاارات احملااددة يف خطااط   مااو وصااف وا اا  لكيفيااة حسااهاين األنشااطة املنجاازة يف  
العماال  علماااب بااأن ذلاات لااالف متطلبااات اجلاازء باااء مااو السياسااة املتعلقااة بالرصااد واإلبااالغ   
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املاليني خلطط العمل، واليت تتطلب قياين الشركاء املنف يو بجعداد تقارير مرحلية فصلية حلزامياة  
كيااان كااان يقااوين بجعااداد  اخلطااط  و.و اا  الصااندوق .ن الخلطااط العماال بشااأن تنفياا  تلاات  

ماا كرة توجيهيااة للمكاتااب القطريااة تسااتهدق  سااني القاادرة علااى حدارة الشااركاء املنفاا يو، 
وخباصة فيما يتعلاق بتجمياع النتاائج وتوثيقهاا  ويارى اجمللاس .ن عادين وجاود تقاارير مرحلياة           

، باملقارناة ماع   شاملة يثري مصاعب .مااين تقيايم التقادين احملارز يف تنفيا  األنشاطة برناجميااب وماليااب        
 .زداق خطط العمل 

 اقتناء الرباجميات وتطويرها وصيانتها )د(
ماو التطبيقاات املطاوَّرة داخليااب ماو       9 بنسابة .وقف الصاندوق العمال    2015يف عاين  

، و م  عمليات كل منها حىل تطبيقات .خرى  غاري .ناه علاى    2014تطبيقاب يف عاين  40.صل 
 يف نظاامني رئيسايني )نظااين املعلوماات     ريطلبااب للتغاي   111مدى الفترة نفسها قيادَّحتين ماا جمموعاه    

حد مو حطالقهما  ويرى اجمللاس .ن  ، وذلت بعد شهر وا(1)االستراتيجية ونظاين الربجمة العاملي(
تقدمي .مثال تلت الطلبات بعد حطالق النظاين يع  عادين وجاود دورة تطاوير للرباجمياات حماددة      

تطلباات و ديادزا وبلوغهاا، وزاو     بد. توجيهي لضامان ُحس او عمياع امل   ومدعومة مببو وس، 
األمار تغايري   كماا وجاد     ينتج عناه نظااين .و تطبيقاات ال تفاي باملتطلباات وماو ز يساتلزين         ما

الالزماااة لتساااجيل كااال التكااااليف     اجمللاااس .ن الصاااندوق مل ينشاااأ االياااات .و العملياااات    
 الصلة بُنظيم الرباجميات املطوَّرة داخلياب مو .جل تيسري رمسلة األصول غري امللموسة    ذات
 استعراض سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )هـ(

لقصااور احملااددة يف بيئااة تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت  اجمللااس .وجااه ااسااتعرض  
 .صاال مااو 13 مراجعااة 2012 عاااين مناا  جياار مللاادى الصااندوق، مااو قبياال مااا يلااي: ).(     

متعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصااالت؛ )ب( علاى الارغم ماو .ناه كاان لادى         سياسة 15
 السااحابية احلوساابة اتخاادم ىلالصااندوق مشااروع لنقاال اخلدمااة الربيديااة وحفااظ امللفااات ح    

احملارك البحثاي غوغال(، مل جيار  اديث السياساات األمنياة ملواجهاة املخااطر           يستضايفها  )اليت
 خماازن املرتبطة باالتغيريات )وماو .مثلاة تلات املخااطر سارَّحتي ة املعلوماات املخزوناة واملتقامساة يف          

هلجماات االنتحاال؛   اا قد يعرض الرسائل اإللكترونية للماوظفني   غوغلالبيانات لدى شركة 
 يفاملتقامساة   ات)ج( عدين وجود سياساة لتصانيف املعلوماات للاتحكم يف الوصاول حىل املعلوما      

  املعلومات حىل به مأذون غري وصول حىل يؤدي قد اا غوغل،خمازن البيانات لدى شركة 
__________ 

االسااتراتيجية زااو تطبيااق مطااو ر داخلياااب، علااى حااني .ن نظاااين الربجمااة العاااملي زااو تعااديل         نظاااين املعلومااات   (1) 
 .طلس    لنظاين
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 التوصيات
قدين اجمللس عدة توصيات بناًء على مراجعاة احلساابات الاواردة يف ماا زا ا التقريار         

 وتتمثل التوصيات الرئيسية يف قياين الصندوق مبا يلي:
و ع استراتيجيات عاملياة لتخفياف املخااطر، تشامل مجياع عملياات        ‘1’ ).( 

اطر الغااش، الصااندوق، وو ااع اسااتراتيجيات حمااد دة ملواجهااة املخاااطر االسااتراتيجية وخماا  
تتصدى للمخاطر اإل افية احملدَّدة مو جانب وحادات األعماال بشاأن البيئاة احملاددة الايت       

توثيق عملية تقييم املخاطر، وو ع خطط شاملة لتقيايم املخااطر ملواجهاة    ‘ 2’تعمل فيها؛ 
املخاطر االساتراتيجية وخمااطر الغاش للاتمكني ماو و اع مناهجيات ومعاايري طويلاة األماد           

 للمخاطر وحطار زم  ملواجهة املخاطر القائمة؛ومصفوفات 
النظاار يف حدخااال خاصاايات جدياادة يف نظاااين الربجمااة العاااملي ليشاامل   ‘ 1’ )ب( 

 اامان تسااجيل   ‘ 2’لتقااارير املرحليااة للشااركاء املنفاا يو؛     مااو ا املعلومااات غااري املاليااة   
ملعلومااات مطابقااات معلومااات صااحيحة عااو امليزانيااات يف نظاااين الربجمااة العاااملي، وحجااراء  

ت ومبااالغ خطااط العماال   املبلااغ املقاارر حرساااله حىل نظاااين مراقبااة االلتزامااا     امليزانيااات بااني 
 األنشطة؛ املخصصة لتلت

مواصاالة ا اااذ مبااادرات لتحسااني قاادرة الشااركاء املنفاا يو جيااث        ‘ 1’ )ج( 
وتقاي م  تعكس التقاارير املرحلياة اخلاصاة خبطاط العمال حجنااز النتاائج يف فتارة زمنياة معيناة،           

حجااراء  اامان للجااودة لاادى تلق ااي    ‘ 2’بو ااوس التقاادحملين احملاارز وااو األزااداق املقااررة؛    
 التقارير املرحلية ومواجهة نقا ي الضعف امللحوظة؛

و ع وتنفي  مبادئ توجيهية لدورة تطوير الرباجمياات، وحدراج كال   ‘ 1’ د() 
لانظم .و العمليااات  الضاوابط الالزماة يف كال مرحلاة ماو مراحال العملياة لضامان تطاوير ا         

وفقاب ملواصافات التصاميم، ومعاايري التطاوير والتوثياق، ومتطلباات  امان اجلاودة ومعاايري          
آلية لتسجيل الرباجميات املطوَّرة داخلياب؛‘ 2’القبول،     حنشاء 
حجاراء تقيايم ملخااطر .ماو املعلوماات ومراجعاة سياساات تكنولوجيااا        ‘ 1’ )زا( 

فياااا  سياسااااة لتصاااانيف املعلومااااات؛  و ااااع وتن‘ 2’املعلومااااات واالتصاااااالت ساااانوياب؛  
اعتماد معايري مقبولة دولياب يف جمال حدارة .ماو املعلوماات فيماا يتعلاق بالضاوابط الايت        ‘3’

 هلا .ثر كبري على املنظمة 
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  احلقائق األساسية
 ميزانية الصندوق ألنشطة التطوير واإلدارة مليون دوالر 474.44
مليون دوالر مساتحقة الادفع    278.6اإليرادات املبلَّغة )مبا فيها  مليون دوالر 992.80

 يف السنوات املقبلة(
 حمجايل املصروفات مليون دوالر 977.38

 عدد البلدان اليت لدمها الصندوق   155
 عدد الشركاء املنف يو العاملني مع الصندوق   1 581
 عدد موظفي الصندوق احملليني 1 936
 عدد موظفي الصندوق الدوليني   708
 عدد األنشطة الربناجمية املنف ة مو جانب الشركاء التنفي يني   11 343

 2015حمجااايل املبلااغ الاا ي .نفقااه الشااركاء املنفاا ون يف عاااين        مليون دوالر 263.55
 إلجناز .نشطة برناجمية نيابة عو الصندوق

 2015يف عاين  للصندوق مصروفات مباشرة مليون دوالر 713.83
  

 الوالية والنطاق واملنهجية -.لف  
صندوق األمام املتحادة للساكان وكالاة حمنائياة دولياة تضاطلع بادور قياادي يف منظوماة            - 1

األمم املتحدة يف جمال تعزيز الربامج السكانية  فالصندوق مكلَّف ببناء املعارق والقادرات علاى   
وتنظايم األسارة؛ وتعزياز الاوعي باملشاكالت الساكانية       االستجابة لالحتياجات يف جمال السكان 

يف البلدان املتقدماة النماو والبلادان النامياة علاى حاد  ساواء؛ وتقادمي ماا ميكاو ماو اساتراتيجيات             
 بلد    للتعامل مع املشكالت السكانية بأنسب األشكال والوسائل الحتياجات كل

ة البلادان، ومبشااركة   موظاف يقوماون خبدما    2 600ويعمل الصندوق ماع .كثار ماو     - 2
وكاااالت .خاارى تابعااة لملماام املتحاادة، واحلكومااات، واجملتمااع املاادين، والقطاااع العاااين، لاادعم 

 عية لالعتبارات اجلنسانية السياسات والربامج املرا
وقااد قاااين جملااس مراجعااي احلسااابات مبراجعااة البيانااات املاليااة للصااندوق واسااتعراض         - 3

، وفقااب لقارار اجلمعياة العاماة     2015كاانون األول/ديسامرب    31يف عملياته للسنة املالياة املنتهياة   
  وقد .جريت مراجعاة احلساابات وفقااب للماادة الساابعة ماو       1946( الصادر يف عاين 1-)د 74

النظاين املايل والقواعد املالية لملمم املتحدة واملعايري الدولية ملراجعاة احلساابات، تلات املعاايري الايت      
س للمتطلبات األخالقية و.ن لطاط ملراجعاة احلساابات ويؤديهاا للحصاول      تقضي بأن ميتثل اجملل

 على تأكيد معقول بشأن ما حذا كانت البيانات املالية خالية مو .ي .خطاء جوزرية   
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اجمللااس مااو تكااويو ر.ي بشااأن    وقااد .يجرياات مراجعااة احلسااابات .ساساااب لااتمكني       - 4
 كااانون األول/ 31ز املااايل للصااندوق يف  كاناات البيانااات املاليااة تعاارض بأمانااة املركاا    حذا مااا

، و.داء  املاااايل وتدفقاتاااه النقدياااة يف السااانة املنتهياااة يف ذلااات التااااريخ، وفقااااب 2015ديسااامرب 
للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاين  وقد مل ذلت حجاراء تقيايم ماا حذا كانات املصاروفات      

الايت وافقات عليهاا اهليئاة اإلدارياة، وماا حذا        املسجلة يف البيانات املالية قد مت تكب دزا لملغاراض 
ساليماب، وتساجيلها وفقااب للنظااين املااايل      يارادات واملصاروفات قاد مت تصانيفها تصاانيفا    كانات اإل 

والقواعااد املاليااة للصااندوق  وقااد ملاات مراجعااة احلسااابات استعرا اااب عاماااب للااُنظيم املاليااة          
اسابية واألدلاة الداعماة األخارى حىل املادى      والضوابط الداخلية وفحصاب اختبارياب للساجالت احمل 

 ال ي اعترب  اجمللس  رورياب لتكويو ر.ي عو البيانات املالية   
وقااد .يجرياات مراجعااة احلسااابات مااو خااالل القياااين بزيااارات ميدانيااة حىل املكاتااب         - 5

 القيطرية يف كل مو .فغانستان وباكستان وبوروندي والصومال وليربيا وموزامبيق، فضاالب عاو  
 حجراء استعراض للمعامالت والعمليات املالية يف املقر بنيويورك   

وح اافة حىل مراجعاة احلساابات املالياة، قاااين اجمللاس باستعرا اات لعملياات الصااندوق         - 6
ماو النظااين املاايل والقواعاد املالياة لملمام املتحادة  وكاان ماو باني اجملااالت             5-7وفقاب للماادة  

ة الضوابط الداخلية إلدارة املخاطر، وحدارة الربامج، واإلدارة القائماة  احملد دة اليت ملتها املراجع
علااااى النتااااائج، وحدارة املااااوارد البشاااارية، وحدارة املشااااتريات والعقااااود، وحدارة املخزونااااات،  

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و
 

 النتائج والتوصيات -باء  
 متابعة التوصيات السابقة - 1 

والسانوات   2014مو باني التوصايات العشاريو الايت قياد مت للسانة        الحظ اجمللس .نه - 7
يف املائاة(   30توصايات )  6يف املائاة( و.ن   70توصاية )  14السابقة، مل ينفا  بالكامال ساوى    

جيري تنفي زا  ويتضمو امللحق األول هل ا التقرير تعليقاب مفصَّالب على ماا آلات حلياه التوصايات     
قااة تنتظاار و ااع سياسااات و.دوات حداريااة جدياادة لساات  املعل السااابقة  علماااب بااأن التوصاايات ا

   و ث  اإلدارة على تعجيل تنفي  التوصيات املعل قة (2)لتعزيز عمليات الصندوق
 

__________ 

تتعلق التوصيات بسياسة ملكاتب المركزياة، وتنفيا  .داة حدارياة للخارباء االستشااريني ونظااين الربجماة العااملي؛          (2) 
 وتعزيز سلسلة اإلمدادات وتصفية حسابات السلف على املرتبات 
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 االستعراض املايل العاين - 2 
 املركز املايل  

حىل  2014مليااون دوالر يف عاااين   1 295.2حمجااايل .صااول الصااندوق مااو    تناااق   - 8
  كمااا .بلااغ الصااندوق عااو   2015كااانون األول/ديساامرب   31مليااون دوالر يف  1 216.6

مليااون دوالر يف  567.77مليااون دوالر مااو حمجاايل اخلصااوين مااو   145.54نقصاان مقاادار   
يف األصاااول   لنقصاااانا  ويعااازى 2015دوالر يف عااااين  ملياااون 422.23 حىل 2014عااااين 

األموال الايت  اتفظ  اا الصاندوق      يفمليون دوالر  98.5 مقدار واخلصوين .ساساب حىل نقصان 
باسام مؤسساات .خارى يف منظوماة األمام املتحادة،        املشتركةبصفته الوكيل اإلداري للربامج 

اصااااة والتغاااايريات يف االفترا ااااات الرئيسااااية املتعلقااااة بااااالتقييم االكتااااواري لاللتزامااااات اخل 
يف  4باستحقاقات حمدَّدة، مثال زياادة معادل اخلصام للتاأمني الصاحي بعاد انتاهاء اخلدماة ماو           

  2015 عاين يف املائة يف 4.38 حىل 2014عاين  يفاملائة 
 

 نتائج التشغيل  
ملياون دوالر   992.80  .بلغ الصندوق عاو حيارادات حمجاليهاا    2015يتعلق بعاين فيما  - 9

مليااون  977.38( ومصااروفات حمجاليهااا  2014دوالر يف عاااين مليااون  1 025.13)مقاباال 
  علمااب  .وال - (، كماا يابني الشاكل الثااين    2014ملياون دوالر يف عااين    23.01دوالر )مقابل 

يف املائاة( بالنساابة للمااوارد   82باأن نقصااان الفااائض نااتج عااو ارتفاااع مساتوى تنفياا  الااربامج )   
 ( 2014يف املائة يف عاين  81.4)مقابل  2015املخصصة وغري املخصصة يف عاين 

ملياااون  491.74مليااون دوالر )مقاباال    543.27ومااو حمجااايل اإلياارادات البالغاااة     - 10
مليااون دوالر  392.25املتعلقااة باملسااا ات املخصصااة، تعل ااق منااها      2014دوالر يف عاااين 

(، وتعل ااق مبلااغ  2014مليااون دوالر يف عاااين   471.91باملسااا ات غااري املخصصااة )مقاباال   
( مبصاااادر اإليااارادات 2014ملياااون دوالر يف عااااين  61.48ملياااون دوالر )مقابااال  57.28

يف  3  ونق  حمجايل اإليرادات نقصااب طفيفااب، مبقادار    ثانيا -الثاين األخرى، كما يبني الشكل 
مليون دوالر، بسبب نقصان املسا ات غري املخصصاة  وزادت املساا ات    32.33املائة، .و 

يف املائة اا يعكاس حقيقاة .ن .نشاطة الصاندوق يغلاب عليهاا باساتمرار         10املخصصة مبقدار 
 طابع التخصي  وجيري تنفي زا على .ساس متطلبات حمدَّدة مو جانب املاوني   
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 .وال -الثاين الشكل 
 2015و  2014اته وفوائضه يف عامي حيرادات الصندوق ومصروف

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 2015: بيانات الصندوق املالية لعاين املصدر
 

 ثانيا -الثاين الشكل 
 2015 األمم املتحدة للسكان، لعاينحيرادات صندوق 

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  
 
 
 
 
 
 
     

 2015: بيانات الصندوق املالية لعاين املصدر
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 حتليل الن َّسب  
( .ن لاادى الصااندوق  1-األولنظاار اجلاادول  ايؤكااد  لياال النَّحتسااب املاليااة الرئيسااية )   - 11

متداولااة كافيااة للوفاااء بالتزاماتااه القصاارية األجاال مااع .صااوله السااائلة  ز حن الزيااادة يف   .صااوال
تعاود حىل تنااق  اخلصاوين املتداولاة الا ي يعازى حىل تنااق          4.5حىل  2.5النسبة املتداولة مو 

ت األموال اليت  تفظ  اا الصاندوق بصافته الوكيال اإلداري للاربامج املشاتركة باسام مؤسساا        
 نظومة األمم املتحدة .خرى يف م

 
 1-الثايناجلدول 

  ليل النَّحتسب

 وصف الّنسب
 كانون األول/ 31

 2015ديسمرب 
 كانون األول/ 31

 2014ديسمرب 
   ).(النسبة املتداولة   

 2.5 4.5 األصول املتداولة: اخلصوين املتداولة
 2.3 2.9 )ب(حمجايل األصول: حمجايل اخلصوين

   )ج(نسبة النقدية
 1.7 2.6 النقدية زائداب االستثمارات: اخلصوين املتداولة

   )د(نسبة السيولة السريعة
النقدية زائداب االستثمارات زائاداب احلساابات املساتحقة    

 القبض: اخلصوين املتداولة
3.8 2.1 

 
 2015كانون األول/ديسمرب  31 ليل اجمللس لبيانات الصندوق املالية للفترة املنتهية يف  :املصدر 

 النسبة يشري حىل قدرة الكيان على دفع خصومه القصرية األجل  ارتفاع  ).( 
 ارتفاع النسبة مؤشر جيد على املالءة   )ب( 
نساابة النقديااة مؤشاار علااى ساايولة الكيااان بقياااس مبلااغ النقديااة، .و مكافئااات النقديااة، .و األمااوال      )ج( 

 املستثمرة يف األصول املتداولة لتغطية اخلصوين املتداولة   
نسبة السيولة السريعة زي نسبة .كثار  فظااب ماو نسابة السايولة املتداولاة، ألهناا ال تتضامو املخازون           )د( 

األخرى اليت يصعب  ويلاها حىل نقدياة  ويادل ارتفااع النسابة علاى مركاز جاار          واألصول املتداولة 
 .على سيولة 

  
 نظاين املراقبة الداخلية - 3 

حجااراءات حدارة املخاااطر يف املؤسسااة مااو .جاال  اامان  2015و ااع الصااندوق عاااين  - 12
املتعلقااة  ديااد طائفااة واسااعة مااو خماااطر احلوكمااة، واملخاااطر االسااتراتيجية والتشااغيلية وتلاات 

بالغش، و ليلها والتخفيف ماو حادفا  و.نشاأ الصاندوق ايضاا يف حطاار زا   العملياة ساجالب          
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حموسباب للمخاطر يف نظامه للمعلومات االستراتيجية يقدين  ليالب شاامالب للمخااطر الايت يتعارض     
 هلا الكيان، على الصعيديو العاملي واإلقليمي وعلى مستوى املكاتب 

بتقيااايم حطااار حدارة املخااااطر يف املؤسسااة وساااجل املخاااطر احملوساااب،    وقاااين اجمللااس    - 13
 والحظ العديد مو القضايا اليت تستدعي ازتماين اإلدارة على النحو املبني .دنا  

 
 تخفيف من حدة املخاطرللعدم وضع استراتيجيات   

بعهاا  ذيكرت عمليات خمتلفة يف حطار حدارة املخااطر يف املؤسساة لوحادات األعماال لتت     - 14
يف  دياااد املخااااطر يف املؤسساااة وخمااااطر الغاااش و ليلاااها وتوثيقهاااا  وماااع ذلااات، مل  ااادَّد     

ماو   9استراتيجيات للتخفيف مو حدة املخاطر القائمة ُتنفَّ  على النحو ال ي تساتدعيه املاادة   
حطااار حدارة املخاااطر يف املؤسسااة، املتعلقااة بأنشااطة املراقبااة ومعاجلااة املخاااطر  وباإل ااافة حىل      
ذلت، فجنه على الرغم مو .ن مجيع املكاتب القطرية الساتة الايت متات زيارفاا .جارت تقييماات       
للمخااااطر، مل تضاااع ثالثاااة مناااها اساااتراتيجيات للتخفياااف ماااو حااادة املخااااطر االساااتراتيجية  

  (3)احملددة
مااو حطااار حدارة املخاااطر يف املؤسسااة   8وعااالوة علااى ذلاات، فجنااه يف حااني .ن املااادة   - 15

املكاتااب القطريااة  ديااد خماااطر ح اافية خاصااة ببيئتااها التشااغيلية، مل يقاام املكتااب   تتطلاب مااو 
القطري يف الصومال بتقييم .و  ديد خماطر  االستراتيجية وخماطر الغاش اإل اافية علاى الارغم     
مو وجود خماطر متعددة، كاملخاطر السياسية والثقافية واالقتصادية وخمااطر معادالت الشاغور    

تؤثر على عمليات املكتب  وعلى الرغم مو .ن مخسة مو املكاتب القطرياة الساتة   املرتفعة اليت 
اليت زارزا اجمللس حددت خماطر ح افية خاصة ببيئتها التشغيلية، فجهنا مل توثق تدابري التخفياف  
يف سجلها احملوسب للمخااطر فيماا يتعلاق باملخااطر احملاددة  ويارى اجمللاس .ن .وجاه القصاور          

عدين وجود وحادة منوذجياة يف نظااين املعلوماات االساتراتيجية لتوثياق التادابري         تعزى .ساساب حىل
 اليت يتعني ا اذزا ملعاجلة املخاطر احملددة يف عملية تقييم املخاطر 

وذكر الصندوق .ن فريقه لنظااين املعلوماات اإلدارياة يعمال حالياا علاى تطاوير وحادة          - 16
حات املعلومااات الديناميااة عااو املخاااطر  منوذجيااة لالسااتجابة ملخاااطر الغااش، فضااال عااو صااف  

االستراتيجية وخماطر الغش  وعليه، سوق توثق باستمرار تادابري التخفياف ماو حادة املخااطر      
احملددة للمكاتب القطرية يف نظاين املعلومات االستراتيجية، وسوق جيري تدشني نظااين مبساط   

__________ 

 بوروندي والصومال وموزامبيق  (3) 



A/71/5/Add.8 

 

16-11761 20/174 

 

ة املخااطر احملاددة يف حطاار    لتسجيل املخاطر يف املستقبل حلل مشكلة حدخال تدابري  فيف حاد 
 حدارة املخاطر يف املؤسسة على نطاق املنظمة 

وحذ يعتاارق اجمللااس  هااود اإلدارة يف زاا ا اجملااال، ياارى .ن و ااع الوحاادة النموذجيااة  - 17
وصفحات املعلومات الدينامية إلدارة املخاطر ينبغي .ن ينف   على سبيل االستعجال، مو .جال  

 سب لتحديد املخاطر والتصرق عندما يقع حدث ما تزويد املوظفني بأساس منا
ويوصي اجمللس الصندوق مباا يلاي: ).( و اع اساتراتيجيات شااملة للتخفياف ماو         - 18

حدة املخاطر تغطي مجيع عمليات الصندوق؛ )ب(  مان  ديد املكاتب القطرية بو وس 
 وتوثيقها يف النظاين للمخاطر اإل افية والستراتيجية االستجابة اخلاصة باملكاتب القطرية 

 
 عدم وجود خطة لتقييم املخاطر وعدم توثيق عملية تقييم املخاطر

يف حني قامت املكاتب القطرية اليت متت زيارفا بتحديد املخاطر وتصانيفها باعتبارزاا    - 19
حرجة .و مرتفعة .و متوسطة .و منخفضة، مل توثق عملية تقيايم املخااطر الايت اتبعات للتوصال      

تصنيفات تلت املخاطر  فعلى سبيل املثال، .فاد املكتاب القطاري يف بورونادي .ناه .جارى      حىل 
، غري .نه ال ميلت .دلة مساتندية داعماة  وعاالوة    2015تقييماب ملخاطر الغش يف .يلول/سبتمرب 

على ذلت، الحظ اجمللس .ن املكاتب القطرية اليت متات زيارفاا ال متلات خططااب شااملة لتقيايم       
السااتراتيجية وخماااطر الغااش تسترشااد  ااا يف تقياايم تلاات املخاااطر  وياارى اجمللااس .ن  املخاااطر ا

.وجه القصور تعزى .ساساب حىل عدين كفاية تادريب املاوظفني علاى عملياة تقيايم املخااطر علاى        
 خمتلف املستويات التشغيلية 

تاب  وذكر الصندوق .ن املكاتب القطرية ستضع خططاب لتقييم املخاطر بدعم مو املكا - 20
اإلقليميااة واملقاار  وسااتطلب املكاتااب القطريااة .يضااا مااو املكاتااب اإلقليميااة اسااتعراض مااالك     
املااوظفني  اادق تعزيااز قاادرفم علااى حدارة املخاااطر  وياارى اجمللااس .ن خلطااط تقياايم املخاااطر   
وتوثيق حجراءات تقييم املخاطر . ية حامسة يف التنبؤ بعواقب املخاطر، وتوثيق حجراءات تقيايم  

طر . يااة حامسااة يف التنبااؤ بعواقااب املخاااطر، وتصاانيف املخاااطر احملااددة، وتصااميم خطااة املخااا
 وا حة للتخفيف مو حدة املخاطر، وو ع حطار زم  للتصدي للمخاطر 

ويوصااي اجمللااس .ن يضاامو الصااندوق قياااين املكاتااب القطريااة مبااا يلااي: ).( توثيااق     - 21
خاااطر االسااتراتيجية وخماااطر الغااش، عمليااة تقياايم املخاااطر، وو ااع خطااة شاااملة لتقياايم امل

إلتاحة و ع منهجيات، ومعايري، ومصفوفات طويلة األجل، وحطاار زما  ملعاجلاة املخااطر     
احملااددة؛ )ب( مواصاالة تاادريب املااوظفني علااى تقياايم املخاااطر، و دياادزا والتخفيااف مااو    

 حدفا، مو .جل حذكاء الوعي والفهم بشأن املخاطر اليت تؤثر يف الصندوق 



A/71/5/Add.8 

 

21/174 16-11761 

 

 وضع معايري تصنيف املخاطر عدم
فيما يتعلق بعملية تصنيف املخاطر، وجد اجمللس .ن مجيع املكاتاب القطرياة الايت متات      - 22

زيارفااا تصاانف املخاااطر دون  ديااد معااايري ومصاافوفات للمخاااطر تاادعم عمليااة التصاانيف       
املكاتاب يف  لتحديد مستويات املخاطر  والحظ اجمللس .يضا .ن املخاطر اإل افية اليت حددفا 

.فغانستان وباكستان وبوروندي وليربياا ليسات مصانَّفة وال مساندة حىل جهاات للتنسايق علاى        
النحو املطلوب يف عملية تقييم املخاطر  ويرى اجمللس .ن القصور يعاود .ساسااب حىل عادين قادرة     

حىل وحسانادزا   هاالنظاين علاى تاوفري جماال للمكاتاب القطرياة لتوثياق املخااطر اإل اافية وتصانيف         
 جهات التنسيق 

املخاااطر ”وعااالوة علااى ذلاات، الحااظ اجمللااس عاادين االتساااق يف تعريااف مصااطل         - 23
يف املكاتااب القطريااة الاايت متاات زيارفااا  ويسااتند تعريااف املخاااطر املنخفضااة يف      “ املنخفضااة

املكاتب القطرية حىل احتماال وقوعهاا وحىل ماا حذا كاان هلاا، حاال وقوعهاا، تاأثري  ائيل علاى           
ملكتااب وعملياتااه  بيااد .ن نظاااين املعلومااات االسااتراتيجية يعاارق املخاااطر املنخفضااة     .نشااطة ا

و.دى ذلات حىل حادوث عادين اتسااق .ثنااء  دياد       “  ال تنطبق عليها املخااطر ”بوصفها حالة 
رغاام “ غااري منطبقااة ”املخاااطر وتصاانيفها، حذ صاانفت املكاتااب القطريااة املخاااطر بوصاافها       

   ئيل على عمليات املكاتب القطرية وجودزا بالفعل، وحن كان هلا تأثري
ويرى اجمللس .ن على الصندوق .ن ينظر يف اعتماد التعريف ال ي تساتخدمه املكاتاب    - 24

القطرية يف املنظمة، ككل، ألنه .كثر واقعية، اذ يركز على احتمال وقاوع حادث ماا وتاأثري       
اطر قد يكاون كابريا علاى    مضلال ألن تأثري ز   املخ“ غري منطبق”فقد يكون استخداين عبارة 

 املنظمة مع مرور الزمو 
ويوصي اجمللس الصندوق مبا يلي: ).(  امان حعاداد املكاتاب القطرياة ملصافوفات       - 25

املخاااطر و دياادزا املعااايري املسااتخدمة يف تصاانيف املخاااطر احملااددة؛ )ب( مراجعااة تعريااف  
تخدين يف مجياع وحادات   لتحقيق االتساق يف تصنيف املخاطر ال ي سيسا  املخاطر املنخفضة

األعمااال؛ )ج( تعااديل نظاااين املعلومااات االسااتراتيجية ليشاامل مرفقاااب لتصاانيف املخاااطر         
 االستراتيجية اإل افية اليت  ددزا املكتب القطري و ديد جهات التنسيق هلا 
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 حدارة الربامج - 4 
 استخدام نظام الربجمة العاملي إلدارة خطة العمل وامليزانية

نظااااين حدارة للاااربامج اإللكترونياااة  2014صاااندوق يف تشاااريو الثااااين/نوفمرب .طلاااق ال - 26
معروق باسم نظاين الربجمة العاملي  وزا ا النظااين عباارة عاو مناوذج .طلاس يساتخدين يف حنشااء         
خطط العمل وحدارفا و زينها، فضال عو حدارة امليزانياات لملنشاطة الربناجمياة  ويتطلاب دليال      

املي املبلغ املدرج يف امليزانية واملابني يف نظااين مراقباة االلتزاماات حا       مستعملي نظاين الربجمة الع
 تتوافق .نشطة خطط العمل مع ما  صصه هلا ز   اخلطط مو مبالغ 

 وميزانيافاا  املنفا يو  الشاركاء  عمال  خطاط  ماو ( املائاة  يف 46) 25 .ن اجمللاس ووجد  - 27
 يف وذلات  االلتزاماات،  مراقباة  نظااين  حىل واملرسالة  عينها باألنشطة املتعلقة امليزانيات عو  تلف
 حىل املرسالة  اإلمجالياة  امليزانياة  كانات  حذمو املكاتب القطرية الستة الايت متات زيارفاا      (4).ربعة
 مالياني  5.97 مبقادار  املعتمادة  العمل خطط يف املدرج املبلغ على تزيد االلتزامات مراقبة نظاين

تنشاأ بسابب عادين الفصال باني الواجباات والوظاائف يف         دوالر  ويرى اجمللس .ن االختالفاات 
نظاااين الربجمااة العاااملي، وعاادين اسااتكمال تنقيحااات امليزانيااة، وو ااع خطااط عماال خااارج نظاااين 

  العاملي الربجمة
ويتطلب .يضا دليل مستخدمي نظاين الربجمة العاملي .ن تو ع خطط العمل يف النظااين،   - 28

ليهااا رئاايس الوحاادة ويوقعهااا الشااركاء املعنيااون      وتقاادين حىل مااوظفي الااربامج، و.ن يوافااق ع  
الشااركاء  ايتطلااب الاادليل  مياال خطااط العماال يف نظاااين الربجمااة العاااملي بعااد .ن يوقعهاا    كمااا

املنف ون  وعلى الرغم مو وجود ذلت الشر ي، الحظ اجمللس عدة حاالت مو عدين االمتثاال:  
فعلى سبيل املثال، مل  م ل يف نظاين الربجمة العاملي سبع خطاط منقحاة وموافاق عليهاا ماو قبال       

 الشركاء املنف يو يف املكتبني القطريني لليربيا وموزامبيق 
دين نظااين الربجماة العااملي معلوماات غاري مالياة، مثال التقاارير         وعالوة على ذلات، ال يقا   - 29

املرحلية الفصلية اليت تبني مدى مسا ة األنشطة اليت يضطلع  ا كل مو الشاركاء املنفا يو يف   
  قيق النتائج املتوقعة للصندوق 

العااملي،  وقد .بلغ الصندوق اجمللس باأن اإلدارة تساتعرض حاليااب تصاميم نظااين الربجماة        - 30
و.هنا سوق  دد  مانات ح افية استجابة للتوصيات  ويرى اجمللس .ن عدين حجاراء عملياات   

__________ 

 .فغانستان والصومال وليربيا وموزامبيق  (4) 
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 ااديث وتنقااي  خطااط العماال يف نظاااين الربجمااة العاااملي يااؤثر علااى دقااة سااجالت امليزانيااة            
 والنفقات 

ويوصااي اجمللااس الصااندوق مبااا يلااي: ).(  ااديث معلومااات امليزانيااة الصااحيحة يف    - 31
جمة العاملي، واملطابقة باني معلوماات امليزانياة وباني املباالغ املرسالة حىل نظااين مراقباة         نظاين الرب

النظاار يف  االلتزامااات واملبااالغ املدرجااة يف خطااط العماال واملخصصااة هلاا   األنشااطة؛ )ب(  
حدخااال خاصاايات جدياادة يف نظاااين الربجمااة العاااملي ليشاامل املعلومااات غااري املاليااة اخلاصااة     

 للشركاء املنف يو  بالتقارير املرحلية
 

 ضمان اجلودة يف التقارير املرحلية عن خطط العمل
يتطلااب الفاارع الثالااث مااو اجلاازء باااء مااو سياسااة الصااندوق بشااأن الرصااد واإلبااالغ    - 32

املاااليني خلطااط العماال .ن يعااد الشااركاء املنفاا ون تقااارير مرحليااة فصاالية عااو خطااط العماال      
ت عو حالة تنفي  األنشطة، وتربيراب حلاالت التاأخر،  املنف ة  وينبغي .ن يتضمو التقرير معلوما

ووصفاب للتقدين احملرز وو  قيق األزداق السنوية خلطة العمل باساتخداين مؤشارات األزاداق     
ويتطلااب التقرياار املرحلااي املوحااد حدراج معلومااات عااو كيفيااة التقاادحملين يف تنفياا  األنشااطة مااو  

باملقارنة مع ماا كاان مقارراب، وكيفياة ححاراز التقادين        الناحيتني الربناجمية واملالية على حد سواء،
 لتحقيق ميزانية خطط العمل و.زدافها 

ماو املكاتاب    (5)يف املائة( مو التقارير املرحلياة، يف .ربعاة   65) 34والحظ اجمللس .ن  - 33
القطرية الستة اليت متت زيارفا، غاري مفصالة مباا فياه الكفاياة، ألهناا تفتقار حىل شاروس وا احة          

أن ما حذا كان التقدين احملرز يتماشى مع النتائج املتوقعة وامليزانيات املوافاق عليهاا  ومل توثاق    بش
التقارير األنشطة غري املستكملة يف كال فصال، وال .ساباب التاأخر يف تنفيا زا  وعاالوة علاى        
ذلت، مل تصف التقارير بو وس كيف .سهمت األنشطة املنجازة يف  قياق املؤشارات احملاددة     

طااط العماال  فعلااى ساابيل املثااال، ففااي املكتاابني القطااريني لبوروناادي وموزامبيااق، وجااد   يف خ
مااو التقااارير املرحليااة تفتقاار حىل تفاصاايل مااو قبياال النفقااات التراكميااة اخلاصااة  18اجمللااس .ن 

باألنشااطة املنجاازة، وو ااع األنشااطة املنفاا ة، وزااي .مااور ذات . يااة حامسااة بالنساابة ملااديري    
 صدزم .نشطة املشاريع برامج الصندوق يف ر

__________ 

 بوروندي والصومال وليربيا وموزامبيق  (5) 
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وذكر الصندوق .نه سيدرج التقارير املرحلية للربامج يف نظاين الربجماة العااملي ويربطهاا     - 34
خبطط العمل مو .جل  سني عملية  مان اجلودة ورصد خطط العمل  وباإل افة حىل ذلات،  

ى حدارة كان الكيان يعمل على حعداد م كرة توجيهية للمكاتاب القطرياة لتحساني القادرة علا     
الشركاء املنف يو، ال سيما فيما يتعلق  مع النتائج وتوثيقها  ويرى اجمللس .ن غيااب التقاارير   
املرحلية الشاملة  د مو قدرة الكيان على تقييم التقدين احملرز يف تنفيا  األنشاطة ماو النااحيتني     

 الربناجمية واملالية باملقارنة مع .زداق خطط العمل 
أن يقوين الصندوق مبا يلاي: ).( مواصالة ا ااذ مباادرات لتحساني      ويوصي اجمللس ب - 35

قدرة الشركاء املنف يو جيث تعكاس التقاارير املرحلياة عاو خطاط العمال حجنااز النتاائج يف         
فترة زمنية معينة وتقي م بشكل وا   التقدين احملرز صاوب األزاداق املقاررة؛ )ب( حجاراء     

 رحلية ومعاجلة .ي مواطو  عف ملحوظة عمليات  مان اجلودة عند تلقي التقارير امل
 

 الوثائق املتعلقة بتحديد معدالت تكاليف الدعم
يتطلب النظاين املايل والقواعد املالياة للصاندوق .ال تتعادى تكااليف الادعم الايت تسادد         - 36

يف املائاة   12حىل الشركاء املنف يو إلدارة األنشطة الربناجمية املمولة مو .ماوال الصاندوق نسابة    
يف املائااة  7.5.قصااى للتكاااليف الربناجميااة املباشاارة للمنظمااات غااري احلكوميااة، ونساابة     كحااد

لوكاااالت األماام املتحاادة األخاارى، و.ن ال تكااون زناااك تكاااليف دعاام للشااركاء املنفاا يو         
احلكاااوميني  وياااتعني تقسااايم زااا   التكااااليف باااني الصاااندوق والشاااركاء املنفااا يو علااااى          

 منطقي  .ساس
 33 الاايت متاات زيارفااا  لاادى مخسااة مااو املكاتااب القطريااة السااتة   ووجااد اجمللااس .ن   - 37

مليااون دوالر موقعااة مااع شااركاء منفاا يو مااو   3.3يف املائااة( خطااة عماال تشاامل مبلااغ   57)
يف املائاة دون توثياق    12املنظمات غري احلكومية مبعدالت لتكاليف الدعم تتراوس بني صفر و 

  كا لت،  (6)اليف الادعم لكال شاريت منفا     املعايري .و األساس املستخدين لتحديد معدالت تك
وجااد اجمللااس .ن معاادالت تكاااليف الاادعم قاادمت حىل الشااركاء املنفاا يو املخااتلفني علااى قاادين  
املساواة، بصرق النظر عو التفاوت الكبري يف تكااليفهم الربناجمياة املباشارة وطبيعاة .نشاطتهم       

ريني لبوروناادي وموزامبيااق، فعلااى ساابيل املثااال، بلااغ معاادل تكاااليف الاادعم يف املكتاابني القطاا 
يف املائااااة، يف حااااني كاناااات تكاااااليفهم الربناجميااااة   12بالنساااابة جلميااااع الشااااركاء املنفاااا يو 

 خمتلفة  املباشرة

__________ 

 باكستان وبوروندي والصومال وليربيا وموزامبيق  (6) 
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وتتضاامو املاا كرة التوجيهيااة للصااندوق بناادا بشااأن احلاجااة حىل اتفاااق متبااادل بااني        - 38
رئاايس املكتااب الصااندوق والشااركاء املنفاا يو علااى معاادل تكاااليف الاادعم، وتاان  علااى .ن    

مسااؤول عااو  اامان تفاااوض مااوظفي الصااندوق للتوصاال حىل معاادل تكاااليف دعاام مااؤات       
للصندوق  غري .ن امل كرة ال تقدين توجيهات بشأن توثيق األساس .و املعاايري الايت يساتخدمها    
الصندوق وشركاؤ  املنف ون لتحدياد معادالت تكااليف للادعم متفاق عليهاا  ويبادي اجمللاس         

يااب مثال زا   التوجيهاات ماو احتماال تباايو ااراء بشاأن االتفااق علاى           قلقه مو .ن يزياد غ 
معااادالت تكااااليف الااادعم ماااع الشاااركاء املنفااا يو، ماااع االفتقاااار حىل ماااربر لااادعم املعااادالت 

  ا  املعمول
وذكر الصاندوق .ن املباادئ التوجيهياة القائماة فادق حىل ح افاء املروناة علاى الواقاع           - 39

معاادالت تكاااليف الاادعم  ومااع ذلاات، ساايقوين الصااندوق بجصاادار  التشااغيلي يف عمليااة  ديااد 
ماا كرة توجيهيااة للمكاتااب القطريااة بشااأن توثيااق املعااايري .و األساااس املتبااع لتحديااد تكاااليف  

 الدعم باالتفاق مع الشركاء املنف يو 
ويوصي اجمللس الصندوق بجدراج شار ي يف املا كرة التوجيهياة للمكاتاب القطرياة       - 40

مال عملياة  دياد معادالت تكااليف الادعم ماع الشاركاء املنفا يو، مباا يف           يقضي بتوثيق كا
 ذلت املعايري .و األساس املعمول به عند التفاوض بشأن معدل تكاليف الدعم 

 
 حدارة املشتريات - 5 

 أوامر الشراء الصادرة بعد تسليم السلع واخلدمات
 دد حجراءات الشراء املتبعة يف الصندوق ثالث آليات تعاقدياة، زاي عقاود اخلادمات      - 41

املهنيااة، واالتفاقااات الطويلااة األجاال، و.واماار الشااراء، حيااث تكااون .واماار الشااراء زااي االيااة    
التعاقدية الرئيسية لالتفاقات الطويلة األجل ولشراء السلع األخارى الايت ال تشاملها االتفاقاات     

 عقود اخلدمات املهنية، ميثل العقد نفسه الصت التعاقدي الرئيسي لجل  وبالنسبة الطويلة األ
ملياون   0.4يف املائة( ماو .وامار الشاراء الايت تبلاغ قيمتاها        25) 41ووجد اجمللس .ن  - 42

دوالر يف ثالثة مو املكاتب القطرية الستة اليت متت زيارفا .نشئت يف نظاين .طلاس بعاد تساليم    
ويعاا  ذلاات .ن .واماار الشااراء مل تسااتخدين باعتبارزااا صااكوك التعاقااد     (7)اتالساالع .و اخلاادم

الرئيسااية، و.داة االلتاازاين باااألموال علااى النحااو املطلااوب مبوجااب حجااراءات الشااراء وحطااار          
 الداخلية  الرقابة

__________ 

 باكستان وليربيا وموزامبيق  (7) 
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وعزا الصندوق القصور حىل استخداين .وامر شراء يدوية خاارج نظااين .طلاس، وو ا       - 43
ء ساوق يطلاب ماو املكاتاب القطرياة ).( التوقاف فاوراب عاو اساتخداين          .ن فرع خدمات الشرا

.وامر الشراء خارج نظاين .طلس؛ )ب( حصدار .وامر شراء يف نظااين .طلاس عناد حنشااء العقاود      
واستخداين ذلت يف حطار عملية حنشااء االلتزاماات التعاقدياة واملالياة ماع الباعاة؛ )ج( اساتخداين        

س بوصافها .داة التعاقاد الرئيساية حاني تاتم عملياات شااراء       .وامار الشاراء املنشاأة يف نظااين .طلا     
الساالع واخلاادمات مبوجااب طرائااق .واماار الشااراء واالتفاقااات الطويلااة األجاال، وتقاُساام .واماار   
الشراء املنشأة يف حطار نظاين .طلس مع املور ديو مبوجب زاتني الطريقتني، علاى .ن يطلاب ماو    

 املور ديو املوافقة على .وامر الشراء خطيا 
ويساااور اجمللااس القلااق مااو .ن يعاا  اسااتخداين .واماار الشااراء اليدويااة عاادين تسااجيل         - 44

األمااوال يف نظاااين .طلااس، اااا قااد يااؤدي حىل وجااود .خطاااء يف االلتزامااات املفصاا  عنااها يف       
مااو حجااراءات الشااراء يف الصااندوق ياان       3-11البيانااات املاليااة  وياارى اجمللااس .ن البنااد     

ت الشراء حىل .وامر شراء يف نظاين .طلاس  ويف زا ا الصادد،    بو وس على وجوب  ويل طلبا
ينبغي للمبادرات املو حة .ن تنفَّ  علاى وجاه االساتعجال لتفاادي وقاوع املزياد ماو حاوادث         

 عدين االمتثال 
اسااتخداين .واماار الشااراء املنشااأة يف نظاااين  ).(ويوصااي اجمللااس الصااندوق مبااا يلااي:  - 45

لشراء السالع وااللتازاين بااألموال قبال تساليم السالع        .طلس بوصفها .داة التعاقد الرئيسية
واخلاادمات، مااو .جاال تقلااي  احتمااال ورود .خطاااء يف االلتزامااات، و اامان االمتثااال        

قياين فرع خدمات الشراء برصد املكاتاب   )ب(إلجراءات الشراء وحطار املراقبة الداخلية؛ 
 القطرية للتأكد مو امتثاهلا لنظم وقواعد الشراء 

 
 ارة القائمة على النتائجاإلد - 6 

 استخدم نظام املعلومات االستراتيجية يف اإلدارة القائمة على النتائج
تع  اإلدارة القائمة على النتائج تنفي  املساعدة اإلمنائياة وحدارة املنظماة بطريقاة تركاز      - 46

تاوفري  على تسلسل النتائج املرجوة مو .جل تنوير عملياة صانع القارار يف عملياات التصاميم، و     
املوارد، وتنفي  األنشطة الربناجمية، فضال عو املساءلة واإلباالغ وتساتخدين وحادات الصاندوق     

املدجمااة يف نظاااين املعلومااات االسااتراتيجية لتخطاايط نتااائج اإلدارة     myResults“ نتااائجي”.داة 
 والتطوير اليت فدق حىل  قيقها خالل سنة، ولرصاد التقادين احملارز صاوب  قياق زا   النتاائج       

 على .ساس فصلي 
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يف حطااار منااوذج التخطاايط والرصااد يف   myResults“نتااائجي”واسااتعرض اجمللااس .داة  - 47
املكاتااب القطريااة الاايت متاات زيارفااا والحااظ .ن خطااو ي األساااس واألزااداق والنتااائج املعتاازين  
 قيقهااا غااري حمااددة بو ااوس  وباإل ااافة حىل ذلاات، مل ُتاا كر يف النظاااين املعااايري املرجعيااة الاايت  

الناواتج  فعلاى سابيل املثاال،     ميكو على .ساسها قياس النتائج وال مصادر املعلومات ملشكالت 
ففااي موزامبيااق، وجااد اجمللااس .ن األزااداق وخطااو ي األساااس، والنتااائج الاايت يتوقااع املكتااب   
حجناززا إلدارة املوارد البشرية، وحشد املوارد، ومتكني املر.ة مل  ادد ومل تا كر خاالل مرحلاة     

زين حجناززاا  ويوجاد   التخطيط  ويسبب ذلت صعوبات يف قياس وفهم األزداق احلالية اليت ُيعت
ذلت صعوبات .يضا يف قياس النتائج املنجازة يف ظال غيااب املعاايري املرجعياة الايت ميكاو قيااس         

 النتائج على .ساسها 
الاايت تسااازم يف  قيااق   “ املراحاال املهمااة ”وعااالوة علااى ذلاات، الحااظ اجمللااس .ن      - 48

درج األزاداق النوعياة   األزداق مل ُت كر بو وس ومل يكو باإلمكاان قياساها بساهولة  ومل ُتا    
املعتاازين حجناززااا يف مؤشاارات النااواتج املعلنااة، علمااا بااأن األزااداق الكميااة وحاادزا زااي الاايت      
تستجيب للمؤشرات املعنية  فعلى سبيل املثال، .شار استعراض للفصال الثااين يف حطاار مناوذج     

الطلباات علاى   زياادة  ”مرحلة حدارة املوارد البشرية تكاون االساتجابة هلادق    يف الرصد حىل .نه 
، يف حاني كاان املطلاوب ماو املكتاب      “اساتجابة حجيابياة  ”“ فوقهاا  وما 6وظائف برتبة خ ع 

 القطري ذكر عدد الطلبات 
ويرى اجمللس .نه ال ميكو للمكاتب القطرية .ن تقيس نتائج العملياات احلالياة للاربامج     - 49

ا، ومصااادر البيانااات، وتبلااغ عنااها بشااكل كاااق، مااا مل  اادد بو ااوس النتااائج املااراد  قيقهاا  
وخطااو ي األساااس، واألزااداق  وياارى .يضااا .ن عاادين حدراج األزااداق النوعيااة يف مؤشاارات   

 النواتج ميكو .ن  د  مو و وس النتائج املبلغة 
و.بلغ الصندوق اجمللس .نه قبل حجناز اخلطط وتقدميها ألخ  املوافقة عليها، يقوين نظااين   - 50
حقق ماو .ن مجياع مؤشارات ناواتج دورة الربناامج والناواتج       تلقائيااب باالت   myResults“نتائجي”

الاايت  ااددزا املكتااب تتمتااع بقيمااة .ساسااية، وساانة .ساااس، وزاادق، ومرحلااة واحاادة لفصاال   
واحااد علااى األقاال، وباإل ااافة حىل ذلاات، عنااد تقاادمي التقااارير، وقباال حجناااز التقااارير الساانوية    

ق مااو .نااه مت اإلبااالغ عااو القاايم احلاليااة،  وتقاادميها ألخاا  املوافقااة عليهااا، يقااوين النظاااين بااالتحق 
مل تنجااز األزااداق، يتحقااق النظاااين اااا حذا كااان زناااك ساابب لتاادين مسااتوى اإلجناااز            وحذا
تعليقات  وتعهدت اإلدارة مبواصلة  سني العملية احلالياة املتمثلاة يف    كانت قد قدمت حذا واا

 رصد النتائج فصليا على مجيع املستويات 



A/71/5/Add.8 

 

16-11761 28/174 

 

س الصندوق مبا يلي: ).( النظر يف  سني نوعية املؤشرات جيث تعارب  ويوصي اجملل - 51
عو األزاداق النوعياة الايت يعتازين حجناززاا، و دياد الناواتج بو اوس باالساتناد حىل النتاائج           
املقاارر حجناززااا مااو .جاال سالسااة الرصااد واإلبااالغ؛ )ب( و ااع مبااادئ توجيهيااة وآليااات  

ل املهمااة بو ااوس خااالل مرحلااة الرصااد    لضاامان اجلااودة، تضاامو حمكانيااة قياااس املراحاا    
 واإلبالغ، مع كوهنا مصممة لتتبع حجناز .زداق املؤشرات 

 
 حدارة املوارد البشرية - 7 

 إدارة تطبيق اخلدمات اإللكترونية على االنترنت
اجمللس وجود اختالفاات يف ساجالت اإلجاازات باني الرصايد املبلَّاغ يف تطبياق        الحظ  - 52

اخلاادمات اإللكترونياااة، وبطاقاااات ساااجالت اإلجاااازات املنشاااأة يف تطبياااق اإلجاااازات علاااى  
اليت استعر ها اجمللس لعادد   اإلجازات .رصدة سجالتاالنترنت  فعلى سبيل املثال، .ظهرت 

 ساجالت  بطاقاات يومااب باني    70فاارق يبلاغ حاوايل     يف املائاة( وجاود   46موظفا ) 13مو  6
 اجمللااس وقاااين  اإللكترونياة  اخلاادمات تطبياق  يف عنااها اإلباالغ  مت الاايت األرصادة  وباانيحجاازافم  

 ماوظفي  ماو  موظفاا  2 644 .صال  ماو  2 564 لعدد اإلجازات .رصدة حساب بجعادة .يضا
 اإللكترونياة  اخلادمات  تطبياق  بني موظفني 7 لعدد اإلجازات .ياين يف فروقا والحظ الصندوق،

  حجازة يوين 63.5 حسا ا املعاد القيم .ظهرت حني على حجازة يوين 33.5 .ظهر ال ي
وعالوة على ذلات، الحاظ اجمللاس .ن تقريار اإلجاازات السانوي الا ي يادير  النظااين           - 53

  وكاان ال باد ماو شاطب     انتاهت خدمتاهم  اإللكتروين يشمل .رصادة حجاازات ساتة ماوظفني     
 اإلجازات تلت يدويا مو تقرير اإلجازات السنوي ال ي يدعم البيانات املالية .رصدة 

 اإلجاازات  .رصادة  تقاارير  يف الاوارد  الساتة  املاوظفني  فصال  سبب .ن الصندوقوذكر  - 54
 اإلجاازات  .رصادة  قايم  بتضابيط  اإلجازات شؤون عو املسؤولني اإلدارة موظفي قياين عدين زو
الا يو   للماوظفني  السانوية  اإلجاازات  رصيد مقابل املناسبة املبالغ دفع فور حلغائها حىل يؤدي مبا

خدمتهم  وذكر الصندوق .يضا .نه سيعمل بالتعاون مع فريق .طلاس يف برناامج األمام     انتهت
تقااارير .رصاادة اإلجااازات يف نظاااين .طلااس    يف جماادداب تظهاار .الاملتحاادة اإلمنااائي علااى كفالااة  

 يرسال  ساوق  فجناه  ذلات،  حىل وباإل اافة انتهت خدمتاهم    ال يواإلجازات للموظفني  .رصدة
 .رصااادة لتضااابيط اإلجاااازات شاااؤون عاااو املساااؤولني اإلدارة ماااوظفي حىل ت كريياااة رساااائل

 ال يو انتهت خدمتهم  للموظفني بالنسبة حلغائها حىل وصوال اإلجازات
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وياارى اجمللااس .ن الصااندوق جاجااة حىل  سااني خاصااية النظاااين جيااث يسااجل مجيااع       - 55
البيانااات الضاارورية مبااا يف ذلاات التسااويات اجملااراة خااالل الساانة لضاامان موثوقيااة .ي تقرياار       

 حجازات سنوي يصدر عو النظاين، دون .ن لضع للتصحي  اليدوي 
ويوصي اجمللس الصندوق مبا يلاي: ).( ا ااذ حجاراءات تصاحيحية بشاأن احلااالت        - 56

دقاة وموثوقياة التقاارير الايت يصادرزا      اليت يظهر فيها قيد بيانات خاطئاة، ماو .جال  ساني     
النظاين بشأن اإلجازات السنوية؛ )ب( مواصالة تنقياة البياناات يف النظااين جياث ال تتضامو       

  ال يو انتهت خدمتهمالتقارير الصادرة عنه .رصدة حجازات املوظفني 
 

 إدارة استقدام أصحاب عقود اخلدمات
ماو .صاحاب عقاود اخلادمات يف      67يف املائة( مو .صال   33) 22الحظ اجمللس .ن  - 57

.فغانستان وباكساتان وليربياا وموزامبياق اساُتقدموا ألداء وظاائف .ساساية ذات طاابع مساتمر         
)ب( كسياساة الصاندوق اخلاصاة بعقاود اخلادمات، والايت تقتضاي باساتقداين          4خالفا للفقارة  

يف  متعاقاادي اخلاادمات ألداء خاادمات دعاام غااري .ساسااية  فعلااى ساابيل املثااال، كااان زناااك        
يف املائة ماو املاوظفني(، ماو بيناهم      50مو .صحاب عقود اخلدمات ).كثر مو  38.فغانستان 

 يف املائة( مسؤولون عو .نشطة .ساسية، مثل حدارة املوارد البشرية  26) 10
وعزا الصندوق استخداين عقود اخلدمات يف العمليات األساسية حىل تزايد األنشاطة يف   - 58

و.يبلغ اجمللس .يضا .ن الصندوق .جرى استعرا اا ملارة واحادة جلمياع عقاود      املكاتب القطرية  
اخلدمات القائمة مو .جل تعديل طرائق العقود عند االقتضااء  وعلياه، فاجن شاركاء الصاندوق      
االستراتيجيني يف جمال املوارد البشرية سوق ينظرون باستمرار يف و ع اختصاصاات جديادة   

لسياسة عقود اخلدمات  ويرى اجمللاس .ن اساتخداين .صاحاب     لعقود اخلدمات لكفالة االمتثال
عقود اخلدمات ألداء .نشطة .ساساية يتعاارض ماع سياساة الصاندوق، ويصارق انتباا  الكياان         

 عو بناء قدرة داخلية وزو حل  .كثر موثوقية 
ويوصااي اجمللااس الصااندوق مبااا يلااي: ).( حجااراء تقياايم لالحتياجااات مااو املااوارد        - 59

راض عقااود اخلاادمات القائمااة مااو .جاال احلااد مااو اسااتخدامها لوظااائف       البشاارية واسااتع 
الصندوق األساسية؛ )ب( رصد عملية استقداين .صحاب عقود اخلدمات للتأكاد ماو .هنام    
ُيساتقدمون ألداء وظااائف غااري .ساسااية وفقااا لادليل برنااامج األماام املتحاادة اإلمنااائي لعقااود   

 اخلدمات ال ي يعتمد  الصندوق 
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 ونحدارة املخز - 8 
 املخزون قبل حتديث سياسة املخزونتغيري نظام إدارة   

صاندوق علاى تساجيل    الاملخزون الايت يعتمادزا   املتعلقاة با   جاراءات اإلسياساة و الترك ز  - 60
 جواناب املراقباة التشاغيلية   املخزونات وتعق بها واإلبالغ عنها، ماع التركياز بوجاه خاال علاى      

تفظ  اا يف املكاتاب امليدانياة، ساواء .كاان الصاندوق       وااللتزاين باإلبالغ املاايل للمخزوناات احملا   
 اشترازا .ين حصل عليها عو طريق ترب عات عينية  قد

وو ااع الصااندوق نظاماااب ماادجماب يف نظاااين .طلااس لتعق ااب الشااحنات، إلحااداث  ااو ل    - 61
(؛ Channel V2  و اال  زاا ا النظاااين حماال النظاااين القاادمي )  الداخليااةنظاااين حدارة اللوجسااتيات  يف

تشاااريو  يفوساااجالت املخزوناااات  حركاااات.يطلاااق يف مجياااع املكاتاااب امليدانياااة إلدارة  وقاااد
  2015األول/.كتوبر 

املخزون، املعماول باه حاليااب،    با  املتعلقاة  جاراءات اإلسياسة والوتبي و للمجلس .ن دليل   - 62
  وماع  اوحدارفا  اتمناولاة املخزونا   يفيتم  ديثه لتضمينه حجراءات النظاين اجلديد للمخازون   مل

 فااجن سياسااات .ن  النظاااين اجلديااد ُيسااتخدين فعااالب يف املكاتااب القيطريااة علااى الصااعيد العاااملي،     
 وحجراءات حدارة املخزون ال تزال تتضمو توجيهات خمصصة للنظاين القدمي 

نيااة  حجااراء اسااتعراض شااامل لاادليل سياسااة وحجااراءات    عااو و.بلااغ الصااندوق اجمللااس - 63
املخاازون، و.ن اإلدارة تعتاازين اسااتخداين الوقاات الفاصاال بااني باادء تشااغيل متتب ااع الشااحنات          
و ااديث السياسااات، مااو .جاال تقياايم .داء النظاااين ومجااع الاادروس املكتساابة  وستسااتخدَّين          

 سخة املنق حة لوثيقة السياسة   املعلومات لتعزيز العمليات القائمة، وزو ما سيظهر .كثر يف الن
ويوصااي اجمللااس مبااا يلااي: ).( تسااريع  ااديث دلياال سياسااة وحجااراءات املخاازون      - 64

احملتوياات والتوجيهاات يف النظااين اجلدياد للمخازون؛ )ب( التأكاد        وعاانس لغرض اتساق 
يف زا ا النظااين يف املساتقبل، يتعاي و  اديث السياساة        ات.ي تغايري  حادوث مو .ن ه يف حاال  

   متشياب مع اعتماد النظاين اجلديد 
 

 أدوار ومسؤوليات املوظفني املشاركني يف عملية إدارة املخزون  
مسؤولية سياسة وحجاراءات حدارة املخازون يف الصاندوق حىل املادراء ورؤسااء      سندت .ي - 65

 املكاتب اإلقليميني، وحىل رؤساء فرع .مو السلع األساسية وفرع خدمات املشاتريات  ويتاول ى  
على مساتوى   ودعمهارئيس فرع .مو السلع األساسية مسؤولية اإلشراق على حدارة املخزون 

يتاول ى رئايس فارع خادمات املشاتريات مساؤولية حدارة املخازون         حاني  علىاملكاتب القيطرية، 
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باإل افة حىل ذلت، تقتصر مسؤولية فرع الشؤون املالية على دعم عملياة  وفرع  ال ت مراقبة 
ن، يف حني يتوىل املدراء اإلقليميون مسؤوليات اإلشاراق والرقاباة علاى عملياات     تقييم املخزو

  ا  فوِّ وا اليتاملخزون على مستوى املكاتب القطرية، يف حدود السلطة 
واسااتعرض اجمللااس .دوار ومسااؤوليات مااوظفي حدارة املخاازون يف دلياال املخزونااات       - 66

 التالية:   التنظيمي، والحظ .وجه القصور الدليل( و2012)
علاااى ذكااار مااادى مشااااركة املكاتاااب اإلقليمياااة،  املخزوناااات ال ياااأل دليااال ).( 

 بوصفها اهليئات الرقابية، يف حدارة عملية املخزون؛  
نااواتج   مل  اادد الاادليل دور ومسااؤوليات مااوظفي الااربامج املسااؤولني عااو       )ب( 

 املخزون؛   وحمداداتشتريات مل الربامج الدافعة
الكفااءات املطلوباة لشاغل وظااائف    و وحادة املوظيفياة  التوصايفات  ال ُتحادَّد مل  )ج( 

 مسؤويل تنسيق املخزونات 
ووافاااق الصاااندوق علاااى  اااديث السياساااة القائماااة جياااث يصاااب  وصااااف .دوار          - 67

 ومسؤوليات خمتلف األطراق املعنية بجدارة املخزون .كثر موالب   
ومساؤوليات   بو اوس .دوار  الدليلويوصي اجمللس الصندوق مبا يلي: ).( تضمني  - 68

يف عملياة حدارة املخازون؛ )ب( و اع     املشااركني املاوظفني   وساائر ونطاق اهليئات الرقابياة  
  مبا يف ذلت متطلبات الكفاءةموحد لدور مسؤول تنسيق املخزون،  توصيف وظيفي

 
 استعراض البيانات املالية - 9 

عااايري احملاساابية الدوليااة للقطاااع  يقااوين الصااندوق باااإلبالغ، للساانة الرابعااة، مبوجااب امل  - 69
العاين  والحظ اجمللس .ن الصندوق  رز تقدما جيداب يف تنفي  زا   املعاايري، حا  وحن ُحادِّدت     

 ، على النحو املبني يف الفقرات التالية باعتبارزا جاجة حىل  سنيبعض اجملاالت 
 

 طريقة تقييم املخزونات  
القائماة علاى املعاايري احملاسابية الدولياة       الصاندوق  توجد .وجه عدين اتساق بني سياساة  - 70

( ودلياال املخزونااات )تشااريو   2012للقطاااع العاااين بشااأن املخزونااات )كااانون الثاين/يناااير     
( يف مااا يتصاال بطاارق  ديااد تكاااليف املخزونااات  ففااي حااني تقضااي      2012الثاااين/نوفمرب 

التكلفاة باساتخداين صايغة متوساط     سياسة املعاايري احملاسابية الدولياة باأن تقاوين املنظ ماة بتحدياد        
 تقياايميقضااي دلياال املخزونااات بااججراء  باعتبارزااا صاايغة تقياايم املخزونااات،التكلفااة املاارج ، 
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 تقياايممتوسااط التكلفااة املاارج ؛ وحجااراء    منهجيااةللمخزونااات املشااتراة دولياااب علااى .ساااس    
ة علاااى .سااااس للمخزونااات املشاااتراة حملياااب واحملاااتفظ  اااا يف املخااازن لااادى املكاتاااب امليدانياا    

املعلومات املتصلة بالتكااليف والايت توص الت حليهاا جهاات التنسايق املعنياة بااملخزون؛ وحجاراء          
للمخزونات قيد الوصول باالستناد حىل املبلغ الفعلي بدوالر الواليات املتحادة للطلباات،    تقييم

رع خاادمات فااي فاا ف يف هنايااة الساانة   املكاتااب املتل قيااة باعتبااار  قيااد الوصااول  قااد ر  توالاا ي 
 ديااد تكلفااة املخزونااات يف املخااازن حسااب متوسااط  جاارىاملشااتريات، علااى ساابيل املثااال، 

القطاري يف كال ماو باكساتان وبورونادي،  دياد        تبيف املك جرى حني يفالتكلفة املرج ، 
ز   التكلفة اساتناداب حىل الساعر الفعلاي للشاراء الا ي دفعاه الصاندوق  ويارى اجمللاس .ن عادين           

بشأن املبد. التاوجيهي الصاحي  الا ي     االلتباس يثرييهات بشأن تقييم املخزونات مواءمة التوج
 يتعي و استخدامه 

دوالر مضاى علياه .كثار ماو ساتة       ملياون  5.4يبلاغ رصايد     ابقدمي ابخمزون فجن ك لت، - 71
باساتخداين   تقييمهاا ملياون دوالر، جارى    1.6 قيمتهاو خمزوناٍت تضم  .شهر يف البيانات املالية

الشراء األصلي، عو ااب عاو اساتخداين التكلفاة .و تكلفاة االساتبدال احلالياة، .يهماا .د ،          سعر
 اخلاال  12مو املعياار احملاسا  الادويل للقطااع العااين       17على النحو املطلوب مبوجب الفقرة 

بسابب االفتقاار حىل ماا يلازين ماو معلوماات        مقارناة  .ناه مل ُيجار  صاندوق  ال وذكرباملخزونات  
 االستبدال احلالية املقدرة   حول تكاليف 

لسياساة حدارة املخازون    تنقاي  شاامل  و.بلغ الصندوق اجمللس بأن اإلدارة تعتازين حجاراء    - 72
 كماا ذكار .ن لديااه   اديث الفاارع املتعلاق بقيااس تكااليف املخاازون       ، يشامل 2016يف عااين  

 مليااون 3.8 مببلااغمعلومااات عااو تكلفااة االسااتبدال احلاليااة املقاادرة ملخزونااات تقااد ر قيمتااها    
.يجااري بشااأهنا   دوالر،  مليااون  5.4دوالر، مااو .صاال املخزونااات الاايت تقاادر قيمتااها مببلااغ       

 مو .جل املقارنة بني القيمة الدفترية وتكلفة االستبدال احلالية املقدرة    استعراض
اجمللااس علااى البياناات املاليااة ككاال ال ُيعتبَّاار   الحظهاااالايت   تااأثري الفااروقويف حاني .ن   - 73

اجمللااس .ن عاادين حجااراء مقارنااة بااني التكلفااة وتكلفااة االسااتبدال احلاليااة، .يهمااا ياارى ، ابجوزرياا
حىل املكاتاب امليدانياة .ثنااء     املكتب الرئيسي.د ، يعود .ساساب حىل عدين توجيه .ية تعليمات مو 

آلياة سايمكو    حنشااء  فترة جرد املخزونات وحقفال احلسابات  ويرى اجمللس .ن و ع حجراء .و
ق مااو احلصااول علااى معلومااات عااو تقااديرات تكاااليف االسااتبدال احلاليااة جلميااع         الصااندو

  12املخزونات املطلوب تقدير قيمتها املالية، على النحو ال ي يقتضيه املعيار احملاس  
ويوصي اجمللس الصندوق مبا يلي: ).( املواءمة باني السياساات واملباادئ التوجيهياة      - 74

ق يف  دياااد تكلفاااة املخزوناااات؛   فااااى علاااى االتساااا ، ماااو .جااال احل لتقيااايم املخزوناااات 
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حجراء مقارنة باني التكلفاة وصاايف تكلفاة االساتبدال جلمياع املخزوناات؛ )ج( حنشااء          )ب(
 عملياة تقيايم  آلية لتسجيل تكاليف االستبدال احلالية جلمياع املخزوناات، ماو .جال  ساني      

  املخزونات .ثناء فترة جرد املخزونات وحقفال احلسابات
 

 ستعراض احتياطي اإليواء امليداينا  
 1991املياداين يف دورتاه الثامناة والاثالثني يف عااين       ياواء إل.قر  جملس اإلدارة احتياطي ا - 75

مخسة ماليني دوالر، و.ذن للمدير التنفي ي بسحب .موال مناه لادعم حصاة الصاندوق      مبقدار
 ايللنظااااين املااااداين يف ، .يدرج احتيااااطي اإلياااواء امليااا2005  ويف عااااين تكااااليف التشاااييدماااو 

حساكان  ” ل، ومت توسيع نطاق الغارض مناه ليشامل متويا    (7)التنقي   لصندوقلوالقواعد املالية 
املااوظفني املعياانني دولياااب، واملااوظفني املياادانيني املمااولني مااو الصااندوق، واألماااكو املخصصااة     

  “للمكاتب
خطاة لادى    .نه ال توجاد  والحظواستعرض اجمللس صندوق احتياطي اإليواء امليداين،  - 76

صااندوق األماام املتحاادة للسااكان السااتخداين األمااوال الاايت ُيتوقااع .ن تسااحب مااو صااندوق        
احتياااطي اإليااواء امليااداين يف فتاارة معينااة  وتنفااق زاا   األمااوال علااى .ساااس الضاارورة .و يف       

 والتجدياد الكاربى   التشاييد التكاليف املساتقبلية ألعماال    قاطاتحاالت الطوارئ  كما .ن  حس
صاندوق   حسااب  ماو  املخصاومة  اإلياواء املياداين  و.مااكو   الساكان  لكل مو مكاتب صاندوق 

العملياة اجلااري تنفيا زا ماو     د، ومل ُتدمج يف امليزانياة املتكاملاة، باالرغم ماو     االحتياطي مل  دَّ
املكاتااب اإلقليميااة ودون   .جاال  قيااق الالمركزيااة هليكاال مكاتااب الصااندوق اااا يااؤثر علااى     

  عااالوة علااى ذلاات، الحااظ اجمللااس .نااه مل جياارص .ي اسااتعراض لصااندوق      طريااةوالق يااةاإلقليم
االحتياااطي خااالل الساانوات العشاار املا ااية  فقااد الحااظ، علااى ساابيل املثااال، .نااه يف األعااواين   

 1.8مليااون دوالر، ومبلااغ  1.1مبلااغ  صااندوق السااكان، .نفااق 2015 و 2014 و 2013
.ن  مساتوى اإلنفااق    تعا  مباالغ   وزاي  ،وايلالتا  ىمليون دوالر عل 0.38مليون دوالر، ومبلغ 

زاا ا حىل .نااه   ويشااريماليااني دوالر .قر زااا جملااس اإلدارة    5ماانخفض باملقارنااة مااع مااا قاادر    
 حتياطي   االيكون مو الضروري استعراض مستوى صندوق  قد

اجمللاس .ن اإلدارة تقار باحلاجااة حىل حعاداد وعمياع التكاااليف      السااكان و.بلاغ صاندوق   - 77
قعة لدجمها يف عملية تقدير تكاليف امليزانياة للسانوات املقبلاة  كماا ساتقوين اإلدارة بجعاادة       املتو

 النظر يف العتبة املالية املناسبة الحتياطي اإليواء امليداين 
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 ويوصاااي اجمللاااس الصاااندوق مباااا يلاااي: ).( حدراج التكااااليف املتوق عاااة الساااتخداين   - 78
حىل عاااين  2018 مااو عااايننيتااه املتكاملااة للفتاارة احتياااطي اإليااواء امليااداين يف ميزا صااندوق
 ؛ )ب( مراجعة مبلغ العتبة احملد د الحتياطي اإليواء امليداين، حسب البيئة املتغرية 2021

 
 البحث والتطوير اليت ُصرفت خالل السنة   تكاليفعن اإلفصاح   

وفقااا للمعااايري احملاساابية الدوليااة للقطاااع العاااين الاايت يعتماادزا صااندوق األماام املتحاادة    - 79
للسااكان بشااأن األصااول غااري امللموسااة، جيااري االعتااراق باألصااول غااري امللموسااة املسااتحدثة  

دوالر  وحذا مل تاف  زا   األصاول مبعاايري      100 000داخلياب حذا كانت تبلاغ حاداب .د  قادر     
باأن   يقضاي  األصاول غاري امللموساة    بشأن 31مو املعيار احملاس   125قرة الف فجناالعتراق، 

، واملعتارق  والتطاوير عو املبلغ اإلمجايل للنفقات املصروفة على البحث  باإلفصاسيقوين الكيان 
سياسااة الصااندوق يف مااا يتصاال باألصااول غااري ن    وتاااملعنيااة ااا كمصااروفات خااالل الفتاارة 

لموساة املساتحدثة داخليااب تفارض بعاض التحاديات اإل اافية        .ن األصول غري املعلى  لموسةامل
مو حيث االعتراق والقياس، و.هنا قد  تاج حىل .دوات تعقُّب منفصلة، مثل اجلاداول الزمنياة   

 تتعلاق  التكاليف الرئيسية الايت ُيفتارض تعق باها    علماب بأنوتعديل نظم معلومات حدارة األصول  
 واخلدمات املقدَّمة مو .طراق ثالثة    واإلمداداترباجميات ال جمال تطوير يفباملوظفني العاملني 

رباجمياااات نظااام املعلوماااات  ل تطبيقاااات والحاااظ اجمللاااس، .ثنااااء التااادقيق، .ن  تساااعة   - 80
 تلااات   وكانااات2015كاااانون األول/ديسااامرب   31اساااُتخدمَّت خاااالل السااانة املنتهياااة يف   

فهي ال تستويف معيار االعتراق  اا   ومو زتطبيقات دون عتبة االعتراق، وال ميكو فصلها، ال
 ياتم اإلفصااس  الزين لرمسلتها  ومع ذلت، الحظ اجمللاس .ناه مل    .مركأصول غري ملموسة، وزو 

ماو   125يف البيانات املالية، على عكاس مقتضايات الفقارة     التطبيقاتعو املبلغ اإلمجايل هل   
ذلات، الحاظ اجمللاس .ناه لايس      األصول غاري امللموساة  عاالوة علاى      بشأن 31املعيار احملاس  

لدى الصاندوق .ياة آلياة .و .داة لتعق اب تكااليف البحاث والتطاوير الايت ينطاوي عليهاا تطاوير            
التكلفة اإلمجالياة للبحاث والتطاوير غاري قابلاة       فجن داخلياب  ويف ز ا الصدد، املطورةرباجميات ال

 للقياس الكمي الالزين لتحديد ما حذا كانت تستويف معيار العتبة 
واملسااجلة يف  مليه ل ك ااةحىل ذلاات، الحااظ اجمللااس .ن األصااول غااري امللموسااة ا   ااافةإلبااا - 81

حدارة األصااول،  مواصاافات منااوذج نفااس  تسااتخدينحدارة األصااول  ومنااوذجمياازان املراجعااة  
نفاااس رماااوز احلسااااب املساااتخدمة لتساااجيل التكااااليف واإلزاااالك املتاااراكم ومصاااروفات   .و

وتلات املطاو رة داخليااب  ونتيجاةب لا لت، اعتارق الصاندوق         خارجيااب اإلزالك للربجميات املقتناة 
ملياون دوالر  ات رماز حسااب      1.13باملبلغ الكامل لملصول غاري امللموساة بتكلفاة قادرزا     
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ملياون دوالر فقاط    0.78، علاى الارغم ماو .ن    “خارجيااب مطو رة  - جمياتابر”واحد عنوانه 
 ومقااادار ، واملبلاااغ املتبقاااي خارجياااا املقتنااااة جميااااتابالرب متعلقاااةيف املائاااة( كانااات  69.16)

 يف املائة( كان لربجميات مطو رة داخليا  30.84مليون دوالر ) 0.35
.ن  زاو عاو تكااليف البحاث والتطاوير      اإلفصااس ملعايري   .ن تفسري و.و   الصندوق - 82

 .صاالب يسات  ل املعنياة رباجمياات  الحال .ن   غاري امللموساة؛   األصاول ذلت اإلفصاس ينطباق يف حالاة   
سينشااأ  ة،غااري ملمااوس  وعلااى الاارغم مااو ذلاات، ولتحسااني تسااجيل األصااول غااري امللموساا   

حدارة األصااول لاا   الااربامج املطااورة داخلياااب،     منااوذجالصااندوق ملااف تعريااف منفصااالب يف   
واإلزالك املتراكم ومصروفات اإلزالك للرباجمياات  لتسجيل التكاليف ورموز حساب منفصلة 

وتلاات املطااو رة داخلياااب  وعلااى الاارغم مااو تفسااريات الصااندوق بشااأن مسااألة   خارجياااب املقتناااة
ال تستويف معايري الرمسلة الالزمة لتساجيلها   املعنيةيرى .ن الرباجميات  لس، ال يزال اجملاإلفصاس

مااو املعيااار احملاساا     125، ينبغااي العماال مبوجااب الفقاارة    ومااو زكأصااول غااري ملموسااة،   
تكاليف البحث والتطاوير ذات الصالة    اإلفصاس عوسة مو .جل األصول غري امللمو بشأن 31
 كجزء مو تكاليف املوظفني  2015جرى االعتراق  ا كمصروفات يف عاين  اليت
عااو املبلااغ اإلمجااايل للبحااث     اإلفصاااسويوصااي اجمللااس الصااندوق مبااا يلااي: ).(      - 83

األصاول غاري امللموساة والايت جارى االعتاراق        اليت هلا طابعوالتطوير يف ما يتصل بالسلع 
 توصاايف ح ااايف لملصااول؛ )ب( حعااداد املشاامولة بااالتقرير ااا كمصااروفات خااالل الفتاارة 

رمااوز منفصاالة للحسااابات لتسااجيل التكاااليف     اءللرباجميااات املطااورة داخلياااب؛ )ج( حنشاا  
املطاورة داخلياا؛   وتلات   خارجياباإلزالك للرباجميات املقتناة  ومصروفاتواإلزالك املتراكم 

آلية لتعق ب تكلفة الرباجميات   داخلياب  املطو رة)د( تطوير .داة .و 
 

 تكنولوجيا املعلومات - 10 
 سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استعراض  

.ناه  علاى  ( ماو سياساة .ماو تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت       1الفرع .لاف ) ن  ي - 84
وفقاب للواليات التنظيمية و.فضل املمارسات املعتمدة عمومااب يف زا ا امليادان، يتاول ى الصاندوق      

عرب زا     ههايف موارد التكنولوجيا لديه، وامليعاد توجي املخزونةتوفري .مو وخصوصية البيانات 
يااا بتكنولوج متعلقااةلصااندوق ل سياسااةوتتضاامو كاال    زاا ا، املااوارد، وامليعال جااة بواسااطتها   

املعلومااات واالتصاااالت فرعاااب ياان  علااى .ن زاا   السياسااة سااوق تظاال نافاا ةب مااو دون حااد 
  مناسبةزم ، و.نه سيتم استعرا ها سنوياب للتأكد مو .هنا ال تزال 
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وتباااي و للمجلاااس .ن سياساااات تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصااااالت الااايت يعتمااادزا    - 85
 الصندوق تشو ا .وجه القصور التالية:

مل جيرص .ي استعراض لثالث عشرة سياسة مو .صل مخس عشارة سياساة منا      ).( 
   األمنية؛لسياسة ل، خالفا  2012عاين 

.حااد بانتااهاكها؛ وال تقااد ين  املترتبااة علااى قياااينالعواقاابَّ  السياساااتال تتناااول  )ب( 
، وال بشاااأن اساااتعراض االمتثاااال  ذات الصااالةتوجيهاااات بشاااأن التعااااطي ماااع االساااتثناءات   

املاااوارد البشااارية .و املساااؤوليات يف ماااا يتصااال باااجدارة .ماااو    التوعياااة، .و علاااى التااادريب .و
اإلبالغ عو حوادث .مو املعلوماات  ويارى اجمللاس .ن .وجاه القصاور       لتاملعلومات، مبا يف ذ

تقياايم املخاااطر يف جمااال .مااو املعلومااات لتحديااد   بانتظاااين ب القياااين زاا   ساابُبها، .ساساااب، عاادين 
 ؛بيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يفتغري المع  متشياب مراقبتهامتطلبات 
 احلوسااابة نظااااينحىل  وملفاتاااه برياااد  لنقااالمشاااروع  الصاااندوق لااادىوكاااان  )ج( 
غوغل(، ومع ذلت، مل ياتم  اديث سياساات األماو ملعاجلاة       شركة تستضيفه ال ي) السحابية

بساارية املعلومااات   املخاااطر خماااطر متعلقااة  تلاات وتشااملاملخاااطر املرتبطااة بتلاات التغاايريات    
خمازن البيانات لدى شركة غوغال؛ وتعاريض رساائل الربياد اإللكتاروين       يف واملتقامسة املخزونة

 ؛فعالب هلاواليت تعر ض بعض املوظفني  االنتحالللموظفني حىل زجمات 
ومل تكو لدى الصندوق سياسة لتصنيف املعلومات الغارض مناها الاتحكم يف     )د( 
خمااازن البيانااات لاادى شااركة غوغاال، وزااو مااا ميكااو .ن    يف املتقامسااةحىل املعلومااات  الوصااول

باااه حىل تلااات املعلوماااات  كااا لت، مل تااان  سياساااة .ماااو  املاااأذون ياااؤدي حىل الوصاااول غاااري
دورات تدريبياة لتوعياة املاوظفني يف     متكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على احلاجة حىل تنظي

 ؛معلومات سرية عو اإلفصاس ذلت حىل غيابجمال .مو املعلومات، وقد يؤدي 
وُنق اال موقااع اسااتعادة القاادرة علااى العماال بعااد الكااوارث حىل كوبنااهاغو،          (ز) 

مو .جل استيعاب التغيريات، حال .ن  سياساة   للبيانات  ديث استراتيجية احلفظ االحتياطي ومت
االحتيااطي،  لتعكس التغيريات يف استراتيجية احلفاظ   يتم  ديثهامل  للخادويناحلفظ االحتياطي 

 يف تنفي  عمليات احلفظ االحتياطي  لفعاليةوزو .مر يهدق حىل  مان التوحيد وا
مجيااع سياسااات  وتنقااي بااد.ت بالفعاال اسااتعراض   قاادو.و اا  الصااندوق .ن اإلدارة  - 86

تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت، و.هنااا تعماال للتأكااد مااو .ن تكااون تااواريخ االسااتعراض    
 ملتكامال مشاروع النظااين ا   كما ُشرع يفياسات تيسريا للرجوع حليها  يف الس منعكسة والتنقي 

، الااا ي لاااه ناااواتج متعاااددة، مناااها تصااانيف  (iDocs)نظااااين الوثاااائق الوسااايطة  إلدارة الوثاااائق
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دراسااة حااول اعتماااد وتنفياا   2016يف عاااين وسااوق تعااد  ذلاات، حىل وباإل ااافةاملعلومااات  
تاأثري   سايكون هلاا  الايت   ولياة لتوحياد املقااييس   للمنظماة الد  27002للمعيار  الرئيسية ضوابطال

 على املنظمة    مهم
 تاثري بيئاة تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت كاثرياب ماا        التغايريات يف ويرى اجمللس .ن  - 87

احلاجة حىل االستعراض املناتظم لسياساات تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت، وذلات ملعاجلاة        
املخاااطر املرتبطااة بااالتغيريات  وميكااو .ن يااؤدي عاادين وجااود  ااوابط للحااد مااو خماااطر زاا      

 بسمعة املنظمة  واإل رارحىل خسائر مالية،  تالتغيريا
قياايم ملخاااطر .مااو املعلومااات    ويوصااي اجمللااس الصااندوق مبااا يلااي: ).( حجااراء ت      - 88

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سنوياب؛ )ب( و ع وتنفيا  سياساة   ل هواستعراض سياسات
لتصاانيف املعلومااات؛ )ج( اعتماااد معااايري مقبولااة دولياااب يف جمااال حدارة .مااو املعلومااات،        

 على املنظمة  الكبري تأثريلتطبيق الضوابط ذات ال
 

 املعلومات واالتصاالتمشاريع تكنولوجيا  إدارة  
)املشاااريع يف بيئااة حمكومااة(    PRINCE2، اعتمااد الصااندوق منهجيااة   2011يف عاااين  - 89

زاا   املنهجيااة  وتتااي   حدارة مشاااريعه يف جمااال تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالتو حلوكمااة
التركيز با  بفعالية .كرب شاريع.كرب يف املوارد، وتوف ر القدرة على حدارة خماطر امل بدرجةالتحكم 

حدارة علااى تربيرزااا مااو وجهااة نظاار األعمااال التجاريااة، و ديااد اهليكاال التنظيمااي لفريااق           
حىل  املشااروع، وحتاحااة هنااج التخطاايط القااائم علااى املنااتج، مااع التشااديد علااى تقساايم  املشاااريع

ُتسام ى   اجمياات ربالمراحل ميكو حدارفا والتحكم فيها  واعتمد الصندوق .يضاب منهجية لتطاوير  
ويعاا  زاا ا .ن مشاااريع  إلدارة مشاااريع تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت     Agileهجيااة من

 Agileوحماا منهجياة    PRINCE2منهجياة   حت بااع  حماا  تكنولوجيا املعلوماات واالتصااالت ميكناها   
كالتااايل:  PRINCE2 السااتخداينمعااايري زناااك ثالثااة حسااب املعااايري الاايت  ااددزا الصااندوق  و 

دوالر؛  50 000عااااوز التكلفاااة مبلاااغ   )ب(؛ علاااى .كثااار ماااو قسااام   اشاااتمال امللكياااة ).(
منهجياة   اساتخداين  فينبغاي يف احلااالت األخارى    .ماا  ؛ساتة .شاهر   علاى التطوير  مدة زيادة )ج(

Agile  التطوير التفاعلي والتدرجيي  .ساس علىلتطوير الرباجميات 
مشااروعاب، والحااظ   12لعاادد واسااتعرض اجمللااس حافظااة املشاااريع احلاليااة والشاااملة     - 90
 يلي:   ما
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باااجدارة الوثاااائق والساااجالت  املتعلقاااةمشاااروعان ماااو باااني املشااااريع   زنااااك ).( 
 PRINCE2منهجيااة  مل يت بعااامليااون دوالر،  0.6واحملفوظااات والااتعل م، تبلااغ تكلفااة تنفياا  ا   

 الكبري؛رغم .ثر ا املايل 
اريع )متعق اب الشاحنات،   مل ُتحدَّد مسابقاب التكلفاة اإلمجالياة ألربعاة ماو املشا       )ب( 

(، ألهنااا النقديااة، والنااهج املنس ااق للتحااويالت اإلفصاااس املااايلوالرصااد التلقااائي للمعااامالت، و
   اليت ُتستخدين؛املنهجية  تقريركان مو الصعب  وزك اكانت تستخدين موارد داخلية 

 التعلُّم بواسطة األجهزة احملمولاة  مشاريع مشروع موجرى حعداد وثيقة لبدء  )ج( 
(M-learning مو دون حعداد ،)زيكل لفرياق املشاروع   و.خطة مشروع ،  و.جدوى،  دراسة ،

الناهج املنساق للتحاويالت النقدياة،     تتعلاق ب ، مل جيرص حعداد وثائق لبدء ثالثاة مشااريع   على حني
 ( وحفصاس مايل، مؤشرات مؤسسيةولوحة 

الالزمااة  و العملياااتااليااات .كاا لت، تاابني للمجلااس .ن الصااندوق مل يقاام بجنشاااء    - 91
رمسلاة األصاول    لتيساري رباجمياات املطاو رة داخليااب،    المجيع التكاليف ذات الصالة لانظم    لتسجيل

حدارة املشااريع تعاود .ساسااب حىل عادين      يفغري امللموسة  ويرى اجمللاس .ن .وجاه عادين االتسااق     
شاااريع، امل و.ولوياااتوجااود مبااادئ توجيهيااة حمااد دة تاان  علااى معااايري لتحديااد املشاااريع        

 ، حسب البيئة Agileو  PRINCE2واالختيار بني منهجيتَّي 
متطلبااات املوافقااة علااى .ي طلااب ُيرفااع حىل جملااس      .نااه يف حطااار و.و ااحت اإلدارة  - 92

ساتعزز تطبياق منهجياة حدارة    فجهناا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشأن تطوير .ي تطبيق، 
 و ديااد Agile منهجيااة.و  PRINCE2 منهجيااةساتخداين  املشااريع، بات باااع املبااادئ التوجيهيااة ال 

 لمشاريع و ديد تكاليف املشاريع، حسب ما زو موصى به   ل حعطاء األولويةمعايري 
ويف حااني يااثم و اجمللااس وجااود منااهجيات بديلااة، فهااو ياارى .ن الصااندوق  تاااج حىل    - 93

هجياة لتطاوير الرباجمياات    من Agile النتقاء منهجية مناها حذ حن منهجياة  مبادئ توجيهية وا حة 
 مت اختيااار فااجذافقااط، ولاايس إلدارة مشاااريع تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت  ولاا لت،     

 ناواحي بعض لا  فلو تكاون زنااك تغطياة مناسابة    ، PRINCE2 منهجية عو اب عو Agile منهجية
تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت و صااي  لحدارة املشاااريع، اااا ساايؤدي حىل باادء مشاااريع 

، PRINCE2  وحذا مل تتبااع حدارة املشاااريع منهجيااة املشاااريعمااوارد هلااا قباال التحقااق مااو فوائااد 
 اوابط   التأكياد علاى  امان  قياق القيماة املطلوباة الا ي تقدماه        فلو يساتفيد الصاندوق ماو    

 املنهجية التوثيق يف تلت 
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لاااي ).( و اااع وتنفيااا  مباااادئ توجيهياااة إلدارة ويوصاااي اجمللاااس الصاااندوق مباااا ي - 94
عملياااة حدارة ل Agileمنهجياااة  و. PRINCE2 منهجياااةاملشااااريع  اااد د األسااااس العتمااااد    

مشاريع تكنولوجيا املعلوماات واالتصااالت؛ )ب( و اع وتنفيا  معاايري لتحدياد .ولوياات        
لومااات  ليسااتخدمها جملااس تكنولوجيااا املع   واالتصاااالت مشاااريع تكنولوجيااا املعلومااات   

تكلفااااة الرباجمياااااات   لتساااااجيلآليااااة   حنشااااااء( جواالتصاااااالت يف صااااانع القاااارارات؛ )  
 داخلياب  املطو رة

  
 استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث يف جمال تكنولوجيا املعلومات   خطة  

 للتخازيو االحتيااطي اجلاداول  الزمنياة     للتخازيو ماو سياساة الصاندوق     1 دد الفارع   - 95
االحتيااطي   التخازيو لادعم   اخلاوادمي ، ويضامو اساتمرارية   اخلاوادمي جمموعاات   لكال االحتياطي 

طبيعيااة تعط اال املعاادات و/.و الفقاادان  وقااوع كارثااةللمعلومااات احملفوظااة واسااتعادفا يف حالااة 
، .ن تضاع  واالتصااالت  املمارسات يف جمال تكنولوجيا املعلوماات  وتتطلبللملفات    يالعر

تكنولوجيااا املعلومااات واسااتعادة قاادرفا علااى  ُنظيااماملنظمااات خطااة لضاامان اسااتمرار تشااغيل 
 العمل يف حال وقوع كارثة 

بياناات يف نيوياورك مت   لل التخازيو االحتيااطي   اجمللس .نه بالرغم مو .ن مركاز  والحظ - 96
التخاازيو و.ن   موقااع اسااتعادة القاادرة علااى العماال بعااد الكااوارث يف كوبنااهاغو،       يفنسااخه 

لااانظم املستضاااافة يف كوبناااهاغو مت نساااخه لااادى مركاااز البياناااات يف    للبياناااات ل االحتيااااطي
يف بعاد الكاوارث   الصاندوق مل يقام بتوثياق خطاة اساتعادة القادرة علاى العمال         فاجن  نيويورك، 

لضامان  القادرة   الساتعادة زا    رص اختباارات  ج ا مل ُيوجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، 
  ديث ز   اخلطة واختبارزا بانتظاين  الةموا
 يهاد د خطة الستعادة القدرة علاى العمال بعاد الكاوارث      عدين وجودويرى اجمللس .ن  - 97

استمرارية األعمال يف حالة وقوع كارثة  كما .نه لو يتم معاجلاة املشااكل الايت تواجاه عملياة      
  و.كاادت اإلدارة للمجلااس اساتعادة القاادرة علاى العماال مسابقاب مااو دون اختباار تلاات اخلطاة     

، 2016و اع وتنفيا  خطاة الساتعادة القادرة علاى العمال بعاد الكاوارث يف عااين            بصدد .هنا
 و.هنا ستقوين باختبار سنوي هلا لضمان صالحيتها   

يوصي اجمللاس الصاندوق مباا يلاي: ).( حعاداد خطاة شااملة الساتعادة القادرة علاى            - 98
، وتوثيقهاا، واختبارزاا،   واالتصااالت ملعلوماات  يف جماال تكنولوجياا ا   بعاد الكاوارث   العمل

التابعاة هلاا؛    والاُنظيم األعماال   نظام حدارة مجياع  يف احلسبان ز   اخلطة  تأخ وتنفي زا، و.ن 
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وتوثياق   تظااين، بان استعادة القدرة على العمال بعاد الكاوارث    )ب( استعراض واختبار خطة
 استعرا ات واختبارات ما .يجري مو 

 
 الواجبات يف نظاين الربجمة العامليالفصل بني   

التنظيمياة  ربامج الا باد. صاندوق األمام املتحادة للساكان تطبياق نظااين حلكتاروين إلدارة          - 99
  ويوجاد النظااين  امو نظااين     2014يعرق باسم نظاين الربجمة العاملي يف تشريو الثااين/نوفمرب  

 مصاافوفة .دوار .طلااس للتخطاايط املركاازي للمااوارد ويرمااي حىل حدارة خطااط العماال  وتاابني     
دعااام ثاااالث فئاااات زاااي    حىلمصااانفون  همساااتخدمي نظااااين الربجماااة العااااملي .ن مساااتخدمي    

خطاة العمال مجياع    مادير  خطة العمل، ورئيس الوحدة حياث يتاوىل   مدير ، والربامجالعمليات/
وحاادة مجيااع األدوار  الاألدوار باسااتثناء التحقااق مااو الاادورة الربناجميااة يف حااني يتااوىل رئاايس     

الربامج سااال بنااود امليزانيااة حىل نظاااين مراقبااة االلتزامااات، ويضااطلع دعاام العمليااات/ باسااتثناء حر
العماال للموافقااة عليهااا    طمااو الاادورة الربناجميااة، وتقاادمي خطاا     ميااع األدوار عاادا التحقااق   

 رفضها  .و
 1 966فعاال وعاددزم   الربجماة العااملي   او يستخدمون نظاين  279ووجد اجمللس .ن  - 100

بشاأن الضاوابط   .فضال املمارساات املتبعاة    مباا يتعاارض ماع    يف النظااين  عمليات اليقومون  ميع 
الفصال باني الواجباات يف مصافوفة .دوار مساتخدمي النظااين  وعاالوة علاى         يف جماال  الداخلية 

عماال .جنززااا نفااس املسااتخدين  ةخطاا 47حجااراءات سااريعة يف  104ذلاات، تاابني للمجلااس .ن 
امليزانيااة حىل نظااين مراقبااة  انتاهاًء بتقادمي   افقاة عليهااا و املوبادءاب ماو حعااداد خطاة العمال ومااروراب ب    

الوصااول حىل نظاااين .طلااس   يسااتطيع بلااغ اجمللااس .ن بجمكااان .ي موظااف    االلتزامااات  كمااا .ي 
مراقباة االلتزاماات يف نظااين    نظااين  العمال حىل   طلغ خطاللتخطيط املركزي للموارد .ن يرسل مب

  ويرجاع عادين الفصال باني الواجباات حىل .ن      الربجمة العاملي، حيث ال توجد قيود داخل النظاين
مساتمدة ماو األدوار القائماة يف نظااين .طلاس  فعلاى        الربجماة العااملي  األدوار واحلقوق يف نظااين  

مان  لاه زا   األدوار    ُتماو األدوار يف نظااين .طلاس،    جمموعاة  سبيل املثال، حذا كان للمستخدين 
 .يضا يف نظاين الربجمة العاملي   

اجمللااس .ناه ساايجري اسااتعراض وتو اي  مصاافوفة األدوار يف نظاااين    و.بلاغ الصااندوق  - 101
الربجمة العاملي  وسيجري تشغيل األدوار الثالثة احلالية يف النظاين ويتااس  اا حنشااء خطاة عمال      

 Approve/Reject WP’مااع الاازر ‘ Submit WP Snapshot’ سااريعة  وساايجري .يضااا دمااج الاازر 

Snapshot‘   لتشااكيل زر واحااد’Create Snapshot‘   حرسااال بنااود  ” زركمااا ساايجري سااحب



A/71/5/Add.8 

 

41/174 16-11761 

 

مو مديري خطاط العمال يف نظااين الربجماة العااملي        (نظاين مراقبة االلتزامات“ )KKامليزانية حىل 
 مزيد مو الو وس   لتحقيق وسيؤخ  بعني االعتبار مجيع التغيريات يف سياسة خطط العمل 

الربجماة   ياز .دوار الوصاول حىل نظااين   الصندوق الرامية حىل تعزاجمللس جهود ومع تقدير  - 102
القلق ماو .ن عادين الفصال باني الواجباات قاد ياؤدي حىل تنفيا  حجاراءات            يساورفجنه ، العاملي

 غري مالئمة يف النظاين   
ويوصااي اجمللااس الصااندوق مبااا يلااي ).( تعزيااز .دوار الوصااول حىل نظاااين الربجمااة        - 103

ة العااملي يف نظااين .طلاس متان  املساتخدمني      العاملي بو ع وتنفي  .دوار خاصاة بنظااين الربجما   
)ب( استعراض قائمة املساتخدمني الا يو    حمكانية الوصول على .ساس مهامهم وواجبافم؛

النظااين لتكييفاه ماع الفصال      زا ا هلم حقوق الوصول حىل نظاين الربجمة العاملي وتعديل تطبيق 
حىل نظااين مراقباة    اتزانيا بني الواجبات ال سيما فيما يتعلق بو ع خطط العمل وحرساال املي 

 االلتزامات لكي يؤديها .شخال آخرون 
 

 عملية إدارة التغيري  
اعتمد الصندوق مبادئ مكتبة اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلوماات إلدارة التغايري    - 104

حرصا على  امان اساتخداين .سااليب وحجاراءات موحادة للتعامال بكفااءة وسارعة ماع مجياع           
  وتبااد. واالتصاااالت وخاادمافاتكنولوجيااا املعلومااات لة باهلياكاال األساسااية التغاايريات املرتبطاا

بتحديااد التغاايري وتسااجيله وتصاانيفه،  املعنيااة، عمليااة حدارة التغاايري املنصااول عليهااا يف املكتبااة   
واإلبالغ عناها  وعاالوة علاى ذلات،      والتدبري لتنفي  التغيرياتوتستمر باملوافقة عليه واختبار  

مسااؤول عااو حبااراز   معاا  بااالتغيري  منظمااة جملااس استشاااري   ألي تتطلااب املكتبااة .ن يكااون   
الوظيفيااة املتعااددة يف مجيااع طلبااات التغاايري، و ديااد .ولويااات طلبااات التغاايري،   االختصاصااات 

تنفيا  التغايري، واملوافقاة    واخلادمات احلالياة قبال    القاائم  وتقييم .ثر التغيريات املطلوباة يف النظااين   
 على طلبات التغيري .و رفضها بعد ذلت 

والحظ اجمللس .ن عملية حدارة التغيري للتخطيط غاري املركازي للماوارد )خاارج نظااين       - 105
 واإلذن بالتنفي   والسبب يف ذلات  ري.طلس( ال تشرك اجمللس االستشاري للتغيري يف تقييم التغي

توجااد جلنااة  طاايط مشااتريات حمنااا لااس استشاااري للتغاايري وزااو .نااه ال يوجااد يف الصااندوق جم
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تضم ماوظفي نظااين املعلوماات اإلدارياة  وزا   اللجناة       

مباا يتعاارض ماع    مسؤولة عو مشتريات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعو حدارة التغايري  
أن يقاااوين اجمللاااس باااملعلوماااات الااايت تقتضاااي مكتباااة اهلياكااال األساساااية لتكنولوجياااا امباااادئ 
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تناااول مسااألة حدارة التغاايري يف  قااد آخاار اجتماااع  االستشاااري للتغاايري بتقياايم حدارة التغاايري  وعُ 
  2014.يلول/سبتمرب  15

 خااارج نظاااين  ريمااو بااني طلبااات التغااي   15وعااالوة علااى ذلاات، تاابني للمجلااس .ن    - 106
 ومااوظفي نظاااين املعلومااات اإلداريااة الاا ي    ىل حطلبااا مت حبالغهااا   36البااالغ عااددزا   (8).طلااس

بيااد .ن “ Service now” ‘اخلدمااة اان’سااجلوزا يف نظاااين معلومااات حلكتااروين يعاارق باساام   
جلنة  طيط مشتريات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مل تتخا  قارار تنفيا  زا   التغايريات      

ت .و األشخال الا يو .ساند حلايهم    واملوافقة عليها؛ بل ا    املستخدمون ال يو طلبوا التغيريا
حدارة التغايريات يف بيئاة تكنولوجياا املعلوماات     قصاور  تنفي  تلت التغايريات  ويارى اجمللاس .ن    

حجااراءات شاااملة لعمليااة حدارة التغاايري علااى .و يعاازى .ساسااا حىل عاادين وجااود مبااادئ توجيهيااة 
 ومات النحو املبني يف مبادئ مكتبة اهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعل

حعاادة  ياتعني  و.و   الصندوق .ن عملية حدارة التغيري للتطبيقات خارج نظاين .طلاس   - 107
كمااا  ،إلدارة التغاايري ةالتوجيهياااملبااادئ زيكلتااها وتوساايع نطاقهااا  وساايجري  ااديث وتنفياا   

سيتم حنشاء جملس استشاري للتغيري  ويرى اجمللس .ن عدين وجود عملية مناسابة إلدارة التغايري   
 ؤدي حىل تنفي  تغيريات تعطل خدمات تكنولوجيا املعلومات .و ال  قق الفوائد املرجوة قد ي

ويوصاااي اجمللاااس الصاااندوق مباااا يلاااي: ).( حنشااااء جملاااس استشااااري للتغااايري لاااه    - 108
تجااااري؛ التق  والااا يونظاااوراملاختياااارزم مبراعااااة  جياااري ء.عضااااومساااؤوليات وا اااحة 

دد األسااااس العتمااااد عملياااات   اااإلدارة التغااايري  ةتوجيهيااا ئداو اااع وتنفيااا  مبااا  ()ب
اهلياكاااال األساسااااية لتكنولوجيااااا املعلومااااات اخلاصااااة بااااجدارة التغاااايري يف بيئااااة       مكتبااااة

 املعلومات  تكنولوجيا
 

 الرباجميات وتطويرها وصيانتهااقتناء   
يقاااوين الصاااندوق بتطاااوير نظااام املعلوماااات لتعزياااز الكفااااءة والفعالياااة والشااافافية يف   - 109

ذوي مهااارة مااو ريو مبطااو العمليااة، يسااتعني الكيااان مبااوظفني داخلاايني .و  تلاات عملياتااه  ويف 
الشااركات اخلارجيااة لتطااوير التطبيقااات  ويف حاااالت .خاارى، لتااار الصااندوق شااراء تطبيااق   

 متاس يف األسواق 

__________ 

طلبااا للتغاايري خااارج نظاااين التخطاايط    36طلبااا متعلقااة بالتطبيقااات خااارج نظاااين .طلااس و     27كااان زناااك   (8) 
  املركزي للموارد
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تطبيقاا ماو .صال     26كاان جياري داخليااب تطاوير     ، 2015تشريو األول/.كتوبر  ويف - 110
وناة األخارية  اا    تطبيقا موجاودا  والتطبيقاان الرئيسايان اللا ان مت تطوير اا داخلياا يف اا       32

ونظاااين املعلومااات االسااتراتيجية  ويف حطااار مبااادرات التغاايري زاا  ، قاااين    اتنظاااين تتبااع الشااحن
ا تطبياق نظااين   يا الصندوق .يضا بتكييف نظاين .طلس لكي يشمل نظاين الربجمة العاملي  وباد. رمس 

وبد. تطبيق نظااين   2014الربجمة العاملي ونظاين املعلومات االستراتيجية يف تشريو الثاين/نوفمرب 
  2015يو األول/.كتوبر يف تشر اتتتبع الشحن

 مااو طلبااات التغاايري املقدمااة يف الفتاارة مااو كااانون األول/      111ووجااد اجمللااس .ن   - 111
نظااااين وتتعلاااق بتحساااينات نظاااين الربجماااة العااااملي   2015حىل آب/.غساااطس  2014ديساامرب  

قبااول االحتياجااات واختبااار مواصاافات  ةاملعلومااات االسااتراتيجية الاايت مل ينظاار فيهااا يف مرحلاا
تخدمني ولكو مت اكتشافها بعاد تطاوير نظااين املعلوماات االساتراتيجية وبادء العمال بنظااين         املس

الربجمااة العاااملي  وياارى اجمللااس .ن ارتفاااع عاادد طلبااات التغاايري يعااود .ساسااا حىل عاادين وجااود    
لتطبيقاات  لتطاوير ا مبادئ توجيهية رمسياة لتطاوير الرباجمياات تكفال  دياد مواصافات مناسابة        

 .و لتكييف النظم القائمة املقرر تطويرزا 
طلباا كانات موجاودة يف عااين      40طلباات ماو .صال     تساعة ووجد اجمللس ك لت .ن  - 112

قد .هنيت و.درجت وظائفها يف تطبيقات .خرى  فعلى سبيل املثاال، مل يعاد يساتخدين     2014
طبياق  وت)التقارير السنوية للمكاتاب القطرياة والتقريار السانوي للمقار(       ةرير السنوياتطبيق التق

خطااة حدارة املكاتااب و.درجاات خصائصااهما يف نظاااين املعلومااات االسااتراتيجية و.درج نظاااين     
احلجز اإللكتروين ملرافق التداول بالفيديو يف تطبيق مكتاب اخلادمات املتكاملاة  ويارى اجمللاس      
.ن كرب عدد التغيريات يف غضون فترة زمنية قصرية بعد بدء استخداين التطبيق، يربز عادين تلبياة   

طبيقااات لتوقعااات املسااتخدمني، وياادل توحيااد التطبيقااات علااى انعااداين دورة حياااة حمااددة     الت
االحتياجااات و دياادزا  تبااي و لكفالااة مببااادئ توجيهيااة  بو ااوس لتطااوير الربجميااات مدعومااة   

 وتلبيتها 
جيااااة حدارة املشاااااريع املختااااارة و.و اااا  الصااااندوق .ن اإلدارة ملتزمااااة بجنفاااااذ منه - 113
( لضامان تاوافر مجياع الضاوابط الالزماة يف كال مرحلاة ماو         Agile.و  PRINCE2منهجية  ).ي

جميات  ويساور اجمللس القلق ماو .ن ياؤدي عادين وجاود دورة معيناة      امراحل عملية تطوير الرب
حىل عدين وفاء التطبيقاات مبواصافات التصاميم املتوقعاة      ةتوجيهيال ئهاداجميات مع مبالتطوير الرب

 تطلبات  مان اجلودة ومعايري املوافقة   ومعايري التطوير والتوثيق وم
ويوصاااي اجمللاااس باااأن يضاااع الصاااندوق وينفااا  مباااادئ توجيهياااة لااادورة تطاااوير   - 114
جميات تتضمو مجيع الضوابط الضارورية يف كال مرحلاة ماو مراحال العملياة ماو .جال         االرب
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تطوير التطبيقاات وفقاا ملواصافات التصاميم ومعاايري التطاوير والتوثياق ومتطلباات  امان          
  املوافقةاجلودة ومعايري 

 تقييم خماطر التخطيط االستراتيجي على مستوى وحدات نظام املعلومات اإلدارية  
د الصااندوق هنجااا قائمااا علااى النتااائج يف  طاايط الااربامج والعمليااات ورصاادزا   اعتماا - 115

ياتعني علاى وحادات األعماال مواءماة      وواإلبالغ عنها لكفالة  قياق األزاداق االساتراتيجية     
خطط عملها السنوية مع النتائج املستمدة مو اخلطاة االساتراتيجية باساتخداين نظااين املعلوماات      

خااطر اخلطاة االساتراتيجية    مل اتحجراء تقييم على الوحداتيتعني ،  لتلاالستراتيجية  ووفقا 
 “خماااطري”علااى مسااتوى الوحاادات لضاامان االتساااق و قيااق .زااداق الصااندوق  و.داة        

”Myrisks“  نظاااين املعلومااات االسااتراتيجية الاايت تتضاامو خماااطر اسااتراتيجية   مناااذج حااد .زااي
كاال عاااين القياااين وحاادات العماال    ويااتعني علااىالتشااغيلحمااددة مساابقا ومصاانفة يف جماااالت  

 اجلهات املسؤولة فيما يتعلق باملخاطر ذات الصلة بعمليافا وتعيني بتصنيف 
تكنولوجيااااا املعلومااااات لووجااااد اجمللااااس .ن تقياااايم خماااااطر اخلطااااة االسااااتراتيجية    - 116

و وصاافا للمعااايري املسااتخدمة لتصاانيف املخاااطر    تضاام  2017-2014واالتصاااالت للفتاارة  
تلاات ولكااو دون وصااف املنهجيااة املسااتخدمة للتوصاال حىل     درجافااا اطر مااع وقائمااة باملخاا 

املخاطر  كما .ن املخاطر احملددة ال تتماشى مع األزداق االستراتيجية لتكنولوجياا املعلوماات   
واالتصاااالت ذات الصاالة بكاال منااها لالطمئنااان بتقياايم املخاااطر تقييمااا جياادا بالنساابة جلميااع   

كانت اخلطاة االساتراتيجية لتكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت       األزداق  فعلى سبيل املثال،
.زااااداق منااااها تعزيااااز قاااادرة تكنولوجيااااا املعلومااااات    7تتضاااامو  2017-2014للفتاااارة 

واالتصاااالت علااى دعاام حجناااز الااربامج و سااني املرافااق واألدوات الالزمااة للعماال بفعاليااة مااع  
راتيجية لتكنولوجيااااا املعلومااااات الشااااركاء الااااداخليني واخلااااارجيني، حال .ن املخاااااطر االساااات 

واالتصاااالت احملااددة غااري متماشااية مااع زاا   األزااداق االسااتراتيجية  وملاات زاا   املخاااطر     
االعتماد على .صحاب األعمال التجارية ليكونوا شاركاء علاى قادين املسااواة يف تطاوير الانظم       

والتعاون ماع .طاراق متعاددة    التنسيق احلاجة حىل واحللول، وقلة التحكم يف املشروع؛ وازدياد 
 يف املكاتب امليدانية الترابط و

والحظ اجمللس .يضا .ن حالة تنفي   وابط التخفيف ال جيري تتبعهاا واإلباالغ عناها     - 117
  وجنم ذلت عو عدين وجود حطار إلجراء تقييم املخاطر وتتباع تنفيا  الضاوابط بالنسابة     بانتظاين

 علومات جلميع املخاطر املتصلة بتكنولوجيا امل
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و.و اا  الصااندوق .ن اإلدارة بااد.ت تنفياا  مبااادرة مؤسسااية بشااأن حدارة املخاااطر       - 118
ماااو نظااااين املعلوماااات االساااتراتيجية  وساااتدمج املخااااطر املتصااالة      myRisksباساااتعمال .داة 

بالتكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت يف اجملموعااة املوحاادة للمخاااطر املؤسسااية وساايجري       
  املعنياة عها على مستوى .د  مو التفصيل حسبما تقدر  وحدات األعماال  استكماهلا .و توزي
تقياايم املخاااطر وعاادين تتبااع تنفياا  الضااوابط قااد يؤديااان حىل  قصااور عمليااات وياارى اجمللااس .ن 

واستراتيجيات غري مناسبة للتخفيف ماو ااثاار، ااا سايؤثر     مالئمة  ديد املخاطر بطريقة غري 
 لصندوق يف هناية املطاق على .زداق ا

ويوصااي اجمللااس الصااندوق مبااا يلااي: ).( مواءمااة املخاااطر احملااددة مااع األزااداق       - 119
 حىلاالسااتراتيجية لتكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت ذات الصاالة بكاال منااها لالطمئنااان   

آلياة لتتباع تنفيا   اوابط       ؛تقييم املخاطر تقييما جيدا بالنسبة جلميع األزاداق  )ب( و اع 
؛ عناااها واإلباااالغ االتصااااالتطر املتصااالة بتكنولوجياااا املعلوماااات والتخفياااف ماااو املخاااا

للمخاااطر اخلاصااة بتكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت وتوثيقهااا يف   اتحجااراء تقييماا ()ج
منوذج تقييم املخاطر باعتبارزا خماطر ح افية؛ )د( وصف املنهجيات الايت يساتخدمها فارع    

يايم خمااطر تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت      وتق و ليال اإلدارياة لتحدياد   املعلومات  نظاين
املوثقااة يف اخلطااة االسااتراتيجية لتقياايم خماااطر تكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت للفتاارة         

2014-2017  
 

 تأكيد الضوابط يف مؤسسة خدمات    
معيااارا دوليااا للتأكيااد للسااماس  3403يااوفر املعيااار الاادويل اللتزامااات التأكيااد رقاام   - 120

تقريرا لكي تستخدمه منظمات املستخدمني ومراجعاي احلساابات   العموميني بجصدار احملاسبني 
التاابعني هلاا عاو الضاوابط يف مؤسساة ماو مؤسساات اخلادمات الايت يارج  .ن تاؤثر يف نظااين             

ابااة الداخليااة علااى اإلبااالغ املااايل .و تكااون جاازءا مااو زاا ا النظاااين      منظمااة املسااتخدمني للرق
 ،لتقاادمي اخلاادمات)مؤسسااة خاادمات( اإلمنااائي األماام املتحاادة برنااامج وللصااندوق اتفاااق مااع 

وفر خدمات استضافة نظاين .طلس واهلياكل األساسية لتكنولوجيا املعلوماات وغاري ذلات ماو     ي
 عاو طرياق الربناامج اإلمناائي اتفاقاا ماع شاركة       خدمات عهياز البياناات  كماا وقاع الصاندوق      

SADA systems Inc.  لتوفري خدمات خاصة بتطبيقات غوغل لملعمال التجارية 
اجمللاااس .ن االتفااااقني املاااربمني باااني الصاااندوق والربناااامج اإلمناااائي )باسااام      وجااادو - 121

لتوفري خدمات استضافة نظاين .طلاس، وباني الربناامج     .SADA systems Incالصندوق( وشركة 
لتقاادمي اخلاادمات املتعلقااة بتطبيقااات   .SADA systems Incاإلمنااائي )باساام الصااندوق( وشااركة  
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و رورة وتواتر عمليات اساتعراض   غوغل ال ينصان على احلق يف مراجعة الضوابط الداخلية،
.ن ز   االستعرا اات ميكاو .ن    رغم ،اتالضوابط الداخلية والفعالية التشغيلية ملؤسسة اخلدم

الضوابط والفعالية التشغيلية لتلات الضاوابط خاالل     بشأن اتتساعد على احلصول على تأكيد
 فترة اإلبالغ املايل 

يااد، التعهأنااه يعتاارق بأ يااة و اارورة تنقااي  سياسااة حدارة  بو.بلااغ الصااندوق اجمللااس  - 122
مراجعااة احلسااابات فيهااا  وياارى اجمللااس .ن    باملصااادر اخلارجيااة إلدراج شاار ي االسااتعانة  .ي

الصااندوق جيااب .ن يتخاا  حجااراءات لكفالااة تااواتر االسااتعراض مااو .جاال تااوفري  اامانات          
 للصندوق بشأن الفعالية التشغيلية لدى الشركة اخلارجية 

ويوصي اجمللاس باأن يادرج الصاندوق يف مجياع ترتيباتاه التعاقدياة  ارورة وتاواتر           - 123
االستعرا ات يف  وء املعيار الدويل اللتزاماات التأكياد الايت ساتوفر للصاندوق  امانات       

 معقولة بشأن الضوابط وفعالية تشغيل مؤسسات اخلدمات اخلارجية   
 

 مراقبة الدخول إىل نظام املعلومات االستراتيجية  
صااندوق علااى مجيااع مااوظفي ال.داة داخليااة متكااو زااو نظاااين املعلومااات االسااتراتيجية  - 124

التقاادين رصاد  املساتويات ماو ا اااذ قارارات مسااتنرية ورصاد األداء يف اجملااالت االسااتراتيجية و     
احملاارز يف التحسااينات يف  ااوء األولويااات وجماااالت االزتماااين احملااددة  والنظاااين مناارب متكاماال   

ماو االطاالع علاى بياناات      همساتخدمي ميكاو  ااا  لقارارات علاى .سااس البياناات،     لدعم ا ااذ ا 
منظمة وحمللاة ومرئياة ومعلوماات مساتمدة ماو مصاادر خمتلفاة  والنمااذج الايت يتضامنها زا ا            

، ويتضااامو myRisksو  myResultsو  Performanceالتطبياااق زاااي املاااوجز القطاااري، و.دوات   
املوافقاااة يف .داة املساااؤول عاااو  و myResults.داة حدارة .ربعاااة .دوار لااادخول املساااؤول عاااو    

myResults  وجهااااة التنساااايق يف .داةmyResults   املوافقااااة يف .داة واملسااااؤول اإلقليمااااي عااااو
myResults  

الاا يو ميكااو هلااام    1 638وعاااددزم والحااظ اجمللااس .ن واحااادا مااو املسااتخدمني      - 125
ودور املوافقااة و.ن عااو اإلدارة ول الاادخول حىل نظاااين املعلومااات االسااتراتيجية، لااه دور املسااؤ 

  ويتعاارض  myResultsمنهم يؤدون دور جهة التنسيق واملوافقة يف نفس الوقات يف .داة   396
وجهاة  عاو اإلدارة  الايت تقتضاي فصال دوري املساؤول     الواجباات  ذلت مع مبادئ الفصل بني 

باني الواجباات   املوافقاة  ويارى اجمللاس .ن عادين كفاياة الفصال       املساؤول عاو   التنسيق عو دور 
.دوار األعماال و.دوار التطبياق علاى     ادد  يرجع .ساسا حىل عدين و وس مصفوفة األدوار اليت 

 .ساس مسؤوليات املوظفني   
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و.بلغ الصندوق اجمللس .نه سيجري تنقي  مصافوفة األدوار لتو اي  خمتلاف األدوار،     - 126
وتنقااي  املبااادئ التوجيهيااة لضاامان الفصاال بااني األدوار  ويساااور اجمللااس القلااق مااو .ن عاادين    

  دون حذنكفاية الفصل بني الواجبات ميكو .ن يؤدي حىل تعديل البيانات واالطالع عليها 
مصاافوفة األدوار ويكفاال التقيااد  بو ااوس الصااندوق بااأن  اادد  ويوصااي اجمللااس  - 127

 بالفصل بني الواجبات يف من  حمكانية الوصول حىل التطبيق 
 

 حفصاحات اإلدارة -جيم  
قاادين الصااندوق اإلفصاااحات التاليااة املتصاالة باملبااالغ املشااطوبة واملبااالغ املدفوعااة علااى    - 128

 يرى اجمللس .هنا ليست ذات شأن  سبيل اهلبة وحاالت الغش والغش املفترض، اليت
 

 شطب خسائر النقدية واملبالغ املستحقة القبض واملمتلكات - 1 
مليااون دوالر  0.24 مقاادارزا.بلااغ الصااندوق اجمللااس بأنااه شااطب رمسياااب خسااائر        - 129

(  وتشااامل زااا   املباااالغ املشاااطوبة تربعاااات    2014يف عااااين  ملياااون دوالر 0.51 مقابااال)
مليااون دوالر،  19 567مليااون دوالر، وخمزونااات قيمتااها  0.14رزا اقاادمالقاابض  مسااتحقة
، واتلكات ومنشآت ومعادات قيمتاها   ابدوالر 13 165مو صندوق التشغيل مقدارزا وسلفا 
القااابض ماااو   ةلغ مساااتحقا، ومبااااتدوالر 605، وتكااااليف سااافر قااادرزا   ابدوالر 5 468

  ابدوالر 57 541ومبااااالغ مسااااتحقة .خاااارى قاااادرزا    ابدوالر 6 673 ارزاقاااادماملااااوظفني 
 ( هل ا التقرير املرفق الثاين انظر)
 

 املبالغ املدفوعة على سبيل اهلبة - 2 
.بلغ الصندوق عو دفع مبالغ علاى سابيل اهلباة خاالل الفتارة قياد االساتعراض قادرزا          - 130

لزلازال الا ي وقاع    عاد ا بمليون دوالر  ودفعت ز   املبالغ مو بااب االلتازاين األخالقاي     0.06
يف نيبال والتعويضات املقدمة للماوظفني عاو حقاوق التقاعاد املساتحقة عنادما كاانوا يعملاون         

 ( هل ا التقرير املرفق الثالثانظر موظفني معاريو للمكتب القطري للصندوق يف الصني  )
 

 حاالت الغش والغش املفترض - 3 
(، لطط اجمللاس لعملياات مراجعاة    ISA 240ت )وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابا - 131

البيانات املالية متوقِّعا وجود قدر معقول مو األخطاء اجلوزرية واملخالفات )مباا يف ذلات تلات    
لتحدياد مجياع    ىرعا على مراجعة احلسابات الايت  التعويل النامجة عو الغش(  بيد .نه ال ينبغي 
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ش والكشاف عناه تقاع علاى عااتق اإلدارة يف      األخطاء .و املخالفاات  فاملساؤولية عاو مناع الغا     
 املقاين األول   

و.ثناء مراجعاة احلساابات، وجاه اجمللاس استفساارات لابدارة بشاأن مساؤوليتها عاو           - 132
لتحديااد خماااطر الغااش  القائمااة اإلشااراق علااى تقياايم خماااطر الغااش املااادي وبشااأن العمليااات    

.و ُوجه انتبازهاا حليهاا  ويستفسار اجمللاس     ومواجهتها، مبا فيها .ي خماطر معينة حددفا اإلدارة 
.يضااا عمااا حذا كاناات اإلدارة علااى علاام بااأي حاااالت غااش فعليااة .و مزعومااة .و مشااتبه يف       

مراجعاااة احلساااابات وقوعهااا، ويشااامل ذلاات االستفساااارات الاااواردة مااو مكتاااب خاادمات     
دراج   وتشاامل االختصاصااات اإل ااافية الاايت تاانظم املراجعااة اخلارجيااة للحسااابات حوالتحقياق 

 اإلشارة حليها يف تقرير  ينبغي حاالت الغش والغش املفترض يف قائمة املسائل اليت 
حالاة ماو حااالت     26، مل  دد اجمللس .ي حااالت غاش، باساتثناء    2015ويف عاين  - 133

الصاااندوق بلاااغ .ملياااون دوالر والااايت  0.12الغاااش .و الغاااش املفتااارض بلاااغ جمماااوع قيمتاااها 
  (9)عنها اجمللسَّ

 
 شكر وتقدير -دال  

ماو تعااون ومسااعدة ماو املادير      موظفاو   يود اجمللس .ن يعرب عو تقادير  ملاا تلقاا      - 134
 ق األمم املتحدة للسكان وموظفيه التنفي ي لصندو

 
 .سدموسى مجعة )توقيع( 

 املراقب املايل واملراجع العاين يف مجهورية تزنانيا املتحدة
 ساباتاحلرئيس جملس مراجعي 
 احلسابات()كبري مراجعي 

 
 مورس شارلز حدواردالسري .مياس )توقيع( 

 املايل واملراجع العاين للحسابات املراقب
 يرلندا الشمالية.يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

 
 شارماشاشي كانت  )توقيع(

 املراقب املايل واملراجع العاين يف اهلند
  2016حزيران/يونيه  30

__________ 

 حاالت الغش .و الغش املفترض املعلومات عو مكتب خدمات مراجعة احلسابات والتحقيق  قدين (9) 
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 املرفق األول
 2015كانون األول/ديسمرب  31حالة تنفي  التوصيات للفترة املالية املنتهية يف   

    

 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
         1 A/67/5/Add.7 ،

  84الفقرة 
معاجلااااة نقااااا ي الضااااعف يف  

مكاتبه اإلقليمية علاى  زياكل 
واااو ماااا .وصااات باااه شاااعبة   

 خدمات الرقابة

التنظيماااي لصاااندوق األمااام  الااادليلمت االنتاااهاء ماااو حعاااداد 
 .عماال املتحدة للسكان، مع تنقي  اختصاصات كل وحدة 

يف املقاار وكاا لت  ااديث اختصاصااات املكاتااب القطريااة      
ربز تاااااو واملكاتاااااب اإلقليمياااااة )يف التصاااااميم اجلدياااااد(    

بو اوس شاديد مساؤوليات الرقاباة      اجلديادة الختصاصات ا
والرصاااد الااايت متارساااها املكاتاااب اإلقليمياااة علاااى املكاتاااب 

  القطرية

اساااااتعرض اجمللاااااس  
مااااو .جاااال   الاااادليل

تقييم االختصاصاات  
ومساااااااااااااااااؤوليات 
املكاتاااب اإلقليمياااة   
ووافااق اجمللااس علااى  

 ردود اإلدارة 

×    

2 A/67/5/Add.7 ،
  147الفقرة 

معاجلااااة .وجااااه القصااااور يف  
املكاتب اإلقليمية على النحاو  
املااااا كور يف تقريااااار شاااااعبة 

 خدمات الرقابة 

خادمات   شاعبة النحو الوارد يف التقريار السانوي ملادير    على 
حدثت  سينات كابرية يف جماال حوكماة املكاتاب      الرقابة،

يف املائاااااة ماااااو التقاااااارير( ويف جماااااال العملياااااات  86)يف 
 يف املائة مو التقارير( 100 )يف

اجمللاااااس اساااااتعرض 
تقااااااااارير مكتااااااااب 

خااااااادمات  شاااااااعبة
ووافق اجمللس  الرقابة

 على ردود اإلدارة 

×    

3 A/68/5/Add.7، 
  45الفقرة 

تعزيااااااااز الرقابااااااااة علااااااااى   
اتفاقااات اخلاادمات  اسااتخداين

اخلاصااة ومنااع اللجااوء حليهااا    
 حال مبا يتسق مع سياساته 

صاااندوق سياساااة شااااملة منقحاااة بشاااأن اخلااارباء    ال.صااادر 
  وجاارى دمااج  2015االستشاااريني األفااراد يف متوز/يوليااه  

ثاااالث سياساااات منفصااالة ساااابقة تتعلاااق بتعااايني اخلااارباء     
)وزااي  االستشاااريني مبوجااب اتفاقااات اخلاادمات اخلاصااة     

اخلاااارباء االستشاااااريون و ،قااااراملاخلاااارباء االستشاااااريون يف 
اخلارباء االستشااريون   و ،امليدانياة الدوليون يف مراكاز العمال   

احملليون يف مراكز العمل امليدانياة(، يف حطاار سياساة واحادة     
تعاايني اخلاارباء   مبسااطة للخاارباء االستشاااريني األفااراد تاانظم  

 املواقع  االستشاريني الدوليني واحملليني يف مجيع

اساااااتعرض اجمللاااااس  
السياسااااااة املتعلقااااااة 
بااااااااااااااااااااااااااااخلرباء 
االستشااااااااااااااااااريني 
 والحااظ التحسااو يف

 االمتثال للسياسة 

×    

4 A/68/5/Add.7، 
  49الفقرة 

التقياااااد بالسياساااااة املنظِّماااااة 
لعقااود اخلاادمات مااو خااالل   
حجااراء تقياايم للخاادمات قباال  
شاااهريو ماااو تااااريخ انتاااهاء   

زاا   التوصااية يف السياسااة املنقحااة للصااندوق بشااأن    تعاااج
، الاايت تتااي  2014عقاود اخلاادمات الصااادرة يف متوز/يولياه   

للمكاتااب القطريااة االطااالع علااى دلياال عقااود اخلاادمات       
اجلديد ال ي و عه برنامج األمم املتحادة اإلمناائي ومعاجلاة    

اساااااتعرض اجمللاااااس  
 التقاااااادين احملاااااارز يف 
و اااااع السياساااااات 

تقياايم تقرياار وتنفياا  

×    

http://undocs.org/A/67/5/Add.7
http://undocs.org/A/67/5/Add.7
http://undocs.org/A/67/5/Add.7
http://undocs.org/A/67/5/Add.7
http://undocs.org/A/68/5/Add.7
http://undocs.org/A/68/5/Add.7
http://undocs.org/A/68/5/Add.7
http://undocs.org/A/68/5/Add.7


 

 

 
A

/7
1

/5
/A

d
d

.8
 

1
6

-1
1

7
6

1
 

5
0

/1
7

4
 

    

 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
العقاااااد وتقااااادمي املااااااربرات            

 الداعمة للتجديد 
املسااائل األخاارى الاايت الحظهااا جملااس مراجعااي احلسااابات   

ين عقاااود اخلااادمات مباااا فيهاااا تقيااايم األداء  بشاااأن اساااتخدا
ربنااامج اإلمنااائي، نقاال الصااندوق بيانااات  الوباالشااتراك مااع 

عقاااود اخلااادمات حىل نظااااين .طلاااس  وباااد. العمااال باااأداة      
جديدة لتساهيل حجاراء تقييماات عقاود اخلادمات       حلكترونية

 قبل حلول مواعيد هناية العقود .و عديدزا 

األداء والحااااااااااااااظ 
التحسااااااااااااااااااااو يف 
التقييماااااااااااااات ويف 
عدياااااااااد عقاااااااااود  

 اخلدمات 

5 A/69/5/Add.8، 
  21الفقرة 

وافق الصاندوق علاى توصاية    
اجمللااس الداعيااة حىل النظاار يف   
املواءماة بااني .داة تقياايم قاادرة  
الشااااركاء املنفاااا يو والنااااهج 
املنساااق للتحاااويالت النقدياااة 
مااااو .جاااال  سااااني تقياااايم    

 الشركاء املنف يو 

.داة تقييم قدرة الشركاء املنفِّا يو املتعلقاة    .جزاء مواءمة تمت
وكماااة الشاااركاء املنفااا يو، واملاااوارد البشااارية، والتمويااال  ج

النااهج   تسااتخدين الاايتواملشااتريات بااني الوكاااالت الااثالث    
منظمة األمم املتحدة للطفولة  لتحويالت النقدية ).ياملنسق ل

اإلمنااائي وصااندوق األماام املتحاادة     ربنااامجال)اليونيساايف( و
حدماجهاااا يف التقيااايم املصاااغَّر للناااهج املنساااق    ومتللساااكان( 

  2015للتحويالت النقدية ال ي جرى يف آب/.غسطس 
وسيجري حدماج األسئلة املتصلة بأداة تقيايم قادرة الشاركاء    

نفِّ يو املتعلقة بالقدرة التقنياة للشاركاء املنفِّا يو ومزاياازم     امل
النساابية يف جمااال الواليااة،  اامو عمليااة اختيااار الشااركاء       
املنفِّ يو اليت جيريها الصندوق  وجارى .يضاا تنقاي  سياساة     
الصااندوق املتعلقااة باختيااار وتقياايم الشااركاء املنفِّاا يو بناااء     

 على ذلت 

اساااااتعرض اجمللاااااس  
.داة تقياااااايم قاااااادرة  
الشااااركاء املنفاااا يو  

  ااا العماال بااد. الاايت
 قريبااااة، فتاااارة مناااا 

وسياساااااااة تقيااااااايم  
الشااااركاء املنفاااا يو  
اجلديدة ووافق علاى  

 اإلدارة  ودرد

×    

6 A/69/5/Add.8، 
  25الفقرة 

يوصاااي اجمللااااس باااأن يتفااااق   
الشاااااركاء الصاااااندوق ماااااع  

املنفااااااا يو علاااااااى التقياااااااد   
مبقتضاايات التاازامهم وكفالااة   
حمتااااين توقياااع خطاااط العمااال   
الساااانوية قباااال الشااااروع يف   

 تنفي  .ي مشروع جديد 

بشااأن زاا   املسااألة، جاادير باإلشااارة .ن كااالب مااو السياسااة 
واإلجااراءات املنقحااة املتعلقااة بجعااداد وحدارة خطااط العماال   

املنفِّاا يو )صاادر كال ااا يف والتعاقااد القااانوين مااع الشااركاء 
علاى الشاار ي القااائم املتعلااق   انيؤكااد اللاا يو (،2014عااين  

 ذلات،  بتوقيع خطة العمل يف الوقات املناساب  وح اافة حىل   
الااااا ي .يطلاااااق يف تشاااااريو  فاااااجن نظااااااين الربجماااااة العااااااملي

 قااق شاافافية كاملااة يف حدارة خطااط   2014الثاااين/نوفمرب 
مكِّاو نظااين   توقيعهاا  ويُ العمل، مبا يف ذلت ما يتعلق بتاريخ 

الصندوق مو املقارنة باني امليزناة واإلنفااق يف     الربجمة العاملي
التعامل مع شريت منف  وحالة خطاة العمال اخلاصاة با لت     

اساااااتعرض اجمللاااااس  
نظاااين الربجمااة العاااملي  

يعاااااج زاااا   الاااا ي 
التوصاااااااية ووافاااااااق 
اجمللااااس علااااى ردود 

 اإلدارة 

×    
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
ي مااا حذا كاناات ُوقعاات .ين ال(  وتتوقااع املنظمااة .ن تاارى .)         

النتائج األوىل، .ي توقيع املزيد مو خطط العمال يف الوقات   
  2015األول مو عاين  الفصلية املناسب، جلول هنا

و.طلااق نظاااين الربجمااة العاااملي علااى النحااو املقاارر يف تشااريو    
  ومنااا  ذلااات احلاااني، باتااات زنااااك   2014الثااااين/نوفمرب 

شاافافية كاملااة فيمااا يتعلااق بااجدارة خطااط عماال الصااندوق،  
يف ذلت تاريخ التوقياع  ويزياد ذلات ماو تعزياز السياساة        مبا

علاى  ارورة توقياع خطاط      املتعلقة خبطط العمل الايت تان   
العماال قباال التنفياا   ويزيااد النظاااين .يضاااب مااو سااهولة رصااد  
االمتثال لنظااين الربجماة العااملي  ويف  اوء زا   التادابري الايت        
ُنف  ت، يقترس صندوق األمم املتحادة للساكان علاى جملاس     

 ز   التوصية  بجغالقمراجعي احلسابات 
7 A/69/5/Add.8، 

  34الفقرة 
وافااق صااندوق السااكان علااى 
توصااااية اجمللااااس الداعيااااة حىل 
التقياااااااد بأحكااااااااين دليااااااال   
التوظياااف، الااايت تااان  علاااى  

كفالااااة عاااادين اسااااتخداين   ).(
اخلاااادمات .صااااحاب عقااااود 

بديالب الستقداين ماوظفني ملادة   
حمددة؛ )ب( وعند توظيفهم، 
ينبغااااااي .ال تتجاااااااوز ماااااادة 
عقااودزم الفتاارات املنصااول  
عليهاااا يف دليااال مساااتخدمي   
عقااود اخلدمااة؛ )ج( وحعااادة   
صوغ األداة اإللكترونية علاى  
الشبكة مباا  س او مراقباة .داء    
اتفاقاااات اخلااادمات اخلاصاااة   
وعقاااود اخلدماااة وتقييماااه يف   

 وقت املناسبال

جيري الصندوق استعرا ااب ملارة واحادة يشامل مجياع عقاود       
العقاود، حن اقتضات    طرائاق اخلدمات القائمة  ادق تساوية   

الضرورة ذلات  وسايقوين الشاركاء االساتراتيجيون للماوارد      
 اجلديااادةصاااالحيات الللبشااارية يف وقااات الحاااق بدراساااة  

لضاامان امتثاهلااا لسياسااة عقااود   باسااتمرارعقااود اخلاادمات ل
اجلديادة لتساهيل    اإللكترونياة سُتساتخدين األداة  واخلدمات  

خدماة   اتفاقاات  و اع .داء عقود اخلدمات، كماا سايجري   
خلاارباء االستشاااريني األفااراد، باسااتخداين قائمااة  ا مااعخاصااة 

 يف عليااااه املنصاااول  النحااااو علاااى  ،اخلااارباء االستشاااااريني 
  اجلديدة السياسة

 
 فرعيةحجراءات 

 اكتمل االستعراض ملرة واحدة  • 
ساايقوين الشااركاء االسااتراتيجيون للمااوارد للبشاارية    • 

 اجلديااادةصاااالحيات اليف وقااات الحاااق بدراساااة   
  باستمرارعقود اخلدمات ل

يعتااااااارق اجمللاااااااس  
 هود اإلدارة بشاأن  
حنشااااااء .داة لرصاااااد 

 .صاااااحابوتقيااااايم 
 عقود اخلدمات 

×    
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
املنقحااااة حىل مراجعااااي   الصااااالحياتقياااادِّين عاااادد   •          

  2015احلسابات يف هناية تشريو الثاين/نوفمرب 
النهائيااة لعقااود اخلاادمات  ةال ُيساام  بسااداد الدفعاا • 

قائماة اخلارباء   يف  وتساجيله سوى بعاد حمتااين التقيايم    
 االستشاريني اجلديدة 

8 A/69/5/Add.8، 
  44الفقرة 

الصاندوق علاى توصاية    وافق 
اجمللس بأن يتعااون ماع ساائر    
وكااااااالت األمااااام املتحااااادة 
لو ع اتفاقات طويلة األجال  
مااع مااور دي اخلاادمات الاايت    
تساااتعملها املكاتاااب امليدانياااة 

 بصورة منتظمة 

ياابني عماال اللجنااة اإلداريااة الرفيعااة املسااتوى املعنيااة بشاابكة  
املشااتريات علااى مشااروع مواءمااة املشااتريات، الاا ي يتااوىل   

لسكان، .ن التعاون بني املنظماات  ارئاسته وحدارته صندوُق 
قااااائم علااااى الصااااعيد امليااااداين، و.نااااه آخاااا  يف االزدياااااد   

 األنشااطة اهلامااة قااد .جناازت )انظاار املبااادئ التوجيهيااة     و.ن
املشااتريات املشااتركة علااى الصااعيد   ” بشااأنصاادرت  لاايتا

 “( القطري
 تنفيااااا وكماااااا يتااااابني ماااااو التقريااااار املاااااوجز املتعلاااااق ب    

التنساااااايق والتعاااااااون يف جمااااااال املشااااااتريات،    مشااااااروع
مبادئ توجيهية بشأن اساتخداين االتفاقاات الطويلاة     و عت

األجااال وتبادهلاااا؛ ونظمااات .رباااع حلقاااات عمااال خاااالل    
ورومااا و.ديااس .بابااا وزااانوي   كوبنااهاغو  يف 2014 عاااين
مشااركا ماو وكااالت     120 علاى مت تدريب ما يزياد   وقد

مركااز  40 علااىوكالااة يف مااا يزيااد    20يتجاااوز عااددزا  
يف حلقاااات العمااال األرباااع  وباإل اااافة حىل ذلااات،    عمااال

 ديااااد خاااارباء التعاااااون يف جمااااال املشااااتريات لاااادعم      مت
املزيااااد مااااو التعاااااون يف جمااااال الشااااراء  وجاااارى    قيااااق

.دوات االتفااااااااق الطويااااااال األجااااااال لبواباااااااة    اااااااديث
العاملياااااة للمشاااااتريات وباتااااات متاااااوفرة  املتحااااادة األمااااام
 /https://www.ungm.orgاإلنترناااات علااااى الاااارابط   علااااى

UNUser/LongTermAgreement املعلومااااات لاااا  فيمااااا 
الاااارابط   وعلااااى األجاااال،  الطويلااااة باالتفاقااااات  املتعلقااااة

https://www.ungm.org/UNUser/LongTermAgreeme 

nt/SearchLTAs باسااتخداين املتعلقااة املعلومااات لاا  فيمااا 

اساااااتعرض اجمللاااااس  
االتفاقااااات الطويلااااة 
األجااال يف املكاتاااب  
القطريااة الاايت جاارت  
زيارفا ويوافاق علاى   

 ردود اإلدارة 

×    

http://undocs.org/A/69/5/Add.8
http://undocs.org/A/69/5/Add.8
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
 مشااترك عملااي دلياال  ومت تااوفري األجاال الطويلااة االتفاقااات         

ملنظومة األمم املتحادة فيماا يتعلاق باملشاتريات  وشاارك ماا       
مركازاب ماو    75منظمة يف  30شخصا مو  220 علىيزيد 

املواءماة يف  مراكز العمال يف دورة الاتعلم اإللكتاروين بشاأن     
  وقد ُنظمات .رباع حلقاات دراساية شابكية يف      الشراءجمال 

احللقاااات باتصاااال   زااا   و.يجريااات، 2014.واخااار عااااين  
بلاادا مااع مشاااركني ميثلااون    48حمطااات طرفيااة مااو   108

لسااكان اوكالااة  و.خااريا، يعماال صااندوق     20.كثاار مااو  
، الشاااراءبنشاااا ي يف معظااام البلااادان الااايت تتعااااون يف جماااال 

 -وبوليفيااا )دولااة  ،والبوساانة واهلرساات ،الربازياالفيهااا  مبااا
 ،والسانغال  ،ومجهورياة تزنانياا املتحادة    ،املتعددة القومياات( 

يف  املقااارو ،والنيجااار وكوساااوفو، ،وفييااات نااااين  ،وصاااربيا
 نيويورك 

وتشمل األنشطة احملددة اليت يضطلع  اا الصاندوق لضامان    
 ما يلي:زيادة .نشطة الشراء التعاوين على الصعيد امليداين 

املشاتريات املشاتركة    بشاأن حدراج مبادئ توجيهياة   • 
علاااى الصاااعيد القطاااري يف حجاااراءات املشاااتريات    

 يتبعهاااااا الصاااااندوق )منااااا  تشاااااريو األول/ الااااايت
 ( 2012 .كتوبر

املراساااالت املنتظماااة باااني فااارع خااادمات الشاااراء    • 
واملكاتب القطرية التابعة للصندوق، اليت تدل علاى  

 يف ز ا اجملال  املتابعة وححراز تقدين
9 A/69/5/Add.8، 

  50الفقرة 
وافق الصاندوق علاى توصاية    
اجمللس مبواصلة تعزيز جهاود   

الفجاااوة يف ماااو .جااال ساااد   
متوياااال االلتزامااااات املتعلقااااة  
باسااتحقاقات املااوظفني غااري   
املسااددة يف غضااون اجلاادول  

تقوين حدارة الصاندوق بتنفيا  زا   التوصاية ماو خاالل با ل        
جهاااااود متعاااااددة لتعزياااااز متويااااال االلتزاماااااات املتعلقاااااة     
باستحقاقات املوظفني وساد الفجاوة الايت تتسابب  اا قاوى       

حدارة الصااااندوق، مثاااال .سااااعار الفائاااادة  خااااارج ساااايطرة 
الساااااوق الااااايت تاااااؤثر بشااااادة علاااااى نتاااااائج عملياااااة      يف

االكتااواري  وتشاامل اإلجااراءات املتخاا ة مااو ق بَّاال    التقياايم

اساااااتعرض اجمللاااااس  
الفجاااااوة التمويلياااااة  
احلاليااااااااة ووافااااااااق  

اإلدارة   ودرد علااااى
وسيواصاااال اجمللااااس  
تقياايم حالااة التموياال  

×    

http://undocs.org/A/69/5/Add.8
http://undocs.org/A/69/5/Add.8
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
 اإلدارة ما يلي: الزم  املقترس          

 اساتثمار تعيني مادير خاارجي للصاندوق ماو .جال       • 
.موال التأمني الصاحي بعاد انتاهاء اخلدماة، ااا ماو       
شااااأنه .ن يساااااعد يف توليااااد معاااادل .فضاااال مااااو 

 ؛مو تلت األموال العائدات
بالنسابة   املرتباات فرض رسوين ح افية على تكاليف  • 

 لكل موظف؛
الصاحي   التاأمني الفوائد على .ماوال   حيراداتتوزيع  • 

 بعد انتهاء اخلدمة؛
بتخصاااي  سااانوي للتموياااال   قيااااين اإلدارة العلياااا    • 

 اخلا ع للسلطة التقديرية 
وينبغي هل   اإلجاراءات .ن ُتشاكِّل املعياار الا ي يساتخدمه      

 جملس مراجعي احلسابات يف تنفي  ز   التوصية 
 احلسااااباتوتالحاااظ حدارة الصاااندوق .ن جملاااس مراجعاااي  

سااايقيِّم .حااادث مساااتوى لاللتااازاين غاااري املماااول والتمويااال  
مالاااه االعتياديااة يف جمااال مراجعاااة   كجاازء مااو .ع   املاااادَّخر 

 2015احلساااااااابات بشاااااااأن البياناااااااات املالياااااااة لعااااااااين  
(A/71/5/Add.8 K 12 املالحظاااة    )علاااى البياناااات املالياااة

كتاواري مساتقلة   ااملالحظاة .ن عملياة تقيايم     تلتوتكشف 
اخنفااض  ز ومااو، 2015شاااملة جدياادة .جرياات يف عاااين   

جمماااوع االلتزاماااات املتعلِّقاااة باساااتحقاقات املاااوظفني ماااو   
مليااون  302.7حىل  2014مليااون دوالر يف عاااين  332.1

اخنفض مستوى االلتزاماات   حني يف، 2015دوالر يف عاين 
ملياااون دوالر، ويرجاااع ذلااات يف  40غاااري املمولاااة مبقااادار 

 معادل النامجة عاو  ساني    ةكتوارياألساس حىل املكاسب اال
 كاانون األول/  31 ومنا    به املعمولصم املوال اجلديد اخل

يف املائااة مااو االلتاازاين،   62، جيااري متوياال  2015ديساامرب 
حيااث ُيمااوَّل التااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة مبعاادل       

 يف السنوات التالية 
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
حيااث ارتفعاات زاا   النساابة عااو مسااتوازا   -يف املائااة  68         

 املائة  يف 57البالغ  2014يف عاين 
للعقااود مااع مااديري االسااتثمار     النهائيااةوُو ااعت الصاايغة  

، حياث انعقاد االجتمااع    2016اخلارجيني يف آذار/ماارس  
 فياااه تنيساااان/.بريل ووافقااا 1األول للجناااة االساااتثمار يف 

 على توقيت وشرائ   ويالت األموال  اللجنة
10 A/69/5/Add.8، 

  58الفقرة 
يوصي اجمللُس الصاندوقَّ باأن   
 اااادد مسااااتويات الضاااامان  

 األعماااالاملناسااابة لوحااادات 
املصاااانفة  اااامو الوحاااادات  
املعر ااااااة ملخاااااااطر عاليااااااة  
ومتوسطة، و.ن يعزز قدرات 
املراجعااة الداخليااة لديااه عااو   
طريق تاوفري املاوارد الالزماة،    
حسااابما يااارا  مناسااابا، بغياااة  
تكييااااااف دورات مراجعااااااة  
احلساااااابات ماااااع مساااااتوى   

 الضمان ال ي لتار  

اسااتعراض تقياايم املخاااطر    وبعااد اسااتجابة هلاا   التوصااية،   
مكتب خدمات مراجعاة احلساابات    2015جرا  يف ال ي .

الصاااندوق مساااتويات الضااامان املناسااابة  حاااد دوالتحقياااق، 
التابعاااة لاااه املصااان فة  ااامو الوحااادات  األعمااااللوحااادات 

املعر  اة ملخااطر عالياة ومتوساطة  وعارض الصاندوق علاى        
املواءمة باني دورات مراجعاة    بشأن مقترحهاجمللس التنفي ي 

رد املراجعااة الداخليااة للحسااابات، احلسااابات ومساااوقة مااوا
 وقد وافق اجمللس التنفي ي على املقترس 

اساااااتعرض اجمللاااااس  
ماااااااوارد املراجعاااااااة 
الداخلية للحساابات  
واملقترس ال ي وافاق  
عليااااااااااه اجمللااااااااااس 
التنفيااااا ي، ووافاااااق 

 وداجمللااااس علااااى رد
 اإلدارة 

×    

11 A/70/5/Add.8، 
  16الفقرة 

يوصاااي اجمللاااس باااأن يقاااوين     
لسااكان مبااا يلااي:   اصااندوق 

).( تساااااريع وتااااارية عملياااااة 
و ااع حطااار مركاازي إلدارة   
املخااااااااطر  ااااااادد الناااااااهج  
األساساااااية إلدارة املخااااااطر  
واالسااااااتراتيجيات الكفيلااااااة 
بااالتخفيف مااو حاادفا لكااي   
تسترشااد  ااا حدارة الصااندوق 
يف  ديااد املخاااطر وتقييمهااا  

مجياااع والتصااادي هلاااا علاااى   

ا  ت حدارة الصندوق خطوات ملموساة واو تنفيا  عملياة     
متشاايا مااع حطااار حدارة املخاااطر  إلدارة املخاااطر يف املؤسسااة 

التابعااة للجنااة  يف املؤسسااة اخلااال بلجنااة املنظمااات الراعيااة
وحعااداد سااجل موحااد للمخاااطر  وساايتي  ذلاات    ترياادواي

 خطاط  عاو للصندوق قياس املخاطر بشكل .فضل واإلبالغ 
 املساااتوياتحااادة املخااااطر علاااى مجياااع    و فيااافالعمااال 

  املنظمة يف
 املؤسسة، اليت  ظاى بادعم   وتسعى عملية حدارة املخاطر يف

قاااوي ماااو اإلدارة العلياااا، حىل حدخاااال تغااايريات تدرجيياااة،    
األنشاطة القائماة يف    مواءماة مو املوارد املتاحاة، و  لالستفادة

جملاااااااااس  ُيعااااااااارب
مراجعااي احلسااابات  
 عااو تقاادير  جلهااود  
اإلدارة بشااأن حنشاااء 
حطااار حدارة املخاااطر  
املؤسسااااية وسااااجل  

 املخاطر 

×    

http://undocs.org/A/69/5/Add.8
http://undocs.org/A/69/5/Add.8
http://undocs.org/A/70/5/Add.8
http://undocs.org/A/70/5/Add.8
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
مساااتويات العملياااات؛ )ب(           

حنشااااء ساااجالت للمخااااطر   
علاااااى املساااااتوى التنفيااااا ي  
وسجل موحد على املساتوى  
االسااااتراتيجي جيااااث  اااادد 
زااااا   الساااااجالت طبيعااااااة   
املخاااطر الاايت قااد تااؤثر علااى   

 الصندوق يف تنفي  واليته 

التحسااينات اجلاريااة يف جمااال  وحدماااججمااال حدارة املخاااطر، 
حدارة املخاااااطر يف املؤسسااااة وتقاساااام املعااااارق والتعلاااايم   

 املستمر يف عمليات املنظمة اليومية 
بعمليااة  2014وكخطااوة .وىل، ا ااطلع الصااندوق يف عاااين 

جمااال رئيسايا ملخااطر     12لتحديد املخاطر، اختري نتيجة هلا 
لتقياايم  املؤسسااة، مبااا يف ذلاات خماااطر الغااش، ملرحلااة .وليااة   

حطاااالق مرحلاااة    2015متوز/يولياااه   1املخااااطر  وشاااهد  
سنوية لتقييم املخاطر وك لت حطاالق .ول ساجل حموساب    

(، وزااااو مصاااامَّم  MyRisksللمخاااااطر تااااابع للصااااندوق ) 
للمساعدة يف تقييم املخااطر واإلباالغ عناها ومواجهتاها يف     
الاازمو احلقيقااي  ويبسِّااط زاا ا التقياايم اإللكتااروين اجلديااد      

املخاطر القائماة ويوحادزا، وُيشادِّد علاى  ارورة      تقييمات 
 يف حاانيمواصاالة حجياااد ساابل للحااد مااو العاابء اإلداري،     

آذار/مااارس  31  وجلااول وسااائل االتصااال جيااري  سااني  
 األعمااالمااو وحاادات  105 علااى، .جنااز مااا يزيااد  2016

تقييماااات املخااااطر الااايت تواجههاااا، والااايت تاااوىل  قيقهاااا     
الشاااعب، باالساااتفادة ماااو   املاااديرون اإلقليمياااون وماااديرو 

 الوظيفة املدرجة  مو نظاين املعلومات االستراتيجية 
آذار/مااارس  31 مناا وكخطااوة ثانيااة، يعماال الصااندوق،    

، على تنفي  عملياة مواجهاة املخااطر  وكجازء ماو      2015
ماااو ق بَّااال  املصااانفةزااا   العملياااة، جياااري تصاااعيد املخااااطر 

العاملاة   بأهناا حرجاة ومرتفعاة حىل األفرقاة     األعماال وحدات 
املعنيااة مبعاجلااة املخاااطر، الاايت ير.سااها املسااؤولون املعنيااون      
باملخاطر املختارون، واليت ستجتمع دورياا ملناقشاة وتنسايق    

 استراتيجيات التخفيف بدعم مو اخلرباء املتخصصني 
وكخطااوة ثالثااة ومسااتقبلية، سااتقوين جلنااة املخاااطر التابعااة     

اطر الناشاائة، للصااندوق بتقياايم سااري العمليااة، و ديااد املخاا  
وتوفري ردود .فعال لبسهاين يف صقل .نشاطة حدارة املخااطر   

 يف املؤسسة 
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
         12 A/70/5/Add.8، 

  23الفقرة 
يوصاااي اجمللاااس باااأن يقاااوين     
الصاااااندوق مباااااا يلاااااي: ).(   
 اااديث املباااادئ التوجيهياااة   
للمكاتااب الالمركزيااة جيااث  
 ااااااادد وتباااااااي و بو اااااااوس 
الترتيبات املختلفة الايت ياتعني   
علااااى املكاتااااب الالمركزيااااة 
اتباعها ماو .جال حنشااء .طار     
العملياااااات وحدارفاااااا؛ )ب(  
مواصاااالة حعااااداد دراسااااات   

اس جاااادوى شاااااملة والتماااا  
املوافقاااة باااأثر رجعاااي علاااى   
حنشااااء املكاتاااب الالمركزياااة 
املتبقية؛ )ج( حدماج املخطاط  
التنظيماااااااااااي للمكاتاااااااااااب 
الالمركزيااااااااة وتسلساااااااالها  
اإلداري يف اهليكاال التنظيمااي 

 للمكاتب القطرية 

ا ااااطلع الصااااندوق باسااااتعراض شااااامل جلميااااع مكاتبااااه   
تاوافر دراساات جادوى وموافقاات ماو      لكفالاة  الالمركزياة  

اإلقليمياة  وحصاال الصاندوق علااى موافقاات بااأثر    املكاتاب  
رجعاااي، عناااد االقتضااااء  كماااا .ن الصاااندوق بسااابيله حىل    
 ديث مبادئه التوجيهية للمكاتاب الالمركزياة  امو حطاار     

األناااواع لكاااي يعااار ق بو اااوس  تنسااايق املاااوارد البشااارية  
 املختلفاااااة للترتيباااااات املتعلقاااااة باملكاتاااااب الالمركزياااااة،    

هليكااال التنظيماااي للمكتاااب   مباااا يف ذلااات روابطهاااا ماااع ا   
القطري  كما .ن شعبة املوارد البشارية بسابيلها حىل  اديث    

 مبادئها التوجيهية وحدراج اخلرائط التنظيمية 
ال تازال شاعبة املاوارد البشارية تعمال        ديث نيسان/.بريل:

علااااى حعاااااداد مشااااروع املباااااادئ التوجيهيااااة للمكاتاااااب    
الحظااة الالمركزيااة، وزااو مااا مااو شااأنه .ن يسااوي زاا   امل  

، وبساابب احلاجااة حىل مزيااد مااو  .دنااا  13واملالحظااة رقاام 
، فااجن زاا ا العماال ال ياازال    األطااراق املعنيااة التشاااور مااع  

ماو   الثالاث  الفصال جاريا  وتاريخ التنفي  اجلدياد زاو هناياة    
  2016عاين 

ُينتظاااااااااار ا اااااااااااذ  
حجااااااراءات حداريااااااة 
بشااااااااأن  ااااااااديث 

 السياسة 

 ×   

13 A/70/5/Add.8، 
  28الفقرة 

يوصااااي اجمللااااس الصااااندوق  
يلاااااااي: ).(  ااااااامان   مباااااااا

اال ااطالع بزيااارات الرصااد  
والتقيااايم ماااو .جااال التقيااايم   
الفعاااال لتنفيااا  األنشاااطة يف   
املكاتاااب الالمركزياااة؛ )ب(  
 دياااد الااادور الااا ي يؤدياااه  
املنسااااقون لصااااا  املكاتااااب 

مركزية وتوفري توجيهاات  الال
وا ااحة بشااأن مااا ينبغااي .ن  
يقااادمو  ماااو دعااام ورقاباااة؛  

سيواصاال الصااندوق  ديااد دور الاادعم واإلشااراق الاا ي     
الالمركزياة خاالل التنقااي     يؤدياه املنساقون لصاا  املكاتاب    

املقبل ملبادئه التوجيهية  وستتم حدارة .زاداق األداء ومعاايري   
رصد وتقيايم .داء األفاراد )مباو فايهم املنساقون( ماو خاالل        
تطبياااق تقيااايم وتطاااوير .داء املؤسساااة، وبالنسااابة لوحااادات 

يف الصااااندوق، مااااو خااااالل نظاااااين املعلومااااات    األعمااااال
 االستراتيجية املركزية 

ال تازال شاعبة املاوارد البشارية تعمال       نيسان/.بريل:  ديث
علااااى حعاااااداد مشااااروع املباااااادئ التوجيهيااااة للمكاتاااااب    
الالمركزيااة، وزااو مااا مااو شااأنه .ن يسااوي زاا   املالحظااة   

  ومع ذلات، وبسابب احلاجاة حىل    .عال  12واملالحظة رقم 

ُينتظاااااااااار ا اااااااااااذ  
حجااااااراءات حداريااااااة 
بشااااااااأن  ااااااااديث 

 السياسة 

 ×   

http://undocs.org/A/70/5/Add.8
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
)ج( و اااااع .زاااااداق األداء          

وحرساء معايري لرصاد وتقيايم   
.داء املنسقني بشكل مناهجي  
للتأكاااد ماااو حجنااااز مهاااامهم  

 وفقا لوالية الصندوق 

، فااجن زاا ا العماال  األطااراق املعنيااةمزيااد مااو التشاااور مااع  
 الفصاالريخ التنفياا  اجلديااد زااو هنايااة   ياازال جاريااا  وتااا  ال

  2016مو عاين  الثالث

14 A/70/5/Add.8، 
  34الفقرة 

يوصااااي اجمللااااس الصااااندوق  
يلي: ).( حدراج مؤشارات   مبا

األداء واألزاااداق وخطاااو ي  
األساااااس املتعلقااااة بااااالنواتج  
املتوقعة يف خطط عمل مجياع  
شااركائه املنفاا يو املعتمااديو؛ 
)ب(  ااامان اساااتناد تقيااايم   
.داء الشاااااركاء املنفااااا يو يف  
تنفيااااا  الوالياااااة األساساااااية   
للصااااااندوق حىل مؤشاااااارات  
األداء واألزاااداق وخطاااو ي  

 األساس املرجعية تلت 

يف نظاااين  جدياادةحسااب مااا زااو خمطااط، .يطلقاات وظيفااة     
مبوجباها كال نااتج حىل ماا ال يقال عاو         تاجالربجمة العاملي 

مؤشر وخط .سااس مرجعاي وزادق واحاد، وذلات متشايا       
ماااع توصاااية مراجعاااي احلساااابات  وماااو اان فصااااعدا،      

  وسااايأخ  ذلاااتميكاااو حمتااااين .ي خطاااة عمااال بااادون     ال
الصااندوق حجناااز األزااداق يف احلساابان عنااد اسااتعراض .داء 

 و الشركاء املنف ي

اساااااتعرض اجمللاااااس  
خطااااااااط العماااااااال  
اخلاصااااة بالشااااركاء  
املنفااااااا يو لتقيااااااايم  

حذا كاناااااااات   مااااااااا 
تتضاااامو األزااااداق  
واملؤشاااااااااااااااااااارات 
وخطااااو ي األساااااس 
املرجعيااااة  ويوافااااق  
اجمللااااااس علااااااى رد  

 اإلدارة 

×    

15 A/70/5/Add.8، 
  39الفقرة 

يوصااااي اجمللااااس الصااااندوق  
يلااي: ).( تعزيااز حجراءاتااه   مبااا

املتعلقاااااة برصاااااد الشاااااركاء  
املنفااا يو ماااو .جااال كفالاااة    
األداء املناسب ألنشطة تنفيا   
الااربامج؛ )ب( حعااداد خطااط 
رصاااااد ميكاااااو  قيقهاااااا يف  

  حدود اإلطار الزم 

يف مرحلتااه الثانيااة،   تشاامل وظيفااة نظاااين الربجمااة العاااملي    س
، اإلباالغ  2016الرابع ماو عااين    الفصليف  تدشينهااملتوقع 

عو التقدين ال ي  رز  الشركاء املنف ون يف خطاط العمال    
وساااريفو تساااديد املااادفوعات للشاااركاء املنفِّااا يو بتقااادمي    
تقارير عو التقدين احملرز يف التنفيا  ونتائجاه علاى واو ساليم      

تطلاب وظيفاة نظااين الربجماة     ويف الوقت املناساب  وساوق ت  
اإلذن  اتثانياااة .يضااااب تقااادمي اساااتمار يف مرحلتاااه ال العااااملي

بالصرق وشهادة اإلنفاق يف الوقات املناساب، وزاو شار ي     
جيااااب اسااااتيفاؤ  قباااال تسااااديد .ي ماااادفوعات للشااااركاء  

 املنفِّ يو 

 وظيفاااة ُينتظااار حمتااااين
 العاااملينظاااين الربجمااة 

 يف مرحلته الثانية 

 ×   

http://undocs.org/A/70/5/Add.8
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
         16 A/70/5/Add.8، 

  44الفقرة 
يوصااااي اجمللااااس الصااااندوق  
باملواءمة بني البيانات الاواردة  
يف التقاااااارير املوحااااادة عاااااو 
اإلجنااااز وتلااات املساااجلة يف   
اساااتمارات اإلذن بالصااارق   
وشااهادة اإلنفاااق كاال ثالثااة   
.شااهر، وفقااا للاادليل الااوط    

 ملراجعة حسابات التنفي  

يطلااب الاادليل الااوط  ملراجعااة حسااابات نفقااات التنفياا        
حجراء مطابقاة   األعمالحىل وحدات  2013الصادر يف عاين 

 ماع يف التقاارير املوحادة لبجنااز     الواردة البياناتبني  فصلية
ماااا يقابلاااها ماااو بياناااات يف اساااتمارات اإلذن بالصااارق      
وشهادة اإلنفاق و.ي استمارات .خرى للادفع املباشار  ويف   

مو الدليل، تغيَّار   2014وقت الحق، ومبوجب نسخة عاين 
حىل حجاراء املطابقاات    “فصلية”اإللزاين مو حجراء املطابقات 

، وذلت مو .جال حزالاة عابء ال لازوين لاه واقاع       “املنتظمة”
: يتعايَّو علاى مجياع الوحادات     األعماال عاتق وحادات   على

التنظيمية حجراء املطابقات املنتظمة باني النفقاات يف التقاارير    
املوحاادة لبجناااز والنفقااات الاايت يبلااغ  ااا شااركاء التنفياا        
باساااتمارات اإلذن بالصااارق وشاااهادة اإلنفاق/اساااتمارات 

 الدفع املباشر 

اساااااتعرض اجمللاااااس  
التقارير املوحدة عاو  

جناااز وزااو يوافااق   اإل
 على رد اإلدارة 

×    

17 A/70/5/Add.8، 
  50الفقرة 

وافق الصاندوق علاى توصاية    
 تنقياااةاجمللاااس مباااا يلاااي: ).(  

البيانات والتعاديالت اليدوياة   
يف تطبياااااااااااق اخلااااااااااادمات 
اإللكترونيااة قباال هنايااة العاااين   
لتسااجيل االلتزامااات املتعلقااة  
باإلجاااازات بدقاااة، وماااو ز   
رصااد تسااجيالت اإلجااازات 
باستمرار ماو خاالل النظااين؛    
)ب( تشااااااااااكيل تطبيااااااااااق 
اخلدمات اإللكترونية بطريقاة  
متنع السماس بجعطااء .رصادة   

احلااد حجااازات ساالبية تفااوق   
األقصااى لعاادد .ياااين اإلجااازة   
املسااااابقة املساااااموس  اااااا يف 

 سياسة الصندوق 

البيانااات والتعااديالت اليدويااة يف   تنقيااةساايكفل الصااندوق  
علااى  2015تطبيااق اخلاادمات اإللكترونيااة قباال هنايااة العاااين  

النحاااو املنصاااول علياااه يف السياساااة املتعلقاااة باإلجاااازات   
تطبيق اخلادمات  ، سيكفل الصندوق حعادة تشكيل وك لت

اإللكترونياة بطريقاة متناع الساماس بجعطااء .رصادة حجاازات        
سااالبية تفاااوق احلاااد األقصاااى لعااادد .يااااين اإلجاااازة املسااابقة  

 املسموس  ا يف السياسة املتعلقة باإلجازات 
مياع وحادات   جل ت كريياة بالنسبة للنقطة ).( .يعادت رساالة   

 الصندوق  موظفي مجيع على ُتعمموس األعمال
تغااايري الللنقطاااة )ب( .جااارى الربناااامج اإلمناااائي    وبالنسااابة

  ملطلوبا

اساااااتعرض اجمللاااااس  
تطبياااااق اخلاااااادمات  
اإللكترونيااااة الاااا ي  
.عيااد تشااكيله وزااو   
يوافااااق علااااى ردود  

 اإلدارة 

×    

http://undocs.org/A/70/5/Add.8
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
         18 A/70/5/Add.8، 

  55الفقرة 
يوصااااي اجمللااااس الصااااندوق  

قاعدة بياناات  مبواصلة تطوير 
عاملية شاملة حلفظ وتساجيل  
املعلومااااات األساسااااية عااااو  
اخلاارباء االستشاااريني وعقااود  
اخلااادمات و اااديثها بصااافة    
دورياااة، ماااو .جااال  ساااني    
مراقبااااة اتفاقااااات اخلاااادمات 
اخلاصااااة وعقااااود اخلاااادمات 
ورصاادزا واإلبااالغ عنااها يف  

 املكاتب امليدانية 

قاود اخلادمات   لدى الصندوق بالفعل قاعدة بيانات عاملية لع
هلاا ا الغاارض، وساايجري  ااديثها بصاافة دوريااة  وساايقوين     
الصااندوق بتاادعيم اسااتخداين قائمااة اخلاارباء االستشاااريني،      
والااايت ساااتكون قاعااادة بياناااات لللياااة اجلديااادة للخااارباء     
االستشاااريني األفااراد، والاايت  اال حماال اتفاقااات اخلاادمات     

 اخلاصة 
شعبة املاوارد البشارية وشاعبة    موظفي وجرت مناقشات بني 

التخطاايط ونظاام حدارة املعلومااات يف تشااريو األول/.كتااوبر  
حمكانيااة تاادعيم قائمااة اخلاارباء االستشاااريني لكااي     لدراسااة

تضم اخلرباء االستشاريني األفراد  ويف وقات الحاق، جارى    
 ديد متطلبات العمل ومت  ديد جدول زم  إلجنااز قائماة   

  2.0اخلرباء االستشاريني 
ومت نقاال مجيااع عقااود اخلاادمات حىل نظاااين .طلااس وجاارى      

 حجناز ز ا اجلزء مو توصية جملس مراجعي احلسابات 
  ديث نيسان/.بريل:

 جياااري.داة رصاااد اخلااارباء االستشااااريني الااايت    سُتساااتخدين
زاا    لتطبياق دارة الوثااائق إل AoDocsنظااين    اامو حنشااؤزا 

التوصية  وجرى و ع متطلبات العمال ماو خاالل التعااون     
بااني شااعبة املااوارد البشاارية وشااعبة التخطاايط  ومااو املتوقااع   
حمتاااين بناااء املكتبااة الفعليااة وسااري العماال لنظاااين حدارة الوثااائق   
خالل األساابيع القليلاة املقبلاة  ويف وقات الحاق، ساتجري       

اإلرشاادات   اختبارات  ضريا للتدشني  وسيتم حعداد وثيقة
الضرورية وتادريب املساتخدمني  وتااريخ التنفيا  زاو هناياة       

  قبله.و  2016الثاين مو عاين  الفصل

عاااو  اجمللاااس بيعااار
هااااااااود جل تقاااااااادير 

اإلدارة بشااأن حنشاااء 
.داة تتعلاااااق بعقاااااود 
اخلااااادمات وُينتظااااار 
حمتاااااين وتنفياااا  األداة 
املتعلقااااااة باااااااخلرباء  

 االستشاريني 

 ×   
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
         19 A/70/5/Add.8، 

  60الفقرة 
يوصااااي اجمللااااس الصااااندوق  

يلااااي: ).( حنشاااااء آليااااة   مبااااا
لسلساالة حمااداد متينااة، تكفاال  
قياين املكاتب امليدانياة بتساليم   
املخزونات املشتراة وتوزيعها 
بطريقااااااااة فعالااااااااة علااااااااى   
املساااااااتفيديو املساااااااتهدفني؛ 
)ب( تطاااااوير .دوات تتاااااي   
للمكاتااااب القطريااااة رصااااد   
توزيااااع املخاااازون بأساااالوب  
فعااااال ومناسااااب التوقياااات، 

يف ذلااات التتباااع املناااتظم   مباااا
اييس الرئيسااية مااو قبياال للمقاا

النساابة املئويااة لتنفياا  خطااط   
التوزيع ومساتويات املخازون   
احملااتفظ بااه يف مراكااز تقاادمي    

 اخلدمات 

يعمل الصندوق باستمرار على  ساني نظماه بغارض تيساري     
اإلدارة الفعالة للمخزون  وكجازء ماو زا   اجلهاود، يقاوين      

ل الصندوق بتدشني نظاين متكامل جديد لتتبع املخزون  ما 
نظاااين قناااة  ”)ليحاال حماال  “ اتنظاااين تتبحملااع الشااحن  ”اساام 

نظااااين  طااايط ماااوارد  يف ُمااادمج وزاااواألسااابق( “ التااادفق
املؤسسة  وسايتي  زا ا النظااين تتباع تادفق السالع األساساية        
على مدى الدورة الكاملاة، ابتاداء ماو الشاراء حا  الادفع،       
وزااي الاادورة الاايت ُتسااتهل بطلااب الشااراء وتنتااهي بااالتوزيع  
النااهائي علااى الشااركاء املنفِّاا يو للصااندوق .و املسااتفيديو     

واحاد لتخطايط ماوارد     نظاينمنه، مع توافر كل ذلت  مو 
ولاااابدارة  ملسااااتخدميهاملؤسسااااة  وساااايوفر زاااا ا النظاااااين  

عو حالة السلع األساسية يف مجيع األوقاات    آنيةمعلومات 
كمااا ساايمكِّو مااو تطااوير .دوات  ليليااة وتشخيصااية تاازود 
اإلدارة مبقاييس رئيسية مثل، حجم السالع املتاحاة للتوزياع،    

حىل ذلاات  وسااتتي   واألرصاادة املتقادمااة يف املخاازون، ومااا   
زاا   البيانااات لاابدارة ا اااذ حجااراءات يف األوقااات املناساابة 
ملعاجلااة نقااا ي الضااعف احملااددة مثاال طااول فتاارات التسااليم     

االختناقاااات يف السالسااال اللوجساااتية القطرياااة  ونظااااين  .و
زو حاليا يف املراحل األخرية الختباار  وماو    اتتتبحملع الشحن

  2015الثالث مو عاين  لالفصاملتوقع .ن يبد. تشغيله يف 
 معلومات ح افية

تدشااني النظاااين اجلديااد لتتبااع املخاازون الاا ي  ماال  • 
 “اتنظاين تتبحملع الشحن”اسم 
نظااااين تتبحملاااع الشاااحنات  ل خمصااا تااادريب مباشااار  • 

 .فريقياااشاارق  يفللمكاتااب امليدانيااة   ُيقااد ينوحدارة املخاازون 
آسايا   منطقاة ، وغارب ووساط .فريقياا، و   األفريقي بنواجلو
 احمليط اهلادئ، والدول العربية؛و

احللقات الدراسية الشبكية العاملية املخصصاة لنظااين    • 

عاااو  اجمللاااس ُيعااارب
هااااااااود جل تقاااااااادير 

اإلدارة بشااأن حنشاااء 
.داة تتعلااااااااااااااااااااااق 
بااااملخزون  وينتظااار  
اجمللاااس حمتااااين نظااااين   

  الشحناتتتبحملع 

 ×   
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 اجمللس تقييم

 التحقق بعد احلالة

 نفذت اإلدارة عنه أبلغت الذي اإلجراء التوصية التقرير مرجع 
ــد  قيــــــــ
 ُتنّفذ مل التنفيذ

ــا  جتاوزهتــــــــــ
 جتاوزتـــه( )أو

 األحداث
 تتبع املخزون           

التقارير اجلديدة اليت تبيِّو حالاة .رصادة املخازون يف     • 
حقيقياا، مباا يف ذلات     ينوقت معيَّو، سواء .كان وقتا تارليا .

 املعلومات املتعلقة بق دين املخزون 
20 A/70/5/Add.8، 

  63الفقرة 
وافق الصاندوق علاى توصاية    
اجمللس مباا يلاي: ).( التعجيال    
باااااااججراء  قياااااااق بشاااااااأن  

الدائنااة غااري العاديااة األرصاادة 
يف حساااابات السااالف علاااى  
مرتباات األفااراد؛ )ب( النظاار  
يف حنشاااااء نظاااااين آيل ملراقبااااة 
الُساالف املمنوحااة للمااوظفني  
يف املكاتاااااااااااب امليدانياااااااااااة 

 واملكاتب الرئيسية 

.حاارز الصااندوق بالفعاال تقاادما جياادا يف تصاافية األرصاادة      
الدائنة يف حسابات السالف علاى املرتباات  وُو اعت خطاة      

ل تفصيلية مدفا ثالث سنوات لتحديد األولوياات بشاأن   عم
األرصااادة املتبقياااة واساااتعراض تلااات األرصااادة وتصااافيتها    
ونتيجااة لاا لت، اخنفااض حجاام األرصاادة الدائنااة يف حطااار       

دوالر يف  333 000حسااابات الساالف علااى املرتبااات مااو  
) فايض   2015دوالر يف عاين  131 000حىل  2014عاين 

ويساااري جممااال .عماااال االساااتعراض    يف املائاااة(  61بنسااابة 
 والتصفية وفقا خلطة العمل 

عاااو  اجمللاااس ُيعااارب
هااااااااود جل تقاااااااادير 

اإلدارة الرامياااااااة حىل 
تدشااني النظاااين اايل  
للُساااالف املمنوحاااااة  
للماااوظفني وتصااافية  
األرصاااادة الساااالبية  
وُتنصاااااااااااا  اإلدارة 
مبواصااااااالة تساااااااوية 
األرصاااااادة الدائنااااااة 
املتبقيااة يف حسااابات 

 مرتبات األفراد 

 ×   

 صفر صفر 6 14  20 اجملموع 
 - - 30 70  يف املائة 100 التوصيات عدد إلمجايل املئوية النسبة 
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 الثاين املرفق
 املشطوبة األصول موجز  

 (املتحدة الواليات اتبدوالر)
 

 (الزيادة )النقصان العام املنصرم العام احلايل الفئة )األصول واملخزون والنقدية(
 (88 784) 227 551 138 767 املسا ات املستحقة القبض    

 (238 286) 257 853 19 567 املخزونات
 13 165 صفر 13 165 سلف صندوق التشغيل

 (4 681) 10 149 5 468 املمتلكات واملنشآت واملعدات
 605 صفر 605 السفر

 6 673 صفر 6 673 املبالغ املستحقة القبض مو املوظفني
 57 541 صفر 57 541 مبالغ .خرى مستحقة القبض

 (1 583) 1 583 صفر النقدية
 (10 095) 10 095 صفر النفقات غري املدعومة للتنفي  الوط 

 (265 445) 507 231 241 786 اجملموع 
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 املرفق الثالث
 اهلبة سبيل على املدفوعات  

 املتحدة( الواليات )بدوالرات
 

 
 مـــن املعتمـــد املبلـــ 
 للدفع املوجبة األسباب   املدفوع املبل  الدفع تاريخ   املختصة السلطة

صاااورة منحاااة تااادفع مااارة واحااادة    املااادفوعات يف 50 160 2015متوز/يوليه  50 160      
للتأزياااال املقدمااااة حىل مااااوظفي املكتااااب القطااااري   
لصااندوق السااكان يف يبااال بساابب كارثااة الزلاازال    

 و.ثرزا اإلنساين 
تعويض مقدين حىل موظفني مو الصني ال تترتاب هلام    5 590 2015كانون الثاين/يناير  5 590 

حقاااوق املعاشاااات التقاعدياااة باعتباااارزم ماااوظفني   
مااع .هناام يعملااون جكاام الواقااع بصاافتهم    معاااريو، 

 موظفني يتمتعون جقوق كاملة 
  55 750  55 750 اجملموع 
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 الفصل الثالث
 على صحة البيانات املالية تصديق  
موجهااة مااو ماادير شااعبة اخلاادمات      2016نيسااان/.بريل  25رسااالة مؤرخااة    

 اإلدارية لصندوق األمم املتحدة للسكان حىل رئيس جملس مراجعي احلسابات  
 

.شهد، حسب معرفيت واعتقادي وما لدي مو معلوماات، .ن مجياع املعاامالت املهماة      
قيادت علاى النحااو الصاحي  يف الساجالت احملاساابية و.ن البياناات املالياة املرفقااة تعكاس تلاات        

 ت على الوجه السليم املعامال
 و.قر مبا يلي: 
.ن اإلدارة مسؤولة عو سالمة املعلومات املالية املدرجاة يف زا   البياناات املالياة وعاو       

 مو وعيتها 
 .ن البيانااااات املاليااااااة .يعاااادت وفقاااااب للمعااااايري احملاساااابية ملنظومااااة األماااام املتحاااادة      

 قديرات اإلدارة واجتهادافا و.هناااا تشتمل علااااى مبالغ معينة تستند حىل .فضل ت
 تضاامو بقاادر معقااول .ن.ن اإلجااراءات احملاساابية وُنظياام الرقابااة الداخليااة ذات الصاالة   

، علااى الوجااه السااليم، و.ن  مجيااع املعااامالت مدرجااة يف الاادفاتر والسااجالت حمفوظااةاألصااول 
املراجااع  .ناملهاااين، وبااني  الااالزينالفصاال  يف حطااار، عموماااو.ن  السياسااات واإلجااراءات تنفاا ، 

 باستمرار نظم احملاسبة والرقابة يستعرض الداخلي للحسابات 
علااى مجيااع السااجالت  .ن يطلااع الااداخلي للحسااابات مااو راجااعامل مك ناات.ن اإلدارة  

  اطالعا تاما ومو دون قيد احملاسبية واملالية
توصيات جملس مراجعي حسابات األمم املتحادة واملراجاع الاداخلي     درس.ن اإلدارة ت 

، حسااب االقتضاااء، .و زااي بصاادد تنقيحهااا حجااراءات الرقابااة  ا قااد نقحااتللحسااابات، و.هناا
 لتوصيات اتلت لاستجابة 
وكاابري املااوظفني  ،مااو نائااب املاادير املساااعد، ونائااب املاادير رسااالة تصااديق   تولقااد وصاال 

تعلاق  ي الضامانات فيماا  نفاس  تقادين  املاليني مبكتب الشؤون اإلدارية يف برنامج األمم املتحدة اإلمناائي،  
 ثبااتتمااو ُنظاام الرقابااة، و  لت اإلمنااائي ومااا يتصاال باا  األماام املتحاادة ججراءات احملاساابة يف برنااامجباا
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وفاااق دمت ماااو الربناااامج اإلمناااائي حىل صاااندوق األمااام املتحااادة للساااكان       اخلااادمات قاااد قااا   .ن
 املالياااة للقاعااادةطبقااا  ، ومااا دخااال علياااه مااو تعاااديالت الحقااااب  اإلداري السااااري حالياااا و التفاااق ا

 للصندوق    ).( 116-3
 غوبتا( سو اش ك  توقيع)

 املدير
  شعبة اخلدمات اإلدارية
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 الفصل الرابع
 2015كانون األول/ديسمرب  31التقرير املايل عو السنة املنتهية يف   
 مقدمة  

يلخاا  زاا ا التقرياار املعلومااات الااواردة يف البيانااات املاليااة لصااندوق األماام املتحاادة      - 1
، ويساالط الضااوء علااى   2015كااانون األول/ديساامرب    31للسااكان عااو الفتاارة املنتهيااة يف    

 اجلوانب واالعازات اهلامة   
جااداول، تشاامل معلومااات  4مالحظااة و  26بيانااات و  5وتتضاامو البيانااات املاليااة  - 2

 مليات املمولة مو موارد الصندوق املخصصة وغري املخصصة على السواء   عو الع
 

 األداء املايل  
 اعازات اإليرادات مو املسا ات  

للماااارة األوىل مناااا  .ربااااع ساااانوات، اخنفااااض حمجااااايل اإلياااارادات مااااو املسااااا ات    - 3
ملياااون دوالر يف  398.2حىل  2014ملياااون دوالر يف عااااين   477.4املخصصاااة، ماااو   غاااري
يف املائاة(  وناتج معظام زا ا االخنفااض عاو        16.6)وزاو اخنفااض بنسابة قادرزا      2015 عاين

 زيادة قوة دوالر الواليات املتحدة بالنسبة حىل العمالت اليت قدمت املسا ات  ا   
وعلى االختالق مو املوارد غاري املخصصاة، زادت املساا ات يف املاوارد املخصصاة،       - 4

 51.5دودة حىل اجلهاات املاواة والتكااليف غاري املباشارة، مببلاغ قادر         خمصوما منها املباالغ املار  
ملياااون دوالر يف عااااين   543.3يف املائاااة( فبلغااات   10.5ملياااون دوالر ).ي بنسااابة قااادرزا  

يف املائة مو جمموع اإليارادات   58.1  وكانت املسا ات املخصصة متثل نسبة قدرزا 2015
  2014يف املائة يف عاين  51.0ثل نسبة قدرزا ، بعد .ن كانت مت2015مو املسا ات لعاين 

وعلى غرار السانوات الساابقة، جااءت معظام املساا ات املقدماة حىل صاندوق األمام          - 5
، قاادمت .كاارب عشاار 2015املتحاادة للسااكان مااو عاادد قلياال مااو اجلهااات املاوااة  ففااي عاااين  

يف املائاااة يف  87.9يف املائاااة ماااو حمجاااايل اإليااارادات ماااو املساااا ات ) 87.3جهاااات ماواااة 
يف املائاة   85.3يف املائة مو حمجاايل املساا ات ماو املاوارد املخصصاة )      86.8( و 2014 عاين

(  ويواصل صندوق األمم املتحادة للساكان با ل جهاود كابرية لتوسايع قاعادة        2014يف عاين 
اجلهااات املاوااة عااو طريااق التعاماال مااع البلاادان املتوسااطة الاادخل والبلاادان ذات االقتصااادات   

 اعدة، وك لت مع اجلهات املاوة مو القطاع اخلال   الص
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، وزاو  2015مالياني دوالر يف عااين    4.5وبلغت األموال املردودة حىل اجلهات املاوة  - 6
مالياني دوالر   6.4ما يتسق مع منط املبالغ املردودة حىل اجلهات املاوة مو السانوات الساابقة )  

يف املائة عاو   0.8(  وز ا املبلغ يقل عو 2014ماليني دوالر يف عاين  3.4و  2013يف عاين 
حمجايل اإليرادات ماو املساا ات املخصصاة للسانة ويادلل علاى قادرة صاندوق األمام املتحادة           

 للسكان على تنفي  .نشطته الربناجمية بكفاءة   
 

 اإليرادات األخرى  
يف  ملياون دوالر  61.5مالياني دوالر، ماو    4.2اخنفضت اإليرادات األخرى مبقادار   - 7

  ويعاازى جاازء مااو الزيااادة حىل اخنفاااض 2015مليااون دوالر يف عاااين  57.3حىل  2014عاااين 
مليون دوالر يف الرسوين اليت حصال عليهاا صاندوق األمام املتحادة للساكان لعملاه         1.4قدر  

كوكيل حداري لملنشطة الربناجمية املشتركة الايت ملات وكاالتني .و .كثار ماو وكااالت األمام        
سبب آخر يف االخنفاض ال ي حدث يف حجم عملياات الشاراء الايت ا اطلع     املتحدة  ويتمثل 

 ا الصندوق حلساب .طراق ثالثة، وال ي كاان لاه تاأثري  علاى كال ماو مبلاغ رساوين املناولاة          
مليااون دوالر( ومبلااغ اإلياارادات املخصصااة  0.8الاايت حصاالت عليهااا املنظمااة )نقصااان قاادر   

مزيادا ماو التفاصايل     16والر(  وتوفر املالحظاة  مليون د 1.8ألنشطة الشراء )اخنفاض قدر  
عااو اإلياارادات األخاارى الاايت حصاال عليهااا الصااندوق، بينمااا يتضاامو اجلاادول جاايم  لاايال        

 خلدمات الشراء املقدمة ألطراق ثالثة مصنفة حسب فئة العمالء   
 

 تدفق اإليرادات يف املستقبل واستمرارية العمليات  
كانت لدى صاندوق األمام املتحادة للساكان      2015كانون األول/ديسمرب  31ح   - 8

مليون دوالر، يتعلاق   366.7اتفاقات موقعة بشأن حيرادات مو املسا ات يف املستقبل قيمتها 
مليااون منااها باااملوارد املخصصااة  وزاا   اإلياارادات املقبلااة بالغااة األ يااة ألهنااا تضاامو   349.5

 استمرارية عمليات الصندوق   
 

 امةنظرة ع -املصروفات   
، وزاو ماا يقال بنسابة     2015ملياون دوالر يف عااين    977.4بلغ جمماوع املصاروفات    - 9

ملياون دوالر    1 002.1وقادر    2014يف املائة عاو املبلاغ الا ي .نفاق يف عااين       2.5قدرزا 
ويعزى االخنفاض .ساسا حىل املصروفات يف حطار املوارد غري املخصصاة، الايت اخنفضات مبقادار     

 482.7حىل  2014ملياون دوالر يف عااين    500.4يف املائة(، مو  3.5مليون دوالر ) 17.7
  وذلت االخنفااض ناتج يف املقااين األول عاو تادابري التقشاف الايت        2015مليون دوالر يف عاين 
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، يف .عقااب االخنفااض يف اإليارادات ماو املساا ات      2015نف ت يف النصف الثاين ماو عااين   
 غري املخصصة   

وفات الااربامج القطريااة والتاادخالت العامليااة واإلقليميااة     وقااد اخنفااض جممااوع مصاار    - 10
ملياون دوالر يف عااين    820.2يف املائاة، ماو    2.6واألنشطة الربناجمياة األخارى بنسابة قادرزا     

  وزاا ا االخنفاااض يعاازى حىل املااوارد غااري    2015مليااون دوالر يف عاااين   798.6حىل  2014
املاااوارد املخصصاااة زادت مبقااادار  املخصصاااة وحااادزا، ألن املصاااروفات الربناجمياااة يف حطاااار   

  غااري .ن النمااو يف حطااار املااوارد املخصصااة مل يكااو كافيااا  2015ماليااني دوالر يف عاااين  4.3
ملياون دوالر يف مصاروفات األنشاطة الربناجمياة يف حطاار       25.9للتعويض عو االخنفاض البالغ 

 املوارد غري املخصصة 
)مقاباال  2015ليااون دوالر يف عااين  م 140.3وبلغات مصاروفات امليزانيااة املؤسساية     - 11

يف املائااااة مااااو جممااااوع  24.4(، وزااااو مااااا يعااااادل 2014مليااااون دوالر يف عاااااين  139.5
 املصروفات للسنة 

 
 .وال -الشكل الرابع   

 تكويو املصروفات حسب نوع األنشطة    
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(  

 
 
 
 
 
 
 
  

 اجلغرايف، وطبيعتها، وطريقة التنفي ، والغرضموزعة حسب املوقع  -املصروفات   
، اساااتخدين 2015حن صاااندوق األمااام املتحااادة للساااكان منظماااة ميدانياااة  ويف عااااين  - 12

املائة، ماو جمماوع    يف 79مليون دوالر، .ي  631.1الصندوق يف .نشطته امليدانية مبلغا قدر  
  نشااطة الربناجميااة األخاارى  الااربامج القطريااة والتاادخالت العامليااة واإلقليميااة واأل   مصااروفات 

82% 

14% 

4% 

الربامج القطرية، والتدخالت العاملية 
 6m 798$واإلقليمية، 

 3m 140$امليزانية املؤسسية، 

 5m 38$الشركات، 



A/71/5/Add.8 

 

16-11761 70/174 

 

 الاايت حصاالت علااى .كاارب قاادر مااو مساااعدات الصااندوق زااي شاارق .فريقيااا   طقاوكاناات املناا
ملياون   73.1ملياون دوالر، مباا يف ذلات مبلاغ قادر        183.3واجلنوب األفريقي )ما جمموعه 

مليااون  144.6دوالر مااو املااوارد غااري املخصصااة(، تليهااا منطقااة غاارب .فريقيااا ووسااطها )     
مليون دوالر مو املوارد غري املخصصة( ز آسيا ومنطقاة   56.6مبا يف ذلت مبلغ قدر  دوالر، 

ملياون دوالر ماو املاوارد     84.6مليون دوالر، مبا يف ذلت مبلغ قادر    128.5احمليط اهلادئ )
، كاناات نفااس املناااطق زااي .يضااا الاايت تلقاات .علااى مبااالغ   2014غااري املخصصااة(  ويف عاااين 

 الصندوق   املعونة الربناجمية مو 
يف  21.0ملياون دوالر ).ي   167.5وبلغ جمموع املصروفات علاى األنشاطة العاملياة     - 13

املائة مو جمموع املصروفات على الربامج القطرياة، والتادخالت العاملياة واإلقليمياة، واألنشاطة      
يف املائااة، علااى  73.1مليااون دوالر، .ي  22.4الربناجميااة األخاارى(  ومااو زاا ا املبلااغ، .نفااق  

برنامج حمدادات الصندوق، ال ي كان يسمى سابقا الربنامج العاملي لتعزياز .ماو سالع الصاحة     
اإلمنائية، وزو الربنامج الرئيساي لصاندوق األمام املتحادة للساكان الا ي يسااعد البلادان علاى          
بناء نظم صحية .قوى وتوسيع حمكانية احلصول على حمدادات موثوقة مو وساائل مناع احلمال    

 املنق ة للحياة ألغراض صحة األين   ومو األدوية 
 

 ثانيا -الشكل الرابع   
التوزيااع اجلغاارايف للمصااروفات علااى الااربامج القطريااة، والتاادخالت العامليااة واإلقليميااة، واألنشااطة            

 الربناجمية األخرى )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29.2   84.6   73.1   17.0   28.2   56.6   0.8   23.9  

 72.1  

 43.9  

 110.2  

 9.2  
 18.2  

 88.0  

 -    

 143.6  

آسيا والمحيط  الدول العربية

 الهادئ

شرق أفريقيا 

 والجنوب األفريقي

أوروبا الشرقية 

 وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر 

 الكاريبي

غرب أفريقيا 

 ووسطها 

 األنشطة العالمية مكتب أديس أبابا

 املخصصة غري املخصصة
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وجناس الصاندوق يف تنفيا  واليتاه يعتماد حىل حاد كابري علاى مهاارة وكفااءة موظفياه            - 14
مليااون دوالر علااى تكاااليف  263.8، .نفااق الصااندوق 2015الااوطنيني والاادوليني  ويف عاااين 

يف املائة مو جمموع املصروفات يف تلت السانة  وميثال زا ا املبلاغ      27.0، اا ميثل (10)املوظفني
، حينمااا كاناات  2014يف املائااة عمااا كااان عليااه احلااال يف عاااين     1.4نساابة .علااى مبااا قاادر    

يف املائااة مااو جممااوع مصااروفات ذلاات العاااين  ويف هنايااة عاااين     27.4تكاااليف املااوظفني متثاال  
يف املائاة يف عااين    82.4و موظفي الصاندوق )مقارناة مباا يبلاغ     يف املائة م 82.5، كان 2015
 يف املائة يعملون يف مقر املنظمة    17.5( يعملون يف املكاتب امليدانية، وكان 2014

وتعر ت مصروفات السفر واملصروفات األخرى ألكرب تباايو ماو سانة ألخارى  فقاد       - 15
مليااون دوالر  69.3حىل  2014مليااون دوالر يف عاااين  83.1اخنفضات مصااروفات الساافر ماو   

، .ساسا نتيجة جلهود حدارية مركزة ترمي حىل تقلاي  تكااليف السافر وتضامنت     2015يف عاين 
داخلية وتشاجيع بادائل السافر املتسامة بكفااءة اساتخداين الطاقاة، ماو         “  ريبة كربون”حدخال 

 2014اين ملياون دوالر يف عا   24.1قبيل التاداول بالفياديو  وارتفعات التكااليف األخارى ماو       
، نتيجة بصفة رئيسية حلادوث زياادة يف خساائر صارق     2015مليون دوالر يف عاين  34.9حىل 

 العمالت األجنبية غري املتحققة واملتحققة خبصول املسا ات املستحقة القبض   
 

  

__________ 

الاا يو يعي نااهم املاادير التنفياا ي للصااندوق .و مااو ينااوب عنااه      مجيااع العاااملني  “املااوظفني”يشاامل مصااطل    (10) 
للنظاااين األساسااي ملااوظفي األماام املتحاادة ومبوجااب الساالطة الاايت خوهلااا األمااني العاااين للماادير التنفياا ي     وفقااا

، ومقارر اجلمعياة   2004حزيران/يونياه   1السارية اعتباارا ماو    ST/SGB/2004/10)مبقتضى نشرة األمني العاين 
(  وزو يشمل مجياع املاوظفني الا يو    لق بشؤون موظفي صندوق األمم املتحدة للسكاناملتع 58/555العامة 

 يعملون بعقود مستمرة وحمددة املدة ومؤقتة 

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2004/10
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 ثالثا -الشكل الرابع   
 تكويو املصروفات حسب طبيعتها  
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

وتضااطلع احلكوماااات واملنظماااات غاااري احلكومياااة بتنفيااا  نسااابة كااابرية ماااو .نشاااطة   - 16
املائاة   يف 32.5، .ي 2015ملياون دوالر يف عااين    259.4الصندوق الربناجمية، بلغت قيمتها 

الاربامج القطريااة، والتاادخالت العاملياة واإلقليميااة واألنشااطة الربناجميااة    ماو جممااوع مصااروفات 
، حاني بلغات   2014 دوالر عاو مثيلاه يف عااين   مالياني   4.3ويزيد ز ا املبلغ مبقادار   األخرى 

ملياون دوالر،   255.1مصروفات األنشطة اليت نف فا احلكوماات واملنظماات غاري احلكومياة     
 ملصروفات الربناجمية يف املائة، مو جمموع ا 31.1.و 

 263.8  

 159.4  

 118.9  

 164.4  

 159.1  

 0.7  

 69.3  

 6.7  

 0.3  

 34.9  

 256.1  

 168.8  

 118.8  

 168.6  

 176.1  

 0.6  

 83.1  

 5.8  

 -    

 24.1  

 تكاليف الموظفين

 سلع الصحة اإلنجابية وغيرها من السلع المتصلة بالبرامج

 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 اللوازم والمواد وتكاليف التشغيل

 الخدمات المهنية والخدمات المتعاقد عليها

 تكاليف التمويل

 السفر

 االستهالك واإلهالك

 اضمحالل القيمة

 المصروفات األخرى

2015

2014
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حطاااارا متكاااامال   2017-2014وتتضااامو خطاااة الصاااندوق االساااتراتيجية للفتااارة     - 17
للنتائج،  دد .ربع نتائج حمنائية وثالث نتائج حدارياة لتحقياق .زاداق الصاندوق االساتراتيجية       

: زيااادة 1مليااون دوالر لتحقيااق النتيجااة   500.3، .نفااق الصااندوق  2015ويف خااالل عاااين  
ملياون دوالر يف   501.2واستخداين خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابياة املتكاملاة ).نفاق    توافر 
يف املائااة مااو جممااوع املصااروفات الربناجميااة )مقاباال       62.6(، وزااو مااا يعااادل   2014عاااين 

 (   2014يف املائة يف عاين  61.1
 

 رابعا -الشكل الرابع   
واإلقليمياااة، واألنشاااطة الربناجمياااة مصاااروفات الاااربامج القطرياااة، والتااادخالت العاملياااة    

 األخرى حسب املسا ات يف  قيق نتائج حطار النتائج اإلمنائية املتكامل
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
   

يف املائاااة ماااو   65.7ملياااون دوالر .و  524.8، .نفاااق الصاااندوق  2015يف عااااين  - 18
املصاااروفات الربناجمياااة علاااى .نشاااطة حماااا كاااان زااادفها الرئيساااي زاااو  قياااق املسااااواة باااني     
اجلنسااني/متكني املاار.ة .و سااا ت مسااا ة كاابرية يف  قيااق املساااواة بااني اجلنسااني  وزاا ا ميثاال 

، عنادما كاان   2014املصاروفات الربناجمياة مقارناة بعااين     نقطاة مئوياة ماو     17.1زيادة مبقدار 
مليااون دوالر( مااو املصااروفات   398.3يف املائااة ).و  48.6اهلاادق الرئيسااي لنساابة قاادرزا   

 الربناجمية زو متكني املر.ة، .و سا ت مسا ة كبرية يف  قيق املساواة بني اجلنسني   
 

500.3 

60.8 

113.6 104.9 

19.0 

501.2 

60.2 
95.6 

140.4 

22.8 

زيادة توافر : 1النتيجة 

واستخدام خدمات الصحة 

 الجنسية واإلنجابية المتكاملة

زيادة األولوية : 2النتيجة 

الممنوحة للمراهقين، وبخاصة 

البنات المراهقات ذوات األعمار 

الصغيرة جدا، في السياسات 

 والبرامج اإلنمائية الوطنية

تعزيز المساواة بين : 3النتيجة 

الجنسين، وتمكين المرأة 

 والبنات، والحقوق اإلنجابية

تعزيز السياسات : 4النتيجة 

الوطنية والخطط اإلنمائية 

الدولية عن طريق إدماج التحليل 

القائم على األدلة للديناميات 

 السكانية

 الفعالية والكفاءة التنظيمية

2015

2014
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 خامسا   -الشكل الرابع   
ياااة، والتااادخالت العاملياااة واإلقليمياااة، واألنشاااطة الربناجمياااة  مصاااروفات الاااربامج القطر  

 األخرى حسب املسا ة يف  قيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املر.ة
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ويواصل الصندوق تعزيز مشاركته يف .نشطة االستجابة واإلغاثة اإلنساانية يف البلادان    - 19
ملياون دوالر، وزاو ماا يعاادل      53.1، .نفق الصندوق 2015املستفيدة مو الربامج  ويف عاين 

 يف املائة مو املصروفات الربناجمية، على األنشطة اإلنسانية    6.6
 

 الفائض للسنة  
ملياون دوالر  وزا ا زاو مبلاغ      15.4ماا مقادار     2015مجاايل لسانة   بلغ الفائض اإل - 20

ملياون دوالر واحتسااب    38.0الفائض بعد خصم عجز يف حطار املوارد غري املخصصة قادر   
 مليون دوالر  53.4فائض يف حطار املوارد املخصصة قدر  

ة يف املائااة مااو املااوارد غااري املخصصاا     94.9، اسااتخدين الصااندوق  2015ويف عاااين  - 21
(  وملات  2014يف املائة يف عااين   91.4املتاحة على .ساس قابل للمقارنة مع امليزانية )مقابل 

، حىل جانب األموال غري املنفقاة  2015املوارد غري املخصصة املتاحة اإليرادات الواردة يف عاين 
 املرح لة مو سنوات سابقة   

ددة الغرض وغاري خمصصاة   ، كانت لدى الصندوق .موال غري حم2015ويف هناية عاين  - 22
( 2014مليااون دوالر يف عااااين   61.0مليااون دوالر )مقاباال    57.8متاحااة للااربامج قيمتااها    

100.5 

424.3 

221.6 

52.2 

90.9 

307.4 

359.3 

62.6 

الهدف الرئيسي للنشاط هو المساهمة 

أو /في تحقيق المساواة بين الجنسين و

 (هدف جنساني قائم بذاته)تمكين المرأة 

مساهمة هامة في تحقيق المساواة بين 

تعميم مراعاة المنظور )الجنسين 

 (الجنساني

بعض المساهمة في تحقيق المساواة بين 

 أو تمكين المرأة/الجنسين و

عدم المساهمة في تحقيق المساواة بين 

 أو تمكين المرأة/الجنسين و

2015

2014
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الااواردة .دنااا  تفاصاايل عااو حركااة األمااوال يف  14  وتااوفر املالحظااة 2016للتوزيااع يف عاااين 
ظااين  حطار املوارد غري املخصصة، وك لت التسوية بني رصيد األماوال املتاحاة للاربامج باتبااع ن    

 احملاسبة على .ساس االستحقاق الكامل واألموال املتاحة للتوزيع 
ملياااون دوالر يف  0.04وقاااد زاد الفاااائض يف حطاااار املاااوارد غاااري املخصصاااة ماااو        - 23
  وكااان زاا ا يرجااع .ساسااا حىل حاادوث 2015مليااون دوالر يف عاااين  53.4حىل  2014 عاااين

حىل  2014مليااون دوالر يف عاااين   529.4زيااادة يف حمجااايل اإلياارادات مااو املسااا ات، مااو     
    2015مليون دوالر يف عاين  581.3

 
 املركز املايل  
 األصول واخلصوين  

 1 216.6مااا مقاادار   2015كااانون األول/ديساامرب  31بلااغ جممااوع األصااول يف   - 24
(؛ وبلاااغ جمماااوع اخلصاااوين  2014دوالر يف عااااين ملياااون  1 295.2ملياااون دوالر )مقابااال  

 ( 2014 مليون دوالر يف عاين 567.8مليون دوالر )مقابل  422.2مقدار   ما
، مقارناة مبجماوع   دوالرمليون  667.4ويف هناية السنة، بلغ جمموع األصول اجلارية  - 25

  وبلغت نسبة اخلصوين اجلارية، وزاي النسابة الايت    دوالرمليون  149.4اخلصوين اجلارية البالغ 
يف  2.5يف املائة، مقارنة بنسبة قادرزا   4.5اجلارية، تقيس قدرة املنظمة على الوفاء بالتزامافا 

  وتلت الزيادة الايت جعلات نسابة اخلصاوين اجلارياة قريباة ماو النسابة         2014املائة يف هناية عاين 
 100.2يف املائااة(، ترجااع .ساسااا حىل حاادوث اخنفاااض قاادر   4.6) 2013 املسااجلة يف عاااين

 قات مليون دوالر يف احلسابات املستحقة القبض واملستح
 

 األرصدة النقدية وحافظة االستثمارات  
اخنفضت النقدية ومكافئات النقدياة واالساتثمارات لصاندوق األمام املتحادة للساكان        - 26

مليااااون دوالر يف هنايااااة   934.7يف املائااااة(، مااااو   16.5مليااااون دوالر ) 154.3مبقاااادار 
خنفاااض بصاافة   ويعاازى زاا ا اال2015مليااون دوالر يف هنايااة عاااين  780.4حىل  2014 عاااين

مليااون دوالر يف الصااناديق الاايت  ااتفظ  ااا الصااندوق بصاافته   98.5رئيسااية حىل اخنفاااض بلااغ 
 الوكيل اإلدارة لملنشطة الربناجمية املشتركة   

واخنفضااات األرصااادة النقدياااة للصاااندوق )النقدياااة احلا ااارة والنقدياااة املودعاااة يف        - 27
مليااون دوالر يف هنايااة   21.8حىل  2014مليااون دوالر يف هنايااة عاااين   13.3املصااارق( مااو  

  وكاناات حافظااة االسااتثمارات )شاااملة مكافئااات النقديااة( منقساامة بالتساااوي    2015 عاااين
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تقريبا بني االستثمارات اليت تستحق يف غضاون االثا  عشار شاهرا املقبلاة واالساتثمارات الايت        
ايل احلافظااة يف املائااة مااو حمجاا  48.1تسااتحق بعااد عاااين، مااع كااون األوىل متثاال نساابة قاادرزا    

يف املائاة   51.9( بينما متثل األخرية النسبة الباقياة وزاي   2014يف املائة يف عاين  46.1 )مقابل
(  واخنفض متوسط .جل استحقاق استثمارات الصاندوق ماو   2014يف املائة يف عاين  53.9)

    2015شهرا يف هناية عاين  13.3حىل  2014شهرا يف هناية عاين  16.8
حىل  2014يف املائااة يف عاااين   0.6ارتفااع متوسااط العائاادات مااو     ،2015ويف عاااين  - 28

املالياة العالياة اجلاودة ماع التركياز الشاديد علاى        األدوات ويستثمر الصندوق يف يف املائة   0.8
يف املائاة ماو القيماة اإلمجالياة      78.4كان ، 2015اجلدارة االئتمانية ملصدريها؛ ويف هناية عاين 

 AAA.وراق مالياة ماو الفئاة    يف شاكل   ثالثاة .شاهر .و .كثار   ل الستثمارات اليت تستحق خاال ل
 ( 2014يف املائة يف هناية عاين  65.1مقارنة بنسبة قدرزا ) +AA .و

، بااد. الصااندوق يف  وياال .مااوال كاناات خمصصااة لتموياال    2016ويف نيسااان/.بريل  - 29
تثمران تلات  االلتزامات املتعلقاة باساتحقاقات املاوظفني حىل ماديري صاندوقني خاارجيني سيسا       

األمااوال يف حافظااة اسااتثمارات .كثاار تنوعااا وتاادر عائاادا .علااى، ااثلااة حلافظااة اسااتثمارات        
صندوق املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  ومو املتوقع .ن جيري  ويل تلات األماوال   

 فصليا، على مدى فترة سنتني   
ويضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بجدارة خزيناة الصاندوق و.نشاطته االساتثمارية      - 30

 مبوجب اتفاق بشأن مستوى اخلدمات   
 املخزونات  

زادت القيماااة اإلمجالياااة ملخزوناااات الصاااندوق زياااادة زامشاااية، حذ ارتفعااات مااااو         - 31
  2015ياااة عااااين ملياااون دوالر يف هنا 59.0حىل  2014ملياااون دوالر يف هناياااة عااااين  54.3

تعازى الزيااادة ساوى حىل زيااادة خمزونااات سالع الصااحة اإلجنابيااة وسالع .خاارى ذات صاالة      وال
ملياااون دوالر يف هناياااة    27.1باااالربامج كانااات قياااد الوصاااول حىل جهافاااا النهائياااة، ماااو       

  وزاد .يضاا عادد املكاتاب امليدانياة     2015مليون دوالر يف هناياة عااين    38.4حىل  2014 عاين
يف  57حىل  2014يف عااااين  50خمزوناااات قياااد الوصاااول يف هناياااة السااانة ماااو      املبلغاااة عاااو 

كاان متوساط عمار خمزوناات املاواد الايت        2015كانون األول/ديسمرب  31  ويف 2015 عاين
 مو األشهر    2.1كانت قيد الوصول 

وعلى االختالق مو املخزوناات الايت زاي قياد الوصاول، اخنفضات قيماة املخزوناات          - 32
مليااااون دوالر يف هنايااااة  18.3حىل  2014مليااااون دوالر يف عاااااين  22.4مااااو احملااااتفظ  ااااا 
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حىل  2014يف عااين   23، ماع .ن عادد املكاتاب احملتفظاة مبخزوناات ثابتاة زاد ماو        2015 عاين
  وكان متوسط عمر معدات املخزونات الايت  اتفظ  اا املكاتاب امليدانياة      2015يف عاين  26
 .شهر    7.5يبلغ  2015كانون األول/ديسمرب  31يف 
واخنفض جمماوع خسائر/تساويات املخزوناات واالعتمااد اخلاال خبساائر املخزوناات         - 33
  2015مليون دوالر يف عاين  0.1حىل  2014مليون دوالر يف عاين  0.3مو 
ويف  وء تزايد . ية شراء وتوزيع سلع الصحة اإلجنابية، يضطلع الصندوق بعدد ماو   - 34

قدرتاااااه علاااااى حدارة سالسااااال اإلمااااادادات واملخزوناااااات   املباااااادرات الرامياااااة حىل تعزياااااز  
، .طلق الصندوق نظاماا جديادا لتساجيل خمزوناات املكاتاب امليدانياة وتتب عهاا        2015 عاين ويف

ورصدزا، وزو نظاين مدمج متاما يف عملية  طيط املوارد يف املؤسسة ويوفر بياناات يف الوقات   
وقاين بتخزينها وبتوزيعهاا يف .ي مرحلاة    احلقيقي بشأن سلع املخزونات اليت اشترازا الصندوق

 وعلى مدى فترة زمنية   
 

 السلف املقدمة مو صندوق التشغيل  
يف  21.9ماليااني دوالر ) 3اخنفضاات الساالف املقدمااة مااو صااندوق التشااغيل مبقاادار   - 35

  وزاا ا 2015ماليااني دوالر يف هنايااة عاااين   10.8املائااة( للساانة الثانيااة علااى التااوايل وبلغاات   
ض نتج عو ب ل اإلدارة جهاودا مركازة يف اارساة اإلشاراق والرقاباة عاو كثاب علاى         االخنفا

 السلف املقدمة مو صندوق التشغيل حىل الشركاء املنف يو   
 

 املمتلكات واملنشآت واملعدات واألصول غري امللموسة  
كاااان صاااندوق الساااكان  اااتفظ مبمتلكاااات   2015كاااانون األول/ديسااامرب  31يف  - 36

(  واتسااقا  2014ملياون دوالر يف عااين    34.1ملياون دوالر )  34ت قيمتها ومنشآت ومعدا
، كانت .كرب الفئات يف حطار املمتلكاات واملنشاآت واملعادات زاي املركباات،      2014مع عاين 

يف املائة مو مجيع األصول الثابتاة،   33.3مليون دوالر، .ي  11.3بقيمة دفترية صافية قدرزا 
 يف املائة    32ماليني دوالر، .ي  10.9ثابتة قدرزا تليها املباين، بقيمة دفترية 

، بلغاات تكلفااة بنااود املمتلكااات واملنشااآت    2015كااانون األول/ديساامرب   31ويف  - 37
مليااون دوالر  13.9واملعاادات الاايت ظلاات مسااتخدمة رغاام اسااتهالكها بالكاماال مااا مقاادار     

 ( 2014مليون دوالر يف عاين  14.1)مقابل 
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مليااون  0.7مااا جمموعااه  2015غااري امللموسااة يف هنايااة عاااين   وبلغاات قيمااة األصااول  - 38
(؛ وتتكااون .صاول الصااندوق غااري امللموسااة  2014مليااون دوالر يف عاااين  0.6دوالر )مقابال  

 مو الرباجميات املقتناة خارجيا والرباجميات املستخدمة داخليا على السواء   
 

 احلسابات املستحقة القبض واحلسابات املستحقة الدفع  
ملياون   229.1ملياون دوالر، ماو    71.8زادت املسا ات املستحقة القابض مبقادار    - 39

  وماااو زااا    2015ملياااون دوالر يف هناياااة عااااين   300.9حىل  2014دوالر يف هناياااة عااااين  
مليااون دوالر حىل الزيااادة مااو ساانة ألخاارى يف املسااا ات املخصصااة      58.7الزيااادة، يعاازى  

ا قااد حااان يف هنايااة الساانة  واتساااقا مااع الساانوات   املسااتحقة القاابض الاايت مل يكااو .جاال دفعهاا 
يف  93.8السابقة، متثل املسا ات املخصصة غالبياة جمماوع املساا ات املساتحقة القابض ).و      

 املائة منها(   
وال تزال معدالت  صيل املسا ات املساتحقة القابض مرتفعاة للغاياة؛ فبحلاول هناياة        - 40

دة للسااكان مااا قيمتااه مليااون دوالر فقااط مااو  ، كااان لاادى صااندوق األماام املتحاا 2015عاااين 
مليااون دوالر يف  0.9شااهرا )مقاباال  12املسااا ات املسااتحقة القاابض بعااد ماادة تزيااد علااى    

ملياون دوالر فقاط ماو املساا ات      0.1(، وقاين الصندوق يف العاين نفسه بشاطب  2014 عاين
 ( 2014مليون دوالر يف عاين  0.2املستحقة القبض )مقابل 

حىل  2014ملياون دوالر يف عااين    212.4حلسابات املساتحقة الادفع ماو    واخنفضت ا - 41
  ويعازى معظاام زا ا االخنفااض حىل االخنفااض يف مبلااغ     2015ملياون دوالر يف عااين    112.2

األموال اليت  تفظ  ا الصندوق حلساب وكاالت .خرى تابعة لملمم املتحادة بوصافه الوكيال    
ملياااون دوالر يف هناياااة  44.7حىل  2014عااااين ملياااون دوالر يف هناياااة  143.2اإلداري ماااو 

    2015 عاين
 

 استحقاقات املوظفني  
مليااون دوالر يف  332.1اخنفضاات االلتزامااات املتعلقااة باسااتحقاقات املااوظفني مااو     - 42
، ويعزى ذلات .ساساا حىل حادوث    2015مليون دوالر يف هناية عاين  302.7حىل  2014 عاين

مليااون دوالر   30تحقاقات مااا بعااد انتااهاء اخلدمااة قاادر  اخنفاااض يف االلتزامااات املتعلقااة باساا
وقد حددت االلتزامات املتعلقة باستحقاقات ماا بعاد انتاهاء اخلدماة علاى .سااس تقيايم .جرتاه         
شركة حكتوارية مستقلة  وكانت العوامل الرئيسية الايت .ساهمت يف االخنفااض زاي التغايريات      

ديث معادل اخلصام لاللتزاماات املتعلقاة بالتاأمني      يف االفترا ات املالية، اليت كان ماو بيناها  ا   
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 2015يف عااين   4.38حىل  2014يف املائاة يف عااين    4الصحي بعد انتهاء اخلدماة بزيادتاه ماو    
وخفااض معاادل الزيااادة املتوقعااة يف تكاااليف الرعايااة الصااحية يف خطااط التااأمني الطاا  خااارج  

  2015ملائة يف عاين يف ا 4حىل  2014يف املائة يف عاين  5الواليات املتحدة مو 
واخنفاااض اجلااازء غاااري املماااول ماااو االلتزاماااات املتعلقاااة باساااتحقاقات املاااوظفني ماااو   - 43

، 2015مليااون دوالر يف هنايااة عاااين  114.8حىل  2014مليااون دوالر يف هنايااة عاااين  154.8
األمااار الااا ي يعااازى بصااافة رئيساااية حىل حااادوث اخنفااااض يف جمماااوع االلتزاماااات قااادر           

ماليااااني دوالر ُرصااااد خااااالل الساااانة    10.6دوالر، يكملااااه متوياااال قاااادر  مليااااون  29.4
وااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني يف الصندوق زي مو بني .فضل االلتزاماات املمولاة   

 يف منظومة األمم املتحدة بأكملها 
 

 .رصدة الصناديق واالحتياطيات  
.رصادة الصاناديق غاري احملاددة الغارض      تشمل .رصدة املوارد غري املخصصة فئتني  ا:  - 44

 و.رصدة الصناديق احملددة الغرض 
( ملياون  57.0، بلاغ العجاز يف الصاناديق غاري احملاددة الغارض )      2015ويف هناية عااين   - 45

ملياون دوالر نااجم عاو    ( 114.8دوالر، وزو حاصل مجع مكاونني اثانني  اا: عجاز قادر  )     
ملياون   57.8باساتحقاقات املاوظفني، ومبلاغ قادر       اجلزء غري املماول ماو االلتزاماات املتعلقاة    

دوالر، ميثل رصيد الصندوق املتاس للربجمة على .ساس املعايري احملاسابية الدولياة للقطااع العااين      
  2016مليون دوالر يف عاين  24.8ويتوافر مو رصيد الصندوق املتاس للربجمة مبلغ قدر  

مليااون دوالر   38.3احملااددة الغاارض ، بلااغ رصاايد الصااناديق  2015ويف هنايااة عاااين  - 46
ماليااني دوالر الفااائض التراكماااي لرسااوين مناولاااة     3.2ومااو زاا ا املبلاااغ، ميثاال مبلااغ قااادر      

املشتريات عو املصروفات؛ وقاد ُرصادت زا   األماوال يف السانوات الساابقة ألغاراض تيساري         
الباااالغ التخطااايط ملاااوارد خااادمات الشاااراء  .ماااا رصااايد الصاااناديق الباقياااة احملاااددة الغااارض      

، اسااتخدين 2015مليااون دوالر فهااو يعاازى حىل صااندوق زبااات خااال  وخااالل عاااين   35.1
وقادرزا   2014صندوق السكان بالكامل مبالغ الفائض التراكمي املستردة واملرحلاة ماو عااين    

 ماليني دوالر  5.9
ملياون دوالر، امتثااال للنظااين     16.7وقد جارى  فايض االحتيااطي التشاغيلي مبقادار       - 47
يف املائاة ماو    20يل والقواعد املالية لصندوق السكان، الل يو  ددان للرصايد مبلغاا يعاادل    املا

 صايف اإليرادات مو املسا ات غري املخصصة للسنة 
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ملياااااون دوالر، ماااااو  54.2وزاد رصااااايد صاااااندوق املاااااوارد املخصصاااااة مبقااااادار   - 48
  2015هنايااة عاااين  مليااون دوالر يف 729.6حىل  2014مليااون دوالر يف هنايااة عاااين  675.4

ملياون دوالر يف املساا ات املخصصاة     53.7وتعزى الزيادة .ساسا حىل حدوث زياادة قادرزا   
 املستحقة القبض 

 
 اخلامتة  

وزااو يف مركااز مااايل جيااد  2015اسااتطاع صااندوق السااكان .ن لتااتم الساانة املاليااة   - 49
 يكفل بقاء التزاماته غري املسددة يف حدود املوارد املالية املتاحة    و.ن
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 الفصل اخلامس
 2015كانون األول/ديسمرب  31البيانات املالية للسنة املنتهية يف   
 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ).(2015كانون األول/ديسمرب  31بيان املركز املايل يف  - .وال  

 الواليات املتحدة()بآالف دوالرات 

 املرجع 
 كـــانون األول/  31يف 

 2015ديسمرب 
 كانون األول/ 31يف 

 2014ديسمرب 
      األصول 

      اجلاريةاألصول 

 385 59 359 77 3املالحظااة  النقدية ومكافئات النقدية

 448 378 171 309 4املالحظااة  االستثمارات اليت تستحق خالل سنة واحدة

 282 54 959 58 5املالحظااة  املخزونات

 171 40 6املالحظااة  املسا ات املستحقة القبض )املعامالت التبادلية(

 239 117 253 180 6املالحظااة  املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية(

 449 28 836 30 6املالحظااة  األخرىاجلارية املبالغ املدفوعة مقدًما واألصول 

 864 13 830 10 7املالحظااة  صندوق التشغيلالسلف املقدمة مو 

667  اجملموع   448  651  838  

    اجلاريةاألصول غري 

 920 496 902 393 4املالحظااة  واحدة سنةخالل االستثمارات اليت تستحق 

 659 111 589 120 6املالحظااة  املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية(

 10 11 6املالحظااة  األصول غري اجلارية األخرى

 123 34 980 33 8املالحظااة  املمتلكات واملنشآت واملعدات

 648 672 9املالحظااة  امللموسة األصول غري

549  اجملموع   154  643  360  

1  جمموع األصول   216  602  1  295  198  

    اخلصوين

    اجلاريةاخلصوين 

 434 212 227 112 10املالحظااة  الدفع واملستحقات احلسابات املستحقة

 782 31 787 34 12املالحظااة  استحقاقات املوظفني

 647 17 352 2 13املالحظااة  اخلصوين اجلارية واإليرادات املؤجلة األخرى
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 املرجع 
 كـــانون األول/  31يف 

 2015ديسمرب 
 كانون األول/ 31يف 

 2014ديسمرب 
149  اجملموع    366  261  863  

    اجلاريةاخلصوين غري 

 302 300 876 267 12املالحظااة  استحقاقات املوظفني

 603 5 988 4 13املالحظااة  اخلصوين غري اجلارية واإليرادات املؤجلة األخرى

272  اجملموع   864  305  905  

422  جمموع اخلصوين   230  567  768  

794  صايف األصول   372  727  430  

    االحتياطيات و.رصدة الصناديق

    االحتياطيات

 128 95 394 78 14املالحظااة  االحتياطي التشغيلي

 000 5 000 5 14املالحظااة  احتياطي اإليواء امليداين

83  جمموع االحتياطيات   394  100  128  

    .رصدة الصناديق

 692 45 299 38 14املالحظااة  الغرض ددةاحملخصصة املغري  املوارد .رصدة صناديق

خصصااة املخصصااة واملغااري  املااوارد .رصاادة صااناديق 
    الغرضددة احمل غري

 (762 93) (961 56) 14املالحظااة   خصصة املوارد غري امل 

 372 675 640 729 اجلدول باء خصصةاملوارد امل 

710  جمموع .رصدة الصناديق   978  627  302  

794  جمموع االحتياطيات و.رصدة الصناديق   372  727  430  

  
  املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. مو البيانات املالية ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ).(2015كانون األول/ديسمرب  31بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  -ا ثاني  

 بآالف دوالرات الواليات املتحدة()

 2014 2015 املرجع 
      اإليرادات مو املسا اتجمموع     

 392 477 197 398 اجلدول .لف املسا ات غري املخصصة

حىل اإليارادات األخارى   التحاويالت  : خمصوما منـها  
 (483 5) (947 5)  الرسوين الضريبيةلسداد 

392 15املالحظااة  اجملموع الفرعي   250  471  909  

 415 495 756 547 15املالحظااة  املسا ات املخصصة

 (672 3) (489 4)  وة: املبالغ املردودة حىل اجلهات املاخمصوما منها 

543  الفرعي اجملموع   267  491  743  

935 15املالحظااة  جمموع اإليرادات مو املسا ات   517  963  652  

 476 61 280 57 16املالحظااة  .خرى حيرادات

992  جمموع اإليرادات   797  1  025  128  

    املصروفات

 088 256 832 263 18املالحظااة  تكاليف املوظفني

 819 168 363 159 18املالحظااة  بالربامجاملتصلة السلع غريزا مو الصحة اإلجنابية وسلع 

 814 118 876 118 18املالحظااة  النظراء وتدريبهمقدرات تنمية 

 623 168 403 164 18املالحظااة  اللوازين واملواد وتكاليف التشغيل

 123 176 088 159 18املالحظااة  املتعاقد عليهااخلدمات املهنية واخلدمات 

 608 710 18املالحظااة  تكاليف التمويل

 139 83 251 69 18املالحظااة  السفر

 822 5 674 6   18 و 9 و 8املالحظات  االستهالك واإلزالك

 (4) 263 18املالحظااة  ا محالل القيمة

 084 24 916 34 18املالحظااة  .خرى مصروفات

977 18املالحظااة  جمموع املصروفات   376  1  002  116  

15 البيانان الثالث والرابع  لسنةافائض    421  23  012  

  
  املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. مو البيانات املالية ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ).(2015كانون األول/ديسمرب  31بيان التغريات يف صايف األصول للسنة املنتهية يف  -ا ثالث  

 املتحدة()بآالف دوالرات الواليات 

 املرجع 
أرصدة 
 االحتياطيات الصناديق

جممــوع صــايف 
 األصول

 395 759 660 96 735 662  2014كانون الثاين/يناير  1الرصيد يف      

     2014احلركة يف .رصدة الصناديق واالحتياطيات يف عاين 

 − 468 3 (468 3)  مو االحتياطي التشغيلي وحليهالتحويالت 

 (977 54) − (977 54)  املتعلقة باملوظفنياالستحقاقات 

     التحويالت بني موارد صندوق السكان

 − 828 1 (828 1)  احتياطي اإليواء امليداين

 012 23 (828 1) 840 24 البيان الثاين الفائض/)العجز( يف الفترة  

35)  جمموع احلركة خالل الفترة   433) 3  468  (31  965) 

627 البيان األول 2014كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف    302  100  128  727  430  

     2015احلركة يف .رصدة الصناديق واالحتياطيات يف عاين 

 − (734 16) 734 16   14املالحظااة  التحويالت مو االحتياطي التشغيلي وحليه

 521 51 − 521 51   14املالحظااة  االستحقاقات املتعلقة باملوظفني

     التحويالت بني موارد صندوق السكان

 − 380 (380)   14املالحظااة  احتياطي اإليواء امليداين

 421 15 (380) 801 15 ، البيان الثاين  14املالحظة  الفائض/)العجز( يف الفترة  

83  جمموع احلركة خالل الفترة   676  (16  734) 66  942  

710 البيان األول 2015األول/ديسمرب كانون  31الرصيد يف    978  83  394  794  372  

 
   املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. مو البيانات املالية ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ).(2015كانون األول/ديسمرب  31بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  -ا رابع  

 بآالف دوالرات الواليات املتحدة()

 2014 2015 املرجع 
    التدفقات النقدية مو األنشطة التشغيلية

 012 23 421 15 البيان الثاين الفائض يف الفترة

مكاسب(/خسائر االحتفاى بالنقدية .و مكافئات النقدية )
 117 146  .جنبية بعمالت

 822 5 674 6 18 و 9 و 8املالحظات  االستهالك واإلزالك

 6 268   هاوشطب املمتلكات واملنشآت واملعداتقيمة ا محالل 

اخلسائر/)املكاسب( النامجة عو التصرق يف املمتلكات واملنشآت 
 748 704  18املالحظااة  واملعدات

 (645 5) (801 6)  16املالحظااة  )مكاسب( حيرادات االستثمار

ات املرصودة للحسابات املشكوك )النقصان( يف االعتمادالزيادة/
 142 449  7 و 6املالحظتان   صيلها  يف

 (723 7) (769 4)  5املالحظااة  )الزيادة(/النقصان يف املخزونات 

 541 56 (786 71)  6املالحظااة  )الزيادة(/النقصان يف املسا ات املستحقة القبض

 229 1 040 3  7املالحظااة  )الزيادة(/النقصان يف السلف املقدمة مو صندوق التشغيل

 (888 11) (434 3)  النقصان يف املبالغ املدفوعة مقدًما واألصول األخرى/)الزيادة(

 970 78 (207 100)  10املالحظااة  )النقصان( يف احلسابات املستحقة الدفع واملستحقاتالزيادة/

 753 72 (421 29)  12املالحظااة  )النقصان( يف االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيالزيادة/

 977 14 (861 15)  13املالحظااة  خلصوين األخرى واإليرادات املؤجلة)النقصان( يف االزيادة/

 (977 54) 521 51 البيان الثالث املكاسب/)اخلسائر( االكتوارية

154)  صايف التدفقات النقدية مو األنشطة التشغيلية   056) 174  084  

    التدفقات النقدية مو األنشطة االستثمارية

 واألصولعمليات الشراء/التسويات للممتلكات واملنشآت واملعدات 
 (648 9) (897 7)  9 و 8املالحظتان  امللموسة غري

 270 374  عائدات بيع املمتلكات واملنشآت واملعدات

 (983 859) (743 523)  4املالحظااة  شراء االستثمارات

 785 620 032 690  4املالحظااة  استحقاق االستثمارات

 875 11 459 13  16 و 6 و 4املالحظات  الفوائد احملصلة

172  صايف التدفقات النقدية مو األنشطة االستثمارية   225  (236  701) 
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 2014 2015 املرجع 
    التدفقات النقدية مو األنشطة التمويلية

 − (49) 11املالحظااة  سداد اخلصوين املتصلة بالاتأجري التمويلي

 − (49)  األنشطة التمويليةصايف التدفقات النقدية مو  

18  لنقديةصايف )النقصان(/الزيادة يف النقدية ومكافئات ا   120  (62  617) 

 119 122 385 59 3املالحظااة  النقدية ومكافئات النقدية يف بداية الفترة

االحتفاى بالنقدية .و مكافئات النقدية  /)خسائر(مكاسب
 (117) (146)  بعمالت .جنبية

77 3املالحظااة  ومكافئات النقدية يف هناية الفترةالنقدية    359  59  385  

 
  املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. مو البيانات املالية ).( 

 
  “الطريقة غري املباشرة”يعرض بيان التدفقات النقدية باستخداين  

  
 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 ).(2015كانون األول/ديسمرب  31بيان املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف ).(  -خامسا   

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2015 
 الفرق/رصيد املوارد استخدام امليزانية امليزانية النهائية امليزانية األصلية بند امليزانية

     األنشطة اإلمنائية     

 740 1 178 31 918 32 571 34 التنمية فعالية

 012 13 778 309 790 322 110 342 الربامج

     األنشطة اإلدارية

 730 8 006 105 736 113 891 117 التكاليف املتكررة

 927 992 1 919 2 229 3 التكاليف غري املتكررة

 − 076 2 076 2 050 2 تنسيق األنشطة اإلمنائية لملمم املتحدة

499 اجملموع   851  474  439  450  030  24  409  

 
 البيانات املاليةاملالحظات املرافقة جزء ال يتجز. مو  ).( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 
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مااو دورة  2015-2014)ب( بيااان املقارنااة بااني امليزانيااة واملبااالغ الفعليااة لفتاارة الساانتني    -خامسااا   
 ).(2017-2014 يجية احلالية لفترة األربع سنواتاخلطة االسترات

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2015-2014فترة السنتني 
 الفرق/رصيد املوارد استخدام امليزانية امليزانية النهائية األصليةامليزانية  بند امليزانية

     األنشطة اإلمنائية     

 736 3 559 61 295 65 431 71 فعالية التنمية

 755 31 235 647 990 678 410 697 الربامج

     األنشطة اإلدارية

 177 18 354 211 531 229 934 234 التكاليف املتكررة

 707 3 418 4 125 8 585 8 التكاليف غري املتكررة

 − 057 4 057 4 150 4 تنسيق األنشطة اإلمنائية لملمم املتحدة

1 اجملموع   016  510  985  998  928  623  57  375  

 
  املالحظات املرافقة جزء ال يتجز. مو البيانات املالية ).( 

   
ويشمل نطاق امليزانية ألغراض البياان اخلاامس امليزانياة املؤسساية واألنشاطة الربناجمياة        

البيانااات  علااى( 25) 2املمولااة مااو مااوارد غااري خمصصااة  وتاارد تفاصاايل ح ااافية يف املالحظااة  
 املالية 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 الحظات على البيانات املاليةامل  
 1املالحظاة   
 املبلِّغ املهمة و.زداق املنظمة ومعلوماٌت عو الكيانبيان   
 بيان املهمة  

صندوق األمام املتحادة للساكان زاو وكالاة األمام املتحادة الرائادة الايت تادعم حدمااج             
القضايا السكانية يف خطة التنمية العاملية مو .جل  مان و ع سياسات تشمل اجلميع  ادق  

النمو االقتصادي والتنمياة املساتدامة املطارديو والشااملني      قيق الرفا  وقدرة التكيف لملفراد و
للجميع  ووو ندعم البلدان يف تعزيز حقاوق اإلنساان ويايتاها، وذلات بوساائل مناها كفالاة        
استفادة اجلميع مو خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابياة، وال سايما النسااء والشاباب؛ ويف بنااء      

نات الساكانية ماو .جال و اع السياساات والاربامج       القدرات على مجع و ليل واستخداين البيا
الراميااة حىل القضاااء علااى الفقاار ومعاجلااة الالمساااواة وكاا لت الرصااد الفعااال للتقاادين احملاارز؛       
وكفالة .ن يكون كل يل مرغوبا فيه، وكل والدة آمناة، و قياق مجياع الشاباب إلمكاناافم،      

 مع االلتزاين جماية البيئة لملجيال احلالية واملقبلة 
 

 .زداق املنظمة  
يعماال صااندوق السااكان علااى تعزيااز احلااق يف الصااحة اجلنسااية واإلجنابيااة مااو خااالل    

 2014تعجيل وترية التقادين واو  قياق .زاداق املاؤمتر الادويل للساكان والتنمياة ملاا بعاد عااين            
، مبااا يف ذلاات زاادق  سااني صااحة األين الاا ي  2030و.زااداق خطااة التنميااة املسااتدامة لعاااين 

مااو األزااداق اإلمنائيااة لمللفيااة، مااع حعطاااء األولويااة للحااد مااو الوفيااات النفاسااية    ُينجااز بعااد 
و قيق حمكانية حصول اجلميع علاى خادمات الصاحة اجلنساية واإلجنابياة، مباا يف ذلات تنظايم         
األساارة الطااوعي  ومااو خااالل التركيااز علااى زاا ا اجملااال، يهاادق الصااندوق حىل  سااني حياااة   

خدمات كافية، ال سيما النساء واملرازقاون والشاباب يف .كثار    السكان ال يو ال  صلون على 
بلدا  ويسترشد الصندوق يف عمله مبا لديه مو خاربة يف جمااالت دينامياات الساكان      150مو 

وحقااوق اإلنسااان واملساااواة بااني اجلنسااني، وتوج ااه االحتياجاااُت القطريااة مسااار .نشااطته           
ماة الشاراكات ماع احلكوماات والوكااالت      ويضطلع الصندوق بدور حمف ز للعمل والدعوة وحقا

األخرى التابعة لملمم املتحدة واجملتمع املدين والقطااع اخلاال ماو .جال التاأثري حجياباا يف حيااة        
الباليني مو الناس، وال سيما مو زم يف .مس احلاجاة حىل خدماتاه  وح اافة حىل ذلات، يسااعد      

اق  اديات الغاد ماو خاالل تاوفري      الصندوق البلادان علاى اساتخداين البياناات الساكانية الساتب      
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.دوات متكينيااة تتمثاال يف التوجيااه الااتق  واملشااورة املتعلقااة بالسياسااات والتاادريب والاادعم،      
 ويدعو حىل حشد املوارد واإلرادة السياسية الالزمة إلجناز .عماله 

ويسترشااد صااندوق األماام املتحاادة للسااكان بأزااداق ومبااادئ برنااامج عماال املااؤمتر      
( واإلجراءات الرئيساية ملواصالة تنفيا  ذلات الربناامج وحطاار       1994ن والتنمية )الدويل للسكا

، 2014العماال املتعلااق مبتابعااة برنااامج عماال املااؤمتر الاادويل للسااكان والتنميااة ملااا بعااد عاااين        
يعمل على الترويج هلا  ويلتزين الصندوق، علاى وجاه اخلصاول، بتعزياز الصاحة اجلنساية        كما

ابيااة واملساااواة بااني اجلنسااني وتفعياال مسااؤولية الرجااال، وبتشااجيع     واإلجنابيااة واحلقااوق اإلجن 
استقاللية النساء والفتيات ومتكينهو يف كال مكاان  ويتمتاع مجياع األزواج واألفاراد بااحلق يف       
.ن يقاارروا جريااة ومسااؤولية عاادد األطفااال الاا يو يرغبااون يف حجنااا م والفتاارات الفاصاالة بااني   

يف احلصول على املعلوماات والوساائل الالزماة لا لت  ويارى      مواعيد حجنا م، وهلم .يضا احلق 
الصااندوق .ن يايااة زاا   احلقااوق والتاارويج هلااا وتعزيااز رفااا  املاارازقني والشااباب، وخباصااة       
الفتيااات، متثاال .زاادافا حمنائيااة يف حااد ذافااا، حىل جانااب كوهنااا .مااورا حامسااة يف  قيااق تنميااة      

 امة حمدثة للتحول وشاملة للجميع مستد
الصندوق اعتقااد راساخ باأن  قياق تلات األزاداق سيساهم يف  ساني نوعياة           ولدى 

احلياااة وحجناااز زاادق متفااق عليااه عامليااا زااو  قيااق التنميااة املسااتدامة لملجيااال احلاليااة واملقبلااة  
وتشااك ل األزااداق جاازءا ال يتجااز. مااو مجيااع اجلهااود املب ولااة لتحقيااق التنميااة االجتماعيااة         

ومساتداين، مباا يلا  االحتياجاات البشارية ويكفال الرفاا  و ماي         واالقتصادية علاى واو مطارد    
املوارد الطبيعية اليت زي .ساس كل حياة  ويقار  الصاندوق باأن مجياع حقاوق اإلنساان حقاوق        

 عاملية مترابطة ومتشابكة ال تتجز.، وزي مكفولة لكل الناس يف مجيع احلاالت 
والتجااانس يف اسااتجابة األماام  وياادعم الصااندوق اجلهااود الراميااة حىل كفالااة االتساااق    

الرامياة حيل ححاداث  اول، مباا يشامل وجاود مياداين بقياادة منس اق           2030املتحدة خلطة عااين  
مقاايم ذي واليااة معااز زة  اامو نظاااين منس ااقني مقاايمني يرتكااز علااى املشاااركة ويتساام بااروس      

فادق حىل   الزمالة  ويقوين الصندوق بدور نشط ورائد يف العملية املشتركة بني الوكااالت الايت  
 تيسري ححراز تقدين يف  قيق .زداق حصالس األمم املتحدة مو .جل تعميق األثر اإلمنائي 

ويواصل الصندوق املساعدة يف تعبئة املوارد مو البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامياة   
عمال  على السواء، وفقا لاللتزامات الايت قطعتاها مجياع البلادان علاى نفساها يف حطاار برناامج ال        

وكاا لت يف املااؤمترات الرئيسااية ومااؤمترات القمااة ذات الصاالة الاايت تعقاادزا األماام املتحاادة مااو 
 .جل كفالة  قيق .زداق املؤمتر الدويل للسكان والتنمية 
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، الاايت 2030أ يااة بالغااة .يضااا يف  قيااق خطااة عاااين ب.زااداق برنااامج العماال  وتتساام 
و كفالة عدين  لف .حد عاو الركاب، والايت    ينبثق منها زدق متسق متاما مع ز ا الربنامج وز

تتمثل غايتها الرئيسية يف حهناء الفقر املادقع، و امان متتاع مجياع األشاخال بااحلقوق اإلنساان        
وياية البيئة لصا  األجيال احلالية واملقبلة  ومبا .ن تركيز ز يو املخططني املتارابطتني ينصاب   

وتساخري  الصامود  القادرة علاى   وواة باني اجلنساني   على العائد الدميوغرايف ومتكني املار.ة واملساا  
البيانات ألغراض التنمية، فجن اخلربة اخلاصة اليت يتمتع  ا صندوق األمام املتحادة للساكان يف    
جمال الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابياة والقضاايا الساكانية واإلمنائياة تكتساب . ياة .كارب يف        

  قيق .زداق التنمية املستدامة  ويؤي د الصاندوق، الا ي   اجلهود التعاونية العاملية اليت ترمي حىل
يعماال يف شااراكات متعااددة، و ااع سياسااات وباارامج مراعيااة لالعتبااارات اجلنسااانية سااعيا        

 لتحقيق .زداق التنمية املستدامة  وُتكي ف تلت الشراكات وفقا للظروق الوطنية واحمللية 
 

 الكيان املبلِّغ  
للساااكان زيئاااة فرعياااة تابعاااة للجمعياااة العاماااة  ويتلقاااى حن صاااندوق األمااام املتحااادة  

الصااندوق التوجيااه السياسااال مااو اجلمعيااة ومااو اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي  ويقااد ين         
الصااندوق تقااارير  عااو املسااائل اإلداريااة واملاليااة والربناجميااة حىل جملااس حدارتااه، وزااو اجمللااس       

األماام املتحاادة للسااكان ومكتااب األماام  التنفياا ي لربنااامج األماام املتحاادة اإلمنااائي وصااندوق   
 املتحدة خلدمات املشاريع 

مكتبااا حقليميااا ودون حقليمااي  150ويقااع مقاار الصااندوق يف نيويااورك، ولااه .كثاار مااو  
 وقطريا ومكتب اتصال يف مجيع .واء العامل 

 
 2املالحظااة   
 السياسات احملاسبية  
 اهلامة موجز السياسات احملاسبية  

 اسبية اهلامة الواردة يف ما يلي املالية السياسات احملتطبق البيانات  
 العرق احملاس  ‘1’ 

.عدت البيانات املالية استنادا حىل احملاسابة علاى .سااس االساتحقاق وفقاا للنظااين املاايل         
 والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاين 
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 ملاليةالفترة ا ‘2’ 
 كاااانون األول/ 31يف  الفتااارة املشااامولة  ااا   البياناااات املالياااة زاااي السااانة املنتهياااة    
  2015 ديسمرب

 
 وحدة احلساب ‘3’ 

وحدة احلساب املستخدمة يف ز   البيانات املالية زي دوالر الواليات املتحدة  وعناد   
حجراء املعامالت بعمالت مغايرة،  ساب املبلاغ املعاادل بادوالرات الوالياات املتحادة اساتنادا        

لا    2015حىل سعر الصرق املعماول باه يف األمام املتحادة  وجارى اساتثناء واحاد يف عااين         
بعد مرور جزء مو السنة متكنت منظمات األمم املتحدة مو املشاركة يف نظااين  فزنويال، حذ .نه 

املعمول به يف فزنويال الا ي يسام  بساداد املادفوعات غاري املتعلقاة باملرتباات        احلد ي الصرق 
ولايس  احلاد ي  بالبوليفار الفزنويلي  ومو ز، ُحو لت ز   املعاامالت باساتخداين نظااين الصارق     

يف األمم املتحدة، اا .تااس عارض التكااليف االقتصاادية الايت تكبادزا        سعر الصرق املعمول به
 الصندوق يف عملياته بصورة .كثر دقة 

وقااد جاارى تقريااب املبااالغ املعرو ااة يف البيانااات واجلااداول حىل .قاارب .لااف دوالر،      
يف املالحظااات فقااد قير باات حىل .قاارب مليااون دوالر .و .لااف دوالر علااى النحااو املباايَّو         .مااا
 يف املائة بسبب تقريب األرقاين  100يساوي اجملموع  ال دوق
 

 قدية ومكافئات النقديةالن ‘4’ 
تشااتمل النقديااة ومكافئاااُت النقديااة علااى النقديااة  احلا اارة واالسااتثمارات  يف .سااواق   

املاال واالسااتثمارات العالياة الساايولة والااقصرية األجاال، الايت ميكااو  ويلاها بسااهولة حىل مبااالغ      
معروفاة وتعتارب خمااطر تعر  اها للتغي اار يف القيماة خمااطر طفيفاة  وتضام الصاكوك املاليااة          نقدياة  

ريخ اسااتحقاقها بعااد ثالثااة .شااهر املصاان فة بوصاافها مكافئااات للنقديااة .ي اسااتثمارات  ااني تااا
 .قل مو تاريخ حيازفا  .و
 

 األصول املالية  ‘5’ 
 غضاون سانة واحادة ماو تااريخ      ُتصن ف مجيع األصول املالية الايت  اني اساتحقاقها يف    

اإلبااالغ يف فئااة األصااول املتداولااة  وُتصاان ف األصااول املاليااة الاايت  ااني اسااتحقاقها بعااد ساانة     
 واحدة .و .كثر مو تاريخ اإلبالغ يف فئة األصول غري املتداولة 
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و و ل األصول املالية املقي مة بعملة .جنبية حىل دوالرات الواليات املتحدة وفقا ملاا زاو    
سااائد مااو .سااعار الصاارق الرمسيااة املعمااول  ااا يف األماام املتحاادة يف تاااريخ اإلبااالغ، علااى .ن  

 يعترق باألرباس واخلسائر يف الفائض .و العجز يف بيان األداء املايل 
ويصن ف الصندوق األصول املالية يف الفئات التالية: األصول املقي مة بالقيمة العادلاة يف   

ض واحلسابات املساتحقة القابض؛ واألصاول احملاتفظ  اا حا  .جال        الفائض .و العجز؛ والقرو
استحقاقها؛ واألصول املالية املتاحة للبيع  ويتحدد التصانيُف، الا ي يتوقاف علاى الغارض ماو       
اقتناء األدوات املالية، عند االعتراق األول بااألداة املالياة وُيعااد تقييماه يف كال تااريخ حباالغ         

ة وقت االعتراق األول بالقيماة العادلاة  ويعتارق صاندوق الساكان      وتقي م مجيع األصول املالي
بالقروض واملباالغ املساتحقة القابض اعترافاا .ولياا يف تااريخ نشاأفا  .ماا بااقي األصاول املالياة،            
فيعترق  اا مجيعاا اعترافاا .ولياا يف تااريخ التاداول، وزاو التااريخ الا ي يصاب  فياه الصاندوق             

 علق باألداة املالية طرفا يف احلكم التعاقدي املت
 

 األصول املالية التصنيف وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 االستثمارات األصول احملتفظ  ا ح  تاريخ االستحقاق  
 كاانون األول/  31.ي منها يف  يوجدال  -االستثمارات  األصول املتاحة للبيع

 2014ديسمرب  كانون األول/ 31و  2015ديسمرب 
النقديااااة ومكافئااااات النقديااااة، واملسااااا ات املسااااتحقة    القروض واحلسابات املستحقة القبض

القاااابض، والساااالف املقد مااااة مااااو صااااندوق التشااااغيل،   
 واحلسابات األخرى املستحقة القبض

بالقيمة العادلة مو خالل الفاائض  مة يَّاألصول املق
 .و العجز

 كااانون األول/ 31.ي منااها يف  يوجاادال  -املشااتقات املاليااة 
 2014كانون األول/ديسمرب  31و  2015ديسمرب 

  
 األصول املالية احملتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق  

االستثمارات احملتفظ  اا حا  تااريخ االساتحقاق زاي .صاول مالياة غاري مشاتقة ذات           
االحتفااى  اا   مدفوعات ثابتة .و ميكو  ديدزا وذات تاواريخ اساتحقاق ثابتاة، يعتازين الكياان      

ح  حلول .جل استحقاقها ولاه القادرة علاى ذلات  وُيعتارق  اا .والب بالقيماة العادلاة مضاافا          
حليها تكاليف املعامالت، ويعترق  ا الحقا بالتكلفة املهلكاة احملساوبة باساتخداين طريقاة ساعر      

احملاتفظ  ، صن ف الصندوق حافظة استثماراته يف فئة األصاول  2015الفائدة الساري  ويف عاين 
  ا ح  تاريخ االستحقاق 
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 األصول املالية املتاحة للبيع  
األصول املالية املتاحة للبيع زي حما .صول مالية مدرجاة يف زا   الفئاة .و غاري مصانفة       

 اات .ي فئااة .خاارى  ويعتاارق  اا   األصااول .والب بالقيمااة العادلااة مضااافا حليهااا تكاااليف           
العادلااة علااى .ن يعتاارق بااأي .رباااس .و خسااائر مترتبااة  املعااامالت ويبلااغ عنااها الحقااا بالقيمااة

امللكيااة  و تسااب الفائاادة علااى    حصاا  عليهااا مباشاارة بالقيمااة العادلااة يف صااايف األصول/    
األصااول املاليااة املتاحااة للبيااع باسااتخداين طريقااة سااعر الفائاادة الساااري  وعنااد حلغاااء االعتااراق 

.و العجاز املتاراكم يف صاايف األصاول/حقوق     باألصول املالية املتاحة للبيع، يعاد تصنيف الرب  
امللكية كفائض .و عجز يف بيان األداء املايل  وتساتند القايم العادلاة املساتخدمة للقيااس الحقاا       

كااانون األول/ديساامرب   31حىل األسااعار السااوقية الااواردة مااو بااائعني ذوي مسعااة طي بااة  ويف     
 الية املصنفة يف ز   الفئة ، مل يكو للصندوق .ي .رصدة غري مسددة لملصول امل2015

 
 ستحقة القب املاألصول املالية من القروض واحلسابات   

القروض واملبالغ املستحقة القبض زاي .صاول مالياة غاري متداولاة يف .ي ساوق نشاطة         
وهلا مدفوعات ثابتة .و قابلة للتحديد  ويعترق  ا .وليا بقيمتاها العادلاة مضاافا حليهاا تكااليف      

اس القااروض واحلسااابات املسااتحقة القاابض، بعااد االعتااراق  ااا، اسااتنادا حىل   املعااامالت  وتقاا
تكلفتها امليهل كة بااستخداين طريقة سعر الفائادة السااري، خمصاوما مناها .ي خساارة تناتج عاو        

 علاى ا محالل القيمة حذا ماا لازين ذلات  وُيفصا  عاو القيماة الساوقية .يضاا يف الاامالحظات          
دوات املالية يف تااريخ كال حباالغ  ادق الوقاوق علاى .ي .دلاة        ز   البيانات  وُتقي م تلت األ

مو ااوعية تثباات حاادوث ا اامحالل يف القيمااة كتخلااف املااديو عااو السااداد مااثال، وذلاات       
بالنسبة لكل .صل مو األصول  ويعترق بجيرادات الفوائد على .ساس التناسب الازم  بتطبياق   

  طريقة سعر الفائدة الساري على األصل املايل املع 
ستحقة القبض مو املعامالت التبادلية وغري التبادلياة بالقيماة االمسياة    املوتقيد التربعات  

 خمصوما منها اعتمادات املبالغ املشكوك فيها 
 

 الفائ  أو العجزمن خالل بالقيمة العادلة املقّيمة األصول املالية   
الفاائض .و العجاز زاي .صاول مالياة      ماو خاالل   بالقيماة العادلاة   املقي مة األصول املالية  
عند االعتراق األول .و  تفظ  ا للتداول  وُيعترق     األصول .والب بقيمتاها العادلاة   ُتحدد 

تقاااس بالقيمااة العادلااة يف تاااريخ كاال  زااي وُتسَّااجَّل .ي تكاااليف للمعااامالت كمصااروفات  و
الفااائض مااو خااالل  حبااالغ مااايل، ويعتاارق بااأي مكاسااب .و خسااائر ناعااة بالقيمااة العادلااة     

 العجز  .و
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الفااائض مااو خااال ل  ويصاانف الصااندوق املشااتقات كأصااول ماليااة بالقيمااة العادلااة      
بيان األداء املايل  وتستخدين املشاتقات إلدارة املخااطر املرتبطاة بصارق العماالت      يف العجز  .و

العادلاة  علاى القيماة   وُيحصال  التعاقد بشأهنا ماع نظاراء ذوي جادارة ائتمانياة      وجيري األجنبية 
للمشتقات مو النظراء وتقارن بالتقييماات الداخلياة الايت تقاوين علاى .سااليب وتقنياات التقيايم         

يف فئاة  املعترق  ا عموماب كمعايري يف ز ا القطااع  وتصان ف األصاول املدرجاة يف زا   الفئاة .      
شااااهراب مااااو تاااااريخ اإلبااااالغ    12كااااان ُيتوقااااع بيعهااااا يف غضااااون   حذااألصااااول اجلاريااااة 

، مل يكاااو لااادى الصاااندوق .ي معاااامالت مفتوحاااة   2015 كاااانون األول/ديسااامرب 31 ويف
ملشتقات مالية باالعمالت األجنبياة يف فئاة األصاول زا  ، وال .ي مشاتقات مدجماة ماو الناوع          

الفاائض .و العجاز يف بيااان األداء   ماو خاالل   الا ي يساتوجب حماسابة مساتقلة بالقيماة العادلااة      
  وطية على املشتقات يطب ق الصندوق حماسبة  املايل  وال
وتقي م مجيع فئات األصول املالية يف كل تاريخ حبالغ لتحديد ما حذا كانت زناك .دلاة   

مو وعية تبي و ا محالل قيمة .صل ماو األصاول .و جمموعاة ماو األصاول  وماو باني األدلاة         
على ا محالل قيمة األصل  لف النظراء .و عجززم عو السداد .و حدوث تراجاع متواصال   

قيمة األصل  ويعترق خبسائر ا محالل القيماة يف الفاائض .و العجاز يف بياان األداء املاايل       يف
 حساب املخصصات( يف السنة اليت تنشأ فيها مو خالل )مباشرة .و 

 
 املخزونات ‘6’ 

لسكان بالدرجاة األوىل ماو السالع األساساية     األمم املتحدة لتتألف خمزونات صندوق  
األخرى املتصلة بالربنامج اليت  ضع إلشراق الصندوق وُيحاتَّف ظ  اا   للصحة اإلجنابية والسلع 

لتوزيعهااا علااى املسااتفيديو .و بيعهااا ألطااراق ثالثااة  وتقاادر قيمااة املخاازون بسااعر التكلفااة          
تكلفة االستبدال احلالية، .يهما .قل، وُتق ي د كمصاروفات عنادما ُينق ال اإلشاراق عليهاا ماو        .و

تاريخ اإلبالغ، كانات سالع خمزوناات الصاندوق موجاودة       الصندوق حىل طرق خارجي  ويف
ومل يكااو قيااد الوصااول  .و كاناات “( خمزونااات ثابتااة ”يف .ماااكو حمااددة ).ي علااى شااكل    

 “( خمزونات قيد الوصول”جرى تسلمها مادياب يف وجهتها املقصودة ).ي على شكل  قد
خزونااات ويصاانف الصااندوق خمزوناتااه  اامو جممااوعتني خمتلفااتني  وتضاام ححاادا ا امل 

الاايت جاارى شااراؤزا وحدارفااا كجاازء مااو صااندوق ني متجاادديو  ااا: الربنااامج العاااملي للساالع      
.نشااأ الربنااامج العاااملي للساالع   قااد   وAccessRH ( وGCCPاألساسااية لوسااائل منااع احلماال )  

األساسااية لوسااائل منااع احلماال لتااوفري خمزونااات .ساسااية مااو لااوازين الصااحة اإلجنابيااة حلاااالت   
 AccessRHانية يف املقاااين األول يف البلاادان الناميااة  و.نشااأ الصااندوق املتجاادد الطااوارئ اإلنساا
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لتعزيز خمزونات وسائل منع احلمل  والسلع يف كال الصندوق ني  تفظ  ا يف املخزوناات وزاي   
متاحاة للمكاتااب امليدانياة التابعااة لصاندوق السااكان وللبياع لزبااائو خاارجيني  وُتحَّاادَّد تكلفااة      

طريقة متوسط التكلفة املرج  ألهناا متك او الصاندوق ماو  دياد ساعر مت ساق        السلع باستخداين 
 للزبائو الداخليني واخلارجيني 

شاراؤزا ماو   جارى  وتضم  اجملموعة الثانية مو خمزونات صاندوق الساكان السالع الايت      
مورديو خارجيني مو خالل .وامر الشراء الفردية  وتشحو زا   السالع مباشارة ماو املاورديو      

كاتب امليدانية املتلقية  وُتحَّد د تكلفة السلع باستخداين التكلفة الفعلية  ويتي  زا ا الناهج   حىل امل
 .قصى قدر مو الدقة يف تقييم خمزونات صندوق السكان يف وقت معني   

خادمات حعاداد    وتتضمو تكلفة املخزونات تكاليف الشراء وتكااليف التحويال )ماثال    
املتكباادة يف حيصااال الساالع حىل موقعهااا وو ااعها     ( والتكاااليف األخاارى  جمموعااات املعاادات 

تكاليف الشحو(  وفيماا يتعلاق مبخزوناات املكاتاب امليدانياة،  ادد التكااليف         ،احلاليني )مثال
األخرى على .سااس التكااليف املوحادة  وفيماا يتعلاق باملخزوناات املقتنااة ماو خاالل معاملاة           

 مة العادلة زي تكلفتها التربعات العينية(، تعترب القي ،تبادلية )مثال غري
وفيما يتعلق ببنود املمتلكات واملنشآت واملعدات اليت كانات يف طريقهاا حىل الشاركاء     

املنف يو يف تاريخ اإلبالغ وال تزال  ت سيطرة صندوق السكان، فهاي تساجل كمخزوناات    
قيااد الوصااول شاابيهة باملمتلكااات واملنشااآت واملعاادات و سااب قيمتااها علااى .ساااس التكلفااة    

 لفعلية  وتقيد ز   البنود كمصروفات عند نقلها ا
 

 خمصصات احلسابات املشكوك يف حمكانية  صيلها ‘7’ 
ــب     جيااري  لياال املسااا ات غااري املخصصااة املسااتحقة      - املســاتات املســتحقة الق

القاابض الاايت مل تساادد بعااد، وحيثمااا ُيعتاارب  صاايل املسااا ات .مااراب مشااكوكاب فيااه ُترصااد لااه     
مسا ات مستحقة القبض مل تسدَّد من  .كثر مو ثالث سانوات تعتارب مباالغ     خمصصات  و.ي

مشكوك يف حمكانية  صيلها  وُتعرض مجيع املسا ات املساتحقة القابض يف البياان األول بعاد     
 خصم قيمة ز   املخصصات   

وُتحَّلَّل املسا ات املستحقة القبض املخصصة اليت مل ُتسد د بعد، مع اإلشاارة بصاورة    
اصة حىل املساا ات املساتحقة القابض الايت تبقاى غاري مساددة بعاد فاوات تااريخ اساتحقاقها            خ

و/.و لاادى انقضاااء ماادة االتفاااق املااربين  وحذا مت التوصاال حىل تفااازم بااني األطااراق لتخفاايض     
املسا ة قبل انقضاء مدة االتفاق، ُتخَّفَّض مباشارةب املساا ة وماا يتصال  اا ماو مبلاغ مساتحق         

حلاالت الايت ال يتلقاى فيهاا الصاندوق عناد انقضااء مادة االتفااق .ي رساالة ماو           القبض  ويف ا
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اجلهة املاوة .و يف احلاالت اليت تتخ  فيها اجلهة املاوة منفردةب قراراب باالنسحاب ماو االتفااق،   
 تعترب املسا ات غري املسددة مبالغ مشكوك يف حمكانية  صيلها، وترصد هلا خمصصات   

جيااري  لياال الساالف املقدمااة مااو صااندوق  - ة مــن صــندوق التشــغيلالُســلف املقدمــ 
 االتشااغيل الاايت مل تساادد بعااد، وعناادما ُيعتاارب اسااترداد املبااالغ .مااراب مشااكوكاب فيااه، ُترصااد هلاا       

خمصصات  وُتعارض السالف املقدماة ماو صاندوق التشاغيل يف البياان األول بعاد خصام تلات           
 املخصصات   

ُتحَّلَّل البنود الواردة يف فئة األصول األخرى )السالف املقدماة حىل    - األصول األخرى 
املوظفني، واحلسابات املستحقة القبض، وغريزا(، وعنادما يتاوفر دليال علاى .ن اساترداد تلات       

خمصصااات  وُتخصاام زاا   املخصصااات مااو األصااول     ااملبااالغ .ماار مشااكوك فيااه، ترصااد هلاا   
 )ب(  6املعرو ة يف البيان األول واملالحظة 

 
 املمتلكات واملنشآت واملعدات ‘8’ 

عتبة رمسلة املمتلكات واملنشآت واملعادات الايت يشارق عليهاا صاندوق الساكان        تبلغ 
االسااتهالك  اتقيااد مصااروفُتدوالر  وفيمااا يتعلااق بالفئااات الاايت  ضااع لالسااتهالك،   1 000

ملعادات متاحااب   لشهر كامل يف الشهر الا ي يصاب  خاللاه .حاد بناود املمتلكاات واملنشاآت وا       
 لالستخداين  وال تقيد .ي مصروفات استهالك يف الشهر ال ي لرج فيه البند مو اخلدمة 

ماة بساعر   ويعترق بتحسينات األماكو املستأجرة كممتلكات ومنشآت ومعدات مقي  
التكلفة وبعد خصام االساتهالك علاى مادى ماا تبقاى ماو العمار الناافع للتحساني .و ماو فتارة             

 دوالر  5000.قل  وتبلغ عتبة الرمسلة لتحسينات األماكو املستأجرة اإلجيار، .يهما 
وتسجل املمتلكات واملنشآت واملعدات بسعر التكلفة التارلية بعد خصم االساتهالك   

املتراكم و.ي خسائر متراكمة ناعة عو ا محالل القيمة  وتتألف التكلفة التارلياة ماو ساعر    
املوقااع الشااراء األصاالي ح ااافة حىل .ي تكاااليف .خاارى ُتنسَّااب مباشاارة حىل حيصااال األصاال حىل   

  وال عااري رمسلااة تكاااليف اإلصااالس والصاايانة  صااد ا اإلدارة السااتخدامهواحلالااة اللاا يو تق
والتااأمني، باال ُتقيااد كمصااروفات عنااد تكباادزا  ويف حالااة اقتناااء األصااول عااو طريااق التااربع   

من  حاق االساتخداين االمساي، يعتارب الصاندوق .ن تكلفتاها زاي قيمتاها الساوقية العادلاة يف            .و
 تاريخ اقتنائها 

املمتلكاات واملنشاآت واملعادات علاى مادى عمرزاا الناافع املقادر         وُيحسب اساتهالك   
باسااتخداين طريقااة القسااط الثاباات  وال تتعاارض األصااول مااو األرا ااي واألصااول التراثيااة          
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لالساااتهالك  وتتباااايو معااادالت العمااار الناااافع املقااادر ملختلاااف فئاااات املمتلكاااات واملنشاااآت  
 واملعدات على النحو التايل:

 
 العمر النافع املقدر آت واملعداتفئات املمتلكات واملنش

 سنوات 7 املركبات    
 سنوات 10-6 األثاث والتجهيزات الثابتة

 سنوات 9-سنتان معدات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات
 ، .يهما .قصرالنافعمدة اإلجيار .و العمر   سينات األماكو املستأجرة  

 سنة 30 املباين
 ال  ضع لالستهالك األرا ي

 ال  ضع لالستهالك األصول التراثية
  

 ا محالل قيمة املمتلكات واملنشآت واملعدات ‘9’ 
 ادق  قياق عائاٍد عااري      ُيحتفظ مبمتلكات صندوق الساكان ومنشاآته ومعداتاه   ال  

 ألغراض تقييم ا محالل القيمة “ غري مولدة للنقدية”بالدرجة األوىل، بل تعترب .صوالب 
وُتنَّف   عمليات اساتعراض ا امحالل القيماة جلمياع املمتلكاات واملنشاآت واملعادات،         

حبالغ  وحذا ظهرت .ي دالئال علاى حادوث    كل مرة واحدة على األقل كل سنة وقبل تاريخ 
ا اامحالل يف القيمااة، تقااد ر املنظمااة قيمااة  اخلدمااة القابلااة لالسااترداد مااو البنااود املتضااررة،        

 ى ذلت و ف ض قيمتها بناًء عل
 

 األصول غري امللموسة ‘10’ 
دوالر،  5 000وزاي  حذا بلغات تكلفتاها العتباة احملاددة      امللموساة ُترمسل األصول غري  

دوالر   100 000داخلياااب الاايت تبلااغ عتبااة رمسلتااها   املسااتحدثة وذلاات فيمااا عاادا الرباجميااات  
ملسااتحدثة داخليااا امللموسااة اويصاانف الصااندوق مجيااع األنشااطة املرتبطااة بتوليااد األصااول غااري 

مرحلااة تطااوير  وُيعتَّاارَّق بالتكاااليف املتكباادة خااالل مرحلااة البحااث    و.مرحلااة جااث يف  حمااا
كمصروفات، وتادرج يف بياان األداء املاايل  وعاري رمسلاة التكااليف املنساوبة مباشارةب خاالل          

التكااليف  مرحلة التطوير، بعد .ن تستويف األصول غري امللموسة معايري االعتراق  ا  وتشامل  
املنسااوبة مباشاارة املصااروفات املتعلقااة باااألفراد الاا ي يعملااون علااى تطااوير األصااول وتكاااليف  

إلنتاج األصاول املعنياة  .ماا مصاروفات التطاوير األخارى        ةاخلدمات واللوازين واملواد املستهلك
 اليت ال تستويف معايري الرمسلة، فيجري االعتراق  ا بوصفها مصروفات عند تكُبدزا 
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د د اإلزالك على مدى العمر النافع املقدر باستخداين طريقاة القساط الثابات  وتارد     و  
 لفئات األصول غري امللموسة على النحو التايل:النافع العمر نطاقات تقديرات 

 
 املقدر النافعالعمر  فئة األصول غري امللموسة

 سنوات 10-3 الرباجميات املقتناة بشكل منفصل  
 سنوات 10-3 داخلياب املستحدثةالرباجميات 

 ال  ضع لبزالك استحداثهااألصول غري امللموسة اجلاري 
ساانتني مااو مبااا يتااراوس  ماادة االتفاااق .و العماار اإلنتاااجي التراخي  واحلقوق

 سنوات، .يهما .قصر 6 حىل
  

 اخلصوين املالية ‘11’ 
اخلصااوين املاليااة املقي مااة بالقيمااة يصاان ف الصااندوق اخلصااوين املاليااة يف الفئااتني التاااليتني:  

 العادلة يف الفائض .و العجز واخلصوين املالية األخرى 
 

 اخلصم املايل التصنيف وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
احلسااااابات املسااااتحقة الاااادفع، واخلصااااوين املسااااتحقة،     اخلصوين املالية األخرى  

ماواة، والسالف   واألموال احملاتفظ  اا نياباة عاو جهاات      
 املستحقة الدفع، واخلصوين األخرى

 املشتقات املالية القيمة العادلة يف الفائض .و العجز
  

اخلصااوين املاليااة زااي .ساساااب حساااباٌت مسااتحقة الاادفع تتعلااق بالساالع واخلاادمات الاايت   
حصاال عليهااا صااندوق السااكان ومل تكااو قيمتااها قااد ُسااد دت يف تاااريخ اإلبااالغ، واملبااالغ         

الاايت املنفقااة احملااتفظ  ااا لردزااا يف املسااتقبل، وبنااود .خاارى متنوعااة مثاال الودائااع النقديااة     غااري
، وبالتاايل ُيعتارق  اا .والب    “خصاوين مالياة .خارى   ”تصنف على .هنا زي   ويتقرر  صيصها مل

بالقيمة العادلة وتقاس بعد ذلت، عند االقتضاء، بقيمتها بعد خصم اإلزالك باساتخداين طريقاة   
دة تقال   مبا دة الساري  ويعترق بالقيمة االمسية للخصوين املالية اليت جرى االلتازاين  اا   سعر الفائ

 شهراب  12عو 
خصااوين ماليااة ُمقي مااة بالاااقيمة الاااعادلة يف الفااائض      ”وُتصاانف املشااتقات علااى .هنااا     

زاي  و دد ز   اخلصوين عند االعتراق األول  ا .و  تفظ  اا لغارض التاداول  و   “  العجز .و
العجاز   الاقيمة الاعادلة يف تاريخ كل حبالغ مايل، وُيعترق بالتغريات فيها يف الفاائض .و تقاس ب

يف بيان األداء املايل  وتساتخدين املشاتقات إلدارة املخااطر املرتبطاة بصارق العماالت األجنبياة        
التعاقد بشأهنا مع نظراء ذوي جدارة ائتمانياة  وزاي تشامل املشاتقات الايت تعاد جازءاب        وجيري 
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لودائع ألجل اليت تتي  للنظراء تسديد قيمة األداة املالية بعملة بديلة مقابال احلصاول علاى    مو ا
على القيمة العادلة للمشاتقات ماو النظاراء وتقاارن بالتقييماات الداخلياة        وُيحصلعائد .على  

اليت تقوين على .ساليب وتقنيات التقييم املعترق  ا عموماب كمعايري يف زا ا القطااع  وتصانف    
حذا كااان مااو املتوقااع تسااويتها يف غضااون    جاريااةصااوين مااو زاا   الفئااة علااى .هنااا خصااوين    اخل

، مل يكاااو لااادى  2015كاااانون األول/ديسااامرب   31شاااهراب ماااو تااااريخ اإلباااالغ  ويف    12
الصندوق .ي مشتقات مفتوحة بالعمالت األجنبية، وال .ي مشتقات مدجماة ماو الناوع الا ي     

ة يف الفائض .و العجاز يف بياان األداء املاايل  وال يطباق     يستوجب حماسبة مستقلة بالقيمة العادل
 الصندوق احملاسبة التحوطية على املشتقات 

 
 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ‘12’ 

مااو ميثاااق األماام املتحاادة، بااأهنم  97يعاارَّق املسااتخدمون، باااملعو املقصااود يف املااادة  
ياة حماددة بكتااب تعايني لضاع للاوائ  الايت تضاعها         موظفون تكون عالقتهم الوظيفياة والتعاقد 
ماو امليثااق  ويقصاد با لت ماو       101ماو املاادة    1اجلمعية العامة على وو ما جاء يف الفقارة  

الناحية العملية .هنام األشاخال الا يو يعملاون بعقاود مؤقتاة .و حماددة املادة .و مساتمرة، مباو           
 فيهم املوظفون الفنيون املبتدئون 

لتزامات املتعلقة باملوظفني اجلدد اعتبااراب ماو التااريخ الا ي يلتحقاون فياه       وُيعترق باال 
 مبراكز عملهم 

وتصنف استحقاقات موظفي صندوق السكان يف فئاتني،  اا االساتحقاقات القصارية      
 األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة 

 
 استحقاقات املوظفني القصرية األجل  

األجاال زااي اسااتحقاقات املااوظفني املقاارر تسااويتها يف  اسااتحقاقات املااوظفني القصاارية 
شاااهراب ماااو هناياااة فتااارة اإلباااالغ الااايت ياااؤدي فيهاااا املوظفاااون املعنياااون اخلدماااة     12غضاااون 

الصلة  وتتاألف زا   االساتحقاقات ماو اإلجاازات السانوية املتراكماة، وحجاازات زياارة           ذات
 الوطو، وغريزا مو االستحقاقات القصرية األجل 

يومااب،   60إلجازة السنوية بأهنا غياب متاراكم مادفوع األجار لفتارة .قصاازا      وتعرَّق ا 
ويستحق املوظف تسوية نقدية للرصيد املستحق لدى انتهاء خدمته  وماو ز، تعتارق املنظماة    
يف بنااد اخلصااوين بقيمااة جممااوع .ياااين اإلجااازات املتراكمااة جلميااع موظفيهااا يف تاااريخ امليزانيااة     

 العمومية 



 صندوق األمم املتحدة للسكان 
(تابع)مالحظات على البيانات املالية   A/71/5/Add.8 

 

16-11761 100/174 

 

 حجازة زياارة الاوطو للماوظفني وُمعااليهم الا يو يساتوفون الشارو ي،        ويتاس السفر يف 
يف البلدان اليت يستحق املوظفون فيها ز   اإلجازة  وميثل زا ا االلتازاين ساداد تكااليف السافر      
املتوقع تكبدزا لتغطية مساتحقات سافر املاوظفني الا يو يساتوفون الشارو ي يف زياارفم املقبلاة         

 دمة اليت مل تؤد بعد حىل حني استحقاق املوظف لبجازة للوطو، معدلةب جسب نسبة اخل
بطبيعتااها، ال ُتطاارَّس مااو االلتزامااات القيمااة   زاا   االسااتحقاقات قصاارية األجاال  وألن 

 الزمنية للمال 
 

 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  
 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة اليت يقدمها الصندوق زي:   

يوفر تغطياة عاملياة للنفقاات الطبياة الضارورية      زو اخلدمة، وانتهاء التأمني الصحي بعد  • 
للموظفني الساابقني املاؤزلني وُمعااليهم  وميثال االلتازاين املتعلاق بالتاأمني الصاحي بعاد          
انتهاء اخلدمة القيمة احلالية لنصيب الصندوق ماو تكااليف التاأمني الطا  للمتقاعاديو      

حاا  تارلااه للمااوظفني الاا يو ال يزالااون     واسااتحقاقات مااا بعااد التقاعااد املسااتحقة     
 اخلدمة  يف

تشمل منحاة اإلعاادة حىل الاوطو، وتكااليف الشاحو،      زي استحقاقات هناية اخلدمة، و • 
ومصااروفات الساافر  وُيعتاارق  اا ا االلتاازاين مااو تاااريخ التحاااق املوظااف بالعماال يف     

ية زاا   صااندوق السااكان ويقاااس باعتبااار  القيمااة احلاليااة لاللتاازاين املخصاا  لتسااو      
 االستحقاقات عندما يترك املوظف اخلدمة يف الصندوق 

وتصاانَّف زاا   االسااتحقاقات باعتبارزااا خطااط اسااتحقاقات حمااددة  وتعاار ق خطااط    
االسااتحقاقات احملااددة بأهنااا خطااط يلتاازين فيهااا الصااندوق بتقاادمي اسااتحقاقات متفااق عليهااا         

االسااتحقاقات سااتكون .كثاار مااا يعاا  .ن تكلفااة وزااو ويتحماال بالتااايل املخاااطر االكتواريااة؛  
 .قل مو التوقعات  .و

وُتقاس االلتزامات املتعلقة خبطط االستحقاقات احملددة بالقيمة احلالياة لاللتازاين املتصال     
باالستحقاقات احملددة  وُيعترق بتغريات االلتزاين النامجة عو املكاساب .و اخلساائر االكتوارياة    

داء املاااايل بكااال الاااتغريات األخااارى يف عناااد حسااااب صاااايف األصاااول  وُيعتااارق يف بياااان األ
 االلتزامات وقت حدوثها   

ويساااتند معااادل اخلصااام املساااتخدين يف  دياااد القيماااة احلالياااة لاللتزاماااات املتعلقاااة        
 باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة حىل .سعار سندات الشركات العالية اجلودة   
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 ملتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم ا  
صندوق األمم املتحدة للسكان زو ححدى املنظمات األعضااء املشاارصكة يف الصاندوق     

املشااترك للمعاشااات التقاعديااة ملااوظفي األماام املتحاادة، الاا ي .نشااأته اجلمعيااة العامااة لتااوفري      
اسااتحقاقات التقاعااد والوفاااة والعجااز ومااا ياارتبط باا لت مااو اسااتحقاقات .خاارى للمااوظفني   

زاااو خطاااة اولاااة يشاااارك فيهاااا .ربااااب عمااال متعاااددون وتااان  علاااى وصاااندوق املعاشاااات 
)ب( مو النظاين األساسي لصاندوق املعاشاات التقاعدياة،     3استحقاقات حمددة  ووفقاب للمادة 

عضااوية الصااندوق مفتوحااة للوكاااالت املتخصصااة وغريزااا مااو املنظمااات الدوليااة واحلكوميااة  
دالت وغريزاا ماو شارو ي اخلدماة يف األمام      الدولية املشاركة يف النظاين املوحاد للمرتباات والبا   

 املتحدة والوكاالت املتخصصة 
وتعاارِّض زااا   اخلطااة املنظماااات املشاااترصكة فيهااا ملخااااطر اكتواريااة تااارتبط مباااوظفي      

املنظماات األخاارى املشاااركة يف الصااندوق، احلاااليني والسااابقني، اااا يااؤدي حىل غياااب .ساااس  
والتكااليف لفارادى املنظماات املشاتركة يف     متسق وموثوق لتخصي  االلتازاين و.صاول اخلطاة    

احلااال بالنساابة للمنظمااات األخاارى املشاااركة يف الصااندوق، لاايس بوسااع    واخلطااة  وكمااا زاا 
صااندوق األماام املتحاادة للسااكان وال الصااندوق املشااترك للمعاشااات التقاعديااة ملااوظفي األماام 

تعلقااة باالسااتحقاقات املتحاادة .ن  ااددا احلصااة التناساابية لصااندوق السااكان يف االلتزامااات امل  
احملددة و.صول اخلطة والتكاليف املرتبطة باخلطة بدرجة كافية مو املوثوقية ألغاراض احملاسابة    
ل لت تعامل صندوق السكان مع ز   اخلطاة كماا لاو كانات خطاة اشاتراكات حماددة متاشاياب         

العااين  وُيعتارق   ماو املعاايري احملاسابية الدولياة للقطااع       25مع الشرو ي الواردة يف املعياار رقام   
باشااتراكات صااندوق السااكان يف اخلطااة يف كاال فتاارة ماليااة كمصااروفاٍت ُتاادرج يف بيااان          

 املايل  األداء
 

 اإليرادات ‘13’ 
ل صااندوق األماام املتحاادة للسااكان يف املقاااين األول مااو التربعااات الاايت تناادرج يف  ميااوَّ 

 فئتني خمتلفتني:
وارد العاديااااة، .و األساسااااية، املااااوارد غااااري املخصصااااة )املسااااماة .يضاااااب املاااا ).( 

 املقيدة(، ومتثل املوارد اليت ال توجد قيود على استخدامها؛ غري .و
املاااوارد املخصصاااة )املساااماة .يضااااب املاااوارد األخااارى، .و غاااري األساساااية،       )ب( 

املقيدة(، ومتثل املوارد اليت  صصها اجلهات املاوة ألغراض معيناة  وزاي تشامل الصاناديق      .و
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ة والصناديق اخلاصة  وتتضمو الصاناديق اخلاصاة برناامج املاوظفني الفنايني املبتادئني       االستئماني
 وصناديق .خرى واخلدمات غري املتعلقة بأطراق ثالثة،  -وخدمات املشتريات 

النقدياة   اساتالين وفيما يتعلق باملسا ات مو كال النوعني، ُيعترق باإليرادات حما لدى  
.و توقيع اتفاق ملزصين، .يهما .سبق  ويف احلاالت االستثنائية للغاية الايت تقادَّين فيهاا املاوارد رزنااب      
بشرو ي حماددة .و تقادين فيهاا املساا ات ماع اشاترا ي  صيصاها لسانة حماددة بشاكل صاري ،            

 جيوز حرجاء االعتراق  ا حىل حني استيفاء تلت الشرو ي 
مؤسسااات .خاارى تابعااة لملماام املتحاادة يف ترتيبااات   ويشااارك صااندوق السااكان مااع   

لالتمويل اجلماعي، ويتصرق باعتبار  الوكيل اإلداري لبعض األموال اجملمعة  وُيعتارق جصاة   
 تلت األموال   بصرق الصندوق يف ز   املسا ات اجملم عة عند قياين الوكيل اإلداري 

 ماااا البياناااات املالياااة  وُيعتااارق باملساااا ات بالسااالع العينياااة كمساااا اٍت ُتثبااات يف 
وتسجل السلع العينية تسجيالب .ولياب بقيمتاها العادلاة يف تااريخ توقياع االتفااق الواجاب النفااذ،        
و دد ز   القيمة بالرجوع حىل ق يَّم سوقية قابلة للرصد .و استناداب حىل عمليات تقيايم مساتقلة    

عظام اخلادمات العينياة تتعلاق     وال يعترق باملسا ات على شكل خدمات عينية كجيرادات  وم
 مبختلف اخلدمات االستشارية املتلقاة جماناب 

وُيعتَّرَّق باإليرادات املتأتية مو بيع السلع عند نقل زا   السالع؛ وُيعتَّارَّق بااإليرادات      
 املتأتية مو تقدمي خدمات املشتريات استناداب حىل قيمة خدمات املشتريات املقدمة   

 
 ىل اجلهات املاوةاملبالغ املردودة ح ‘14’ 

 انقضاااء ماادة االتفاقااات .و حهنائهااا  عنااد املبااالغ الاايت يااتعني ردحملزااا حىل اجلهااات املاوااة     
عند تلقي تعليماات ماو اجلهاات املاواة تطلاب فيهاا تساديد تلات املباالغ  وتعارض             اُيعترق 

مجيع املبالغ املردودة حىل اجلهات املاوة كخصم مو اإليرادات املتأتية ماو املساا ات  ويفصا     
 واجلدول باء  15عو ز   املبالغ يف البيان الثاين واملالحظة 

 
 املصروفات ‘15’ 

ات غااري احلكوميااة بتنفياا  نساابة مئويااة كاابرية مااو األنشااطة  احلكومااات واملنظماا تقااوين 
الربناجمياة  ورغاام .ناه ال ميكااو لصاندوق السااكان .ن يفاارض .ساسااب حماساابياب حمادداب علااى تلاات      
املنظمااات، يااتعني علااى زااؤالء الشااركاء املنفاا يو اإلبااالغ عااو مصااروفافم علااى .ساااس حجناااز  

 األنشطة اليت ميوهلا الصندوق 
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حلكومااات واملنظمااات غااري احلكوميااة تنفياا  األنشااطة الربناجميااة، يقااوين   وحيثمااا تتااوىل ا 
زؤالء الشاركاء املنفا ون مبوافااة صاندوق الساكان بتقاارير توثاق اساتخدامهم للماوارد وتكاون           
.ساااسَّ تسااجيل املصااروفات الربناجميااة يف حسااابات الصااندوق  وحيثمااا يقاارر الصااندوق تقاادمي   

دين السالف علاى .سااس التوقعاات النقدياة وتصافى علاى        سلف حىل زؤالء الشركاء املنفا يو، ُتقا  
ف الساالف املقدمااة حىل الشااركاء املنفاا يو صاانَّ.سااس التقااارير املقدمااة مااو الشااركاء املنفاا يو  وتُ 

 يف البيان األول “ سلف مقدمة مو صندوق التشغيل”اليت ال ُتسو ى ح  هناية العاين على .هنا 
شااطة الربناجميااة، يقااوين زااؤالء الشااركاء     وحيثمااا تنفاا  وكاااالت األماام املتحاادة األن     

املنفاا ون .يضاااب مبوافاااة الصااندوق بتقااارير توثااق اسااتخدامهم ملااوارد   و اادِّد زاا   التقااارير        
املصااروفات  وفقاااب للسياسااات احملاساابية الاايت تتبعهااا الوكالااة التابعااة لملماام املتحاادة الاايت تقااوين     

 باإلبالغ عو املصروفات 
يت يتكباادزا الشااركاء املنفاا ون وتساادد هلاام باعتبارزااا      وُتسااجَّل تكاااليُف الاادعم الاا    

 مصروفات ترد يف بند األموال اليت استخدمها الشركاء املنف ون 
.مااا التكاااليف غااري املباشاارة احملم لااة علااى األنشااطة املمولااة مااو مسااا ات خمصصااة         
يف  حالُتعاارض كمصااروفات  فهااي الالتكاااليف املتصاالة بااجدارة وتنظاايم تلاات األنشااطة،  لتغطيااة

 )ب( ويف اجلدول باء  وُتستَّعاد التكاليف غري املباشرة وفقاب للنسب التالية: 24املالحظة 
 

 )النسبة املئوية(
 النسبة نوع االتفاق

 8 2014كانون الثاين/يناير  1وقعة بعد املوحدة املشترك املتمويل الاتفاقات   
 7 صناديق استئمانية موا يعية  

املساااتفيدة ماااو الاااربامج الااايت تقااادمها حىل الاااربامج مساااا ات احلكوماااات 
 5 القطرية اخلاصة  ا

 جامعبناء على اتفاق  جامعةاتفاقات 
ع بعاد  موق ا بتكلفة ، متديد 2014 اتفاقات التمويل املشترك املوقعة قبل عاين

 8 2014كانون الثاين/يناير  1
تكلفااة متديااد باادون ، 2014اتفاقااات التموياال املشااترك املوقعااة قباال عاااين  

 7 2014كانون الثاين/يناير  1بعد  عموق 
  

 مكاسب وخسائر .سعار الصرق ‘16’ 
تاادرج مجيااع مكاسااب وخسااائر .سااعار الصاارق، مبااا يف ذلاات تلاات الناشاائة عااو            

املسااا ات املسااتحقة القاابض، واحلسااابات املسااتحقة الاادفع، والنقديااة ومكافئااات النقديااة،        
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ياارادات اإل”وحسااابات امليزانيااة النقديااة األخاارى،  اامو بناادي    واالسااتثمارات، والُساالف،  
علااى التااوايل  ويعاااد تقياايم مجيااع األصااول واخلصااوين     “ خاارىاألصااروفات امل”و “ خاارىاأل

النقديااة احملااتفظ  ااا بعمااالت .خاارى غااري دوالر الواليااات املتحاادة باسااتخداين سااعر الصاارق     
  2015ول/ديسمرب كانون األ 31املعمول به يف األمم املتحدة والساري يف 

 
 عقود التأجري ‘17’ 

 تصنَّف عقود التأجري على .هنا عقود تأجري تشغيلي .و عقود تأجري متويلي  
وتعارَّق عقااود التاأجري التمااويلي بأهناا عقااود تاأجري تنقاال حىل صاندوق األماام املتحاادة       

متلكااات للسااكان بدرجااة كاابرية مجيااع املخاااطر واملكاسااب املرتبطااة مبلكيااة بنااد مااو بنااود امل    
واملنشآت واملعدات، بصرق النظر عما حذا كان صت امللكياة القاانوين ساينتقل يف هناياة األمار      
حىل الصااندوق .ين ال  وتشاامل ماادة التااأجري يف عقااد التااأجري التمااويلي اجلاازء  األكاارب مااو العماار 
 الناافع املقادر للبناد املااؤجر  وتساج ل يف ساجل األصاول املمتلكاااُت واملنشاآت واملعادات الاايت        
تقتو مبوجب عقد تاأجري متاويلي، و ضاع لالساتهالك علاى غارار بناود املمتلكاات واملنشاآت          
واملعدات املشتراة  وتعادل القيمة املرمسلاة القيماة العادلاة للبناد املاؤج ر .و القيماة احلالياة للحاد         

 األد  مو مدفوعات اإلجيار، .يهما .قل، على النحو احملسوب يف بداية العقد 
التااأجري التشااغيلي فهااي عقااود تااأجري  تلااف عااو عقااود التااأجري التمااويلي   .مااا عقااود 

وُيعترق باملصروفات الناشئة عاو عقاود التاأجري التشاغيلي علاى .سااس القساط الثابات طاوال          
ماادة التااأجري  وُيفصاا  عااو قيمااة ماادفوعات اإلجيااار املسااتقبلية خااالل ماادة العقااد اجلاااري يف   

 املالية  املالحظات املتعلقة     البيانات
 

 حقوق االستخداين املتربع  ا ‘18’ 

يَّش غل صندوق السكان يف عدد مو املواقع مبان يستخدمها بدون تكلفاة، وذلات ماو     
خالل اتفاقات حقوق االستخداين املتربع  ا اليت ُتاربين ماع احلكوماات املضايفة  وحساب مادة       

تكاون زا   احلقاوق املتاربع  اا      ( وبناود حهنائهاا، ميكاو .ن    “مدة التاأجري ”ز   االتفاقات ).و 
ياة  ويف احلالاة األخارية،    شبيهة بعقود التأجري التشغيلي االمسية .و عقود التاأجري التماويلي االمس  

 لصندوق حق السيطرة على املباين طوال فترة عمله يف البلد واستخدامه هلا ُيعطى ل

قصرية األجل بصافة  ويف حالة االتفاقات الشبيهة بعقود التأجري التشغيلي )وزي عقود  
.ساسية(، ُيعترق يف البيانات املالية مبصروق ومببلاغ حياراداٍت مقابال يعاادالن القيماة اإلجيارياة       
السوقية السنوية ملبان ااثلة  ويف حالة االتفاقات الشبيهة بعقود التأجري التمويلي )وزاي عقاود   
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تلكات وُيعترق باجيراٍد بانفس   طويلة األجل بصفة .ساسية(، ترمسل القيمة السوقية العادلة للمم
املبلااغ فااور تااويل صااندوق السااكان الساايطرة علااى تلاات املباااين، مااا مل تنقاال املمتلكااات حىل         
الصندوق بشارو ي حماددة  ويف تلات احلااالت، ُيعتارق مببلاغ حيارادات مؤجلاة يكاون مسااويا           

، وزااي لكاماال القيمااة السااوقية العادلااة للممتلكااات الاايت يشااغلها الصااندوق ).و حصااته فيهااا(  
القيمة اليت ُيعترق  ا بصورة تدرجيياة كاجيراد وتعاادل قيماة االساتهالك املقابلاة احملساوبة علاى         

 النافع .و مدة حق االستخداين، .يهما .قصر عمر املمتلكات .ساس 
 

 االحتمالية، واألصول االحتمالية املخصصات، واخلصوين ‘19’ 

غااري معروفااة علااى وجااه الاايقني  تعاارَّق املخصصااات بأهنااا التزامااات بآجااال .و مبااالغ  
ويعتاارق صااندوق السااكان باملخصصااات عنااد اسااتيفاء مجيااع الشاارو ي الثالثااة التاليااة: ).( .ن   
يكون لدى الصاندوق التازاين قاانوين .و  ام  حاايل نتيجاة .حاداث ساابقة؛ )ب( و.ن يكاون          

تقدير زا ا  مو املرج  .ن ُيلزين الصندوق بتسوية االلتزاين امل كور؛ )ج( و.ن يكون مو املمكو 
 االلتزاين على وو موثوق 

ومتثاال اخلصااوين االحتماليااة التزاماااٍت ميكااو .ن تنشااأ عااو .حااداث سااابقة وال يؤكااد      
وجودزا حال .ن يقع مساتقبال .و .ال يقاع حادثا واحاد .و .كثار ال ميكاو التنباؤ باه علاى وجاه           

.حاداث ساابقة    اليقني وال لضع كليةب لسايطرة الصاندوق؛ .و متثال التزامااٍت حالياة تنشاأ عاو       
ومل ُيعترق  ا ألنه ال ُيرج  .ن تكاون زنااك حاجاة حىل تادفق خاارجي ماو املاوارد يف شاكل         
منافع اقتصادية .و حمكانات خدمة مو .جل تسوية االلتزاماات؛ .و زاي التزاماات يتعا ر قيااس      

 مبلغها بصورة موثوقة   
ساابقة وال يؤكاد   ومتثل األصول االحتمالية األصول اليت ميكاو .ن تنشاأ عاو .حاداث      

وجودزا حال .ن يقع مساتقبال .و .ال يقاع حادثا واحاد .و .كثار ال ميكاو التنباؤ باه علاى وجاه           
 اليقني وال لضع كليةب لسيطرة الصندوق 

 
 حفصاحات األطراق ذات العالقة ‘20’ 

مع .طاراق ثالثاة تربطهاا عالقاة      عرييتعني اإلفصاس عو املعامالت ذات األ ية اليت  
بصندوق السكان  ويقصد باألطراق ذات العالقة بالصاندوق األطاراق القاادرة علاى اارساة      
تأثري كبري على قرارات الصندوق املالية والتشاغيلية  وبالنسابة لصاندوق الساكان، تتمثال زا         

، كباار ماوظفي اإلدارة  وذوي القرابة املباشرة مو .فراد .سار  األطراق يف كبار موظفي اإلدارة 
الاا يو يعر فااون بااأهنم .عضاااء اللجنااة التنفي يااة للصااندوق، وماادير مكتااب خاادمات مراجعااة       
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احلسابات والتحقيق، ومدير مكتب التقييم، ورئايس فارع املشاتريات، ورئايس فارع خادمات       
املعلومات اإلدارية  ويدرج مع زؤالء .يضا .ي شخ  يتصرق بصفته قائماا بأعماال .ي ماو    

ز   املناصاب ملادة ثالثاة .شاهر .و .كثار ماو السانة التقوميياة  ويفصا  الصاندوق عاو            شاغلي 
احلصاول   جياري قيمة املعامالت اليت عرى مع ز   األطراق، مبا يف ذلت املرتباات و.ي قارض   

 عليه بشرو ي ال تكون متاحة عموما   
؛ واجمللااس التنفياا ي لصااندوق السااكان يعتاارب .يضااا طرفااا ذا عالقااة باملنظمااة ككاال        

  وعلى الارغم ماو حادوث معاامالت مالياة      عنها يتعني اإلبالغمو جانبه توجد معامالت  وال
زامة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فجهناا معاامالت ال ُيفصا  عناها بصاورة مساتقلة نظارا        
ألن الربنااامج اإلمنااائي ال ميلاات القاادرة علااى التااأثري يف قاارارات السياسااة املاليااة والتشااغيلية           

ة حىل الصااندوق عاارى   وق السااكان وألن مجيااع املعااامالت املتصاالة باخلاادمات املقدماا      لصااند 
 العادية  بشرو ي الندية

 
 االلتزامات ‘21’ 

االلتزامااات زااي مصااروفات يتكباادزا صااندوق السااكان يف املسااتقبل بناااء علااى عقااود   
ياز لاه   دخل فيها جلول تاريخ اإلبالغ وليست لاه حال صاالحية حمادودة للغاياة، حن وجادت، ع     

عنبااها يف مسااار عملياتااه العااادي  وتشاامل زاا   االلتزامااات مااا يلااي: االلتزامااات الر.مساليااة       
 ؛العقود املتعلقة باملصروفات الر.مسالية اليت مل تسادد .و تساتحق جلاول تااريخ اإلباالغ(      لغ)مبا

ت واحلدود الادنيا ملادفوعا   مقبلة؛وعقود توريد سلع وخدمات سيتسلمها الصندوق يف فترات 
وااللتزامااات األخاارى غااري القابلااة لبلغاااء  وال ُيعتاارق بقيمااة      ؛اإلجيااار غااري القابلااة لبلغاااء  

كانون األول/ديسمرب يف بيان املركز املايل، بل ُيفصا  عناها يف املالحظاات     31االلتزامات يف 
 على البيانات املالية  وتستبعد االلتزامات املتصلة بعقود التوظيف مو ز ا اإلفصاس 

 خدمات الشراء ‘22’ 

عقااب صاادور موافقااة مااو جملااس حدارة صااندوق األماام املتحاادة للسااكان يف دورتااه       
، .صاب  الصاندوق يتلقاى .ماواالب لشاراء لاوازين ومعادات        1993يف عااين   الايت عقادت  األربعني 

وخدمات نياباة عاو احلكوماات واألمام املتحادة والصاناديق والاربامج والوكااالت املتخصصاة          
ألمااام املتحااادة، واملؤسساااات احلكومياااة الدولياااة األخااارى واملنظماااات غاااري التابعاااة ملنظوماااة ا

احلكومية، وبناء على طلب مو تلات اجلهاات  و صال الصاندوق علاى .تعااب مقابال مناولاة         
، 2015يف املائااة يف عاااين   5خاادمات الشااراء زاا   بنساابة  ااددزا اجمللااس التنفياا ي بلغاات       

 وسجلت كجزء مو حيرادات .خرى 
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مزيدا ماو   16   اخلدمات يف اجلدولني باء وجيم  وتتضمو املالحظة زعو وقد .بلغ  
 رادات املتأتية مو خدمات الشراء اإلفصاس عو اإلي

 
 استخداين التقديرات ‘23’ 

تتضمو ز   البيانات املالية بالضرورة مبالغ ُحددت علاى .سااس تقاديرات وافترا اات      
تضااعها اإلدارة  وتتضاامو زاا   التقااديرات علااى ساابيل املثااال ال احلصاار مااا يلااي: القيمااة العادلااة 
لملرا ااي واملباااين، وااللتزامااات املتعلقااة باملعاشااات التقاعديااة وغريزااا مااو اسااتحقاقات مااا بعااد  

ماااة، واملباااالغ املخصصاااة للتقا اااي، والرساااوين املساااتح قة، واألصاااول واخلصاااوين        انتاااهاء اخلد
 تلاف النتاائج الفعلياة     ودرجاة ا امحالل قيمتاها  وقاد    النافع الثابتة وعمر األصول االحتمالية، 

 عو تلت التقديرات  وُتعرض التغريات يف التقديرات يف الفترة اليت تصب  فيها معروفة 
احملاسااابية الااايت تساااتخدمها اإلدارة إلعاااداد زااا   البياناااات ماااع    وتتساااق التقاااديرات   

  2014التقديرات املستخدمة لغرض حعداد البيانات املالية لعاين 
 

 .حكاين انتقالية ‘24’ 

 طب ق صندوق األمم املتحدة للسكان .حكاما انتقالية على النحو التايل: 
ماو املعاايري احملاسابية     17ار رقم يطب ق صندوق السكان احلكم االنتقايل الوارد يف املعي • 

الدوليااة للقطاااع العاااين، املمتلكااات واملنشااآت واملعاادات، بشااأن التحسااينات املدخلااة   
 على األماكو املستأجرة؛

مااو املعااايري احملاساابية الدوليااة للقطاااع العاااين، اسااتحقاقات املااوظفني،   25املعيااار رقاام  • 
راض املقارناة بفتارات اإلباالغ    طيبق باأثر الحاق؛ وال يعارض الصاندوق .ي مباالغ ألغا      

األربااع السااابقة فيمااا يتعلااق بالقيمااة احلاليااة لاللتزامااات اخلاصااة خبطااط االسااتحقاقات 
 احملددة والتسويات الناشئة عو التجربة واملدخلة على خصوين اخلطة؛

ماو املعاايري احملاسابية الدولياة للقطااع العااين، األصاول غاري امللموساة،           31املعيار رقام   • 
أثر الحق؛ ونتيجة لا لت مل ُترمسال األصاول غاري امللموساة الايت جارى اقتناؤزاا         طيبق ب

  2012كانون الثاين/يناير  1قبل  تطويرزا داخليا .و
 

 قارنة بني امليزانية واملبالغ الفعليةامل ‘25’ 
 يع د  صندوق األمم املتحدة للسكان ميزانيته على .ساس نقدي ُمعد ل  
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مقارنة بني امليزانية واملباالغ الفعلياة علاى .سااس قابال للمقارناة       وترد يف البيان اخلامس  
األنشاطة   امع امليزانية  ويشمل نطاق امليزانية ألغراض ز ا البيان امليزانية املؤسسية مضاافا حليها  

الربناجمية املمولة مو موارد غري خمصصة  وقاد جارى حعاداد امليزانياة املؤسساية للمنظماة للفتارة        
علااى .ساااس  ااس ماارة كاال .ربااع ساانوات، وقاماات اإلدارة بعر ااه علااى .ساا 2014-2017

 راض  ديد  صي  املوارد داخليا سنوي ألغ
لة حىل السنة املالياة  وتستند امليزانية األصلية حىل تقديرات الفوائض غري املستخدمة املرحَّ 

ين الفعلياة هلا يو   والتوقعات املبدئية للمسا ات الواردة خالهلا  وتعكس امليزانياة النهائياة األرقاا   
 العنصريو عند التخصي  النهائي 

وُتعاارض يف حطااار اسااتخداين امليزانيااة املصااروفاُت احملتساابة علااى .ساااس نقاادي معااد ل      
 واملتكبدة عند تنفي  األنشطة املدرجة يف امليزانية 

مقارنة بني املبالغ الفعلية على .ساس قابل للمقارناة ماع امليزانياة     23وترد يف املالحظة  
 ملبالغ الفعلية الواردة يف البيانات املالية وا
 

 3الحظة امل  
 النقدية ومكافئات النقدية  

 النقدية ومكافئات النقدية ما يلي:  تشمل  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كــــــــانون األول/ 31يف 

 2015ديسمرب 
 كــــــــانون األول/ 31 يف

 2014ديسمرب 
  −  1 احلا رة يةالنقد   

  288 13  708 21 املودعة يف املصارق يةالنقد

  097 21  650 25 ).(السوق النقديةصناديق 

  000 25  000 30 ).(ودائع ألجلال

77 اجملموع   359   59  385   

 
ُتصنف كمكافئات نقدية األدوات املالية الايت  اني اساتحقاقها بعاد ثالثاة .شاهر .و .قال ماو تااريخ           ).( 

 اقتنائها 
 

حااتفظ باالحتياجااات النقديااة الالزمااة ألغااراض الصرفااايات الفوريااة يف حسااابات     وُي 
 ،الواليااات املتحاادة باادوالر.ساسااا النقديااة املودعااة يف حسااابات مصاارفية  و ااتفظ بمصاارفية  

  25 املالحظةكما زو مبني يف  ،حمدود بعمالت حملية و تفظ مببلغ
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وخمااااطر  ياااةمخااااطر االئتمانلصاااندوق للتعااارض امناقشاااة ل 25 وتتضااامو املالحظاااة 
املالياة، مباا   باألصول املتعلقة املخاطر  ة اليت ا طلع  ا إلدارةنشطولمل توخماطر العمال السوق

  يف ذلت النقدية ومكافئات النقدية
 

 4املالحظة   
 االستثمارات  

 2015كاانون األول/ديسامرب    31ترد يف اجلدول التايل االساتثمارات احملاتفظ  اا يف     
 اليت تبلغ آجال استحقاقها ثالثة .شهر .و .كثر:

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 2014 ديسمرب/األولكانون  31يف   2015كانون األول/ديسمرب  31يف 

 املهلكةالتكلفة  القيمة السوقية املهلكةالتكلفة  القيمة السوقية
 368 725 781 725 073 678 806 677 السندات     

 000 150 000 150 000 25 000 25 ).(الودائع ألجل

702 اجملموع   806  703  073  875  781  875  368  

     منها:

املساااتحق يف غضاااون سااانة   
 448 378 476 378 171 309 127 309 واحدة

 920 496 305 497 902 393 679 393 املستحق بعد سنة واحدة

702 اجملموع   806  703  073  875  781  875  368  

 
 .دوات مالية تزيد آجال استحقاقها عو ثالثة .شهر  ).( 

  
استثمارات حماتفظ  اا حا  تااريخ      باعتبارزا مجيع استثماراتهالسكان صندوق صن ف  
ساعر  باستخداين طريقاة  املهلكة اليت جرى حسا ا بالتكلفة مسجلة ز   األصول و  هااستحقاق
.ساعار الساوق   حىل  الواردة يف زا   املالحظاة  ملصول لستند القيمة السوقية ت  والساريالفائدة 

مضامحلة القيماة   الصاندوق اساتثمارات    مل تكاو لادى    وباائعني ذوي مسعاة جيادة   مو قدمة امل
وخماااطر  يااةمخاااطر االئتمانلصاندوق ل لض اتعاار مناقشااة ل 25 وتتضاامو املالحظاة خاالل العاااين   

املالياة،  باألصاول  املتعلقاة  املخااطر   ة الايت ا اطلع  اا إلدارة   نشاط ولمل تالسوق وخماطر العمال
 واالستثمارات يف ذلت النقدية  مبا

دوالر، ُيقي ااُد اسااتخداين  ماليااني 703.1وماو بااني حمجااايل االسااتثمارات الباالغ قاادرزا    
 مليون دوالر على النحو التايل: 349.7مبلغ 
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 مليون دوالر 78.4 االحتياطي التشغيلي • 
 مليون دوالر 187.9 باستحقاقات املوظفنيمتويل االلتزامات املتعلقة  • 
 مليون دوالر 33.7 املبلغ األصلي للصندوق االستئماين للهبات اخلاصة • 
األموال اليت  تفظ  ا الصندوق بالنيابة عو منظماات األمام    • 

املتحااادة األخااارى بوصااافه الوكيااال اإلداري هلااا   األماااوال   
 اجملمعة

 مليون دوالر 44.7

 ماليني دوالر 5 واء امليدايناحتياطي اإلي • 
 مليون دوالر 78.4 االحتياطي التشغيلي • 
  

.جاال اسااتحقاق االسااتثمارات متوسااط ، بلااغ 2015 كااانون األول/ديساامرب 31 ويف 
.جال  متوساط   ، بلغ2014 كانون األول/ديسمرب 31 ويف  شهراب 13.3 يف حافظة الصندوق

  شهراب 16.8االستحقاق 
 االسااااتثمارات يف حافظااااة الصااااندوق  عائااااداتكااااان متوسااااط  ،2015يف عاااااين و 

    املائة يف 0.6 االستثمارات عائدات متوسط كان ،2014 عاين ويف  املائة يف 0.8
 على النحو التايل: 2015خالل عاين  االستثماراتوكانت حركة  

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 الودائع ألجل 
 وأوراق التجاريةاألوراق 
 املخصومة الدين

 
 اجملموع السندات

 2015 2014 2015 2014  2015 2014 2015 2014 
  381 644  368 875  438 519  368 725   943 124    −    −  000 150 الرصيد االفتتاحي          

  983 859  743 523  076 485  764 213   907 44  979 24  000 330  000 285 مضافا حليه: املشتريات

: خمصوما منه
 (785 620) (032 690) (785 270) (032 255)  (000 170) (000 25) (000 180) (000 410) اتاالستحقاق

 (211 8) (006 6) (361 8) (027 6)   150  21    −    − اإلزالك

25 الرصيد اخلتامي   000   150  000   −    −     678  073   725  368   703  073   875  368   

  
  وكانت القيم الدفترية للسندات يف تاريخ اإلبالغ كما يلي: 
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
كانون األول/ديسمرب  31يف 

 2014كانون األول/ديسمرب  31يف   2015
 املهلكةالتكلفة  القيمة السوقية املهلكةالتكلفة  القيمة السوقية السندات
 555 58 549 58 610 83 522 83 التجارية املصارقالتزامات 

 243 155 403 155 533 139 402 139 التزامات سيادية غري صادرة عو الواليات املتحدة

 517 318 635 318 928 284 848 284 منظمات تتجاوز حدود الوالية الوطنية

 494 124 611 124 906 144 939 144 التزامات حكومة ووكاالت الواليات املتحدة

 434 58 456 58 096 25 095 25 سندات الشركات

 125 10 127 10 − − سندات بلدية

677 اجملموع   806  678  073  725  781  725  368  

  
 5 املالحظة  
 املخزونات  

 التايل: كانت املخزونات اليت  تفظ  ا صندوق السكان يف تاريخ اإلبالغ على النحو 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
ــانون  31يف   األول/كــــ

 2015ديسمرب 
ــانون  31يف   /األولكــــ

 2014 ديسمرب
وغريزااا مااو الساالع املتصاالة بااالربامج،   ساالع الصااحة اإلجنابيااة   

 497 49 672 56 ومنها:  

 066 27 377 38 قيد الوصول خمزونات 

 431 22 295 18 خمزونات حا رة 

 − (92) خمصصات خسائر املخزونات

باملمتلكااااات واملنشااااآت خمزونااااات قيااااد الوصااااول شاااابيهة  
 785 4 379 2 واملعدات

58 جمموع املخزون   959  54  282  

  
الااايت كانااات  وغريزاااا ماااو السااالع املتصااالة باااالربامج  متثااال سااالع الصاااحة اإلجنابياااة و 

وخا عة لسايطرة الصاندوق لكناها    جرى شراؤزا دوليا  ابالوصول يف تاريخ اإلبالغ .صناف قيد
 تسلم فعليا بعد حىل املستفيديو .و الشركاء املنف يو  وملموجودة يف .ماكو عمل حمددة  غري

 :2014و  2015وفيما يلي موجز حلركة املخزونات خالل عامي  
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2015 2014 

54 كانون الثاين/يناير   1يف املخزون احملتفظ به      282  46  559  

 722 155 402 156 البنود املضافة

 (685 147) (614 151) البنود املوزعة

 − (92) خمصصات خسائر املخزون

 (314) (19) خسائر/تسويات املخزون

58 كانون األول/ديسمرب 31يف املخزون احملتفظ به    959  54  282  

  
 6 املالحظة  
 املسا ات املستحقة القبض، واملبالغ املدفوعة مقدما، واألصول األخرى    

 املستحقة القبض املسا ات ).( 

 :  2015كانون األول/ديسمرب  31ترد فيما يلي املسا ات املستحقة القبض يف  
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كـــــانون األول/ 31يف 

   2015ديسمرب 
 كـــــانون األول/ 31يف 

   2014ديسمرب 
   تبادليةالعامالت غري امل   

  239 117  253 180 (اجلاريةاملسا ات املستحقة القبض )

  547  614 18 املخصصة املوارد غري  

  692 116  639 161 املوارد املخصصة 

  659 111  589 120 (اجلاريةاملسا ات املستحقة القبض )غري 

  −  − املخصصة املوارد غري  

  659 111  589 120 املوارد املخصصة 

   تبادليةالعامالت امل

  171  40 (اجلاريةالقبض )املسا ات املستحقة 

  −  − (اجلاريةاملسا ات املستحقة القبض )غري 

300 اجملموع   882   229  069   

  
حلسااابات املشااكوك  اوتعاارض املسااا ات املسااتحقة القاابض بعااد خصاام خمصصااات      

حمكانية  صيلها  وُتعرَّق املعامالت التبادلية بأهنا املعامالت اليت يقادين فيهاا صاندوق األمام      يف
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خادمات حىل .طاراق ثالثاة ويتلقاى مناها قيماة مسااوية تقريباا مقابال           املتحدة للسكان سلعا .و 
واسااتنادا حىل منااوذج .عمااال صااندوق  “  التجاريااة”ذلاات  وُتشاابه زاا   املعااامالت املبااادالت  

نياباة عاو .طاراق ثالثاة الشاكل الوحياد ماو .شاكال املعاامالت          الشاراء  ن، تعترب .نشطة السكا
التبادليااة الاايت يقااوين  ااا الصااندوق حاليااا  .مااا املعااامالت غااري التبادليااة، فهااي املعااامالت الاايت      

اخلاادمات الاايت يقاادمها  وتصاانف    .و  يتلقااى الصااندوق فيهااا قيمااة مساااوية تقريبااا للساالع      ال
لصندوق كمعاامالت غاري تبادلياة  ويساتند التميياز باني       لوغري املخصصة  املسا ات املخصصة

حىل .جال االساتحقاق  فاملساا ات املساتحقة     اجلارياة  وغري اجلارية احلسابات املستحقة القبض 
شاااهرا ماااو تااااريخ اإلباااالغ،   12  زاااي مساااا ات ُيتوقاااع  صااايلها خاااالل    اجلارياااةالقااابض 

 ريخ  صيلها بعد ذلت التا فهي مسا ات ُيتوقع  اريةاجلاملسا ات املستحقة القبض غري  .ما
واملسا ات املستحقة القبض مو املوارد غري املخصصة زي تلت املباالغ املتعهاد  اا يف     

الساانة اجلاريااة والساانوات السااابقة الاايت مل ُتحصَّاال بعااد حاا  هنايااة فتاارة اإلبااالغ  واملسااا ات  
.ساسا مببالغ ستصب  مستحقة القبض وسُتحصَّال   املستحقة القبض مو املوارد املخصصة تتعلق 

 السنوات القادمة فيما يتصل باتفاقات املاوني املتعددة السنوات    يف 
 

 حتليل التقادم الزمين  
 : 2015 كانون األول/ديسمرب 31يف ترد فيما يلي تفاصيل املسا ات املستحقة القبض  

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كانون األول/ 31يف 

  2015 ديسمرب
 كانون األول/ 31يف 

 2014 ديسمرب

 
غــــري  املــــوارد

 خصصةامل املوارد خصصةامل
ــوارد ــري  املــ غــ

 خصصةامل املوارد خصصةامل
2011 − − 171 − 

2012 144 − 151 220 

2013 115 327 146 202 

2014 149 262 250 8 196 

2015 18 350 3 075 − − 

  618 8  718 664 3 758 18 القبض املسا ات املستحقة 

    − (171) − (144) خمصصات احلسابات املشكوك يف حمكانية  صيلها

الاااايت مل  ااااو بعااااد موعااااد املسااااا ات املسااااتحقة القاااابض 
  904 219    − 604 278 − كانون األول/ديسمرب   31ح   استحقاقها

18 اجملموع   614  282  268  547   228  522   
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اجلااادولني .لاااف وبااااء تفاصااايل املساااا ات املساااتحقة القااابض ماااو املاااوارد  وتااارد يف  
املخصصة ومو املوارد املخصصة، على التاوايل، مصانفةب حساب اجلهاة املاواة )وال يشامل        غري

  صيلها(  ت املشكوك يف حمكانية حلسابااز ان اجلدوالن خمصصاات 
 

 صيلها  خمصصات املساتات املستحقة القب  املشكوك يف إمكانية حت
ياارد فيمااا يلااي ملخاا  حلركااة خمصصااات املسااا ات املسااتحقة القاابض املشااكوك يف   

 :  2015حمكانية  صيلها يف عاين 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  2015 2014 
(171) كانون الثاين/يناير 1يف املخص  املبلغ   (278)  

املساااا ات املساااتحقة القااابض الااايت يعتااارب  صااايلها .مااارا      
(144) حاليا مشكوكا فيه   (171)  

 228  118 املسا ات املستحقة القبض املشطوبة
ستردة مو مسا ات مستحقة القابض كاان  صايلها    املبالغ امل

  50  53 .مرا مشكوكا فيه يعترب يف السابق 
(144) كانون األول/ديسمرب 31املخص  يف املبلغ   (171)  

  
 اجلارية األخرىوغري  اجلاريةاملبالغ املدفوعة مقدما واألصول  )ب( 

األخاارى مااو البنااود   اجلاريااةوغااري  اجلاريااةتتااألف املبااالغ املدفوعااة مقاادما واألصااول    
 بياهنا: التايل

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كـــانون األول/ 31يف 

 2015 ديسمرب
 كـــانون األول/ 31يف 

 2014 ديسمرب
   األخرى اجلاريةاملبالغ املدفوعة مقدما واألصول    

  190 4  048 4 الُسلف املقدمة حىل املوظفني

  245 5  593 4 الفوائد املستحقة

  373 6  067 3 املبالغ املدفوعة مقدما

  804 6  433 6 حسابات متنوعة مستحقة القبض

  199 2  970 12 وكاالت األمم املتحدة األخرىاملبالغ املستحقة مو 

  947 3  424 احلسابات املستحقة القبض عو .نشطة الاشراء
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 كـــانون األول/ 31يف 

 2015 ديسمرب
 كـــانون األول/ 31يف 

 2014 ديسمرب
املخصاا  للحسااابات املسااتحقة القاابض  املبلااغ خمصااوما منااها:    

 (309) (699) املشكوك يف حمكانية  صيلها  

30 اجملموع   836   28  449   

   اجلاريةاألصول األخرى غري 

  10  11 ستحقة القبض يف األجل الطويلامليبالغ امل

11 اجملموع    10   

   
 7 املالحظة  
 مو صندوق التشغيل الُسلف املقدمة  

ل فئاة ماو فئاات    يرد فيما يلي بيان للُسالف املقدماة ماو صاندوق التشاغيل حساب كا        
 الشركاء املنف يو:

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كـــــانون األول/  31يف 

 2015 ديسمرب
 كــــــانون األول/ 31يف 

   2014 ديسمرب
 430 7 281 7 احلكومات   

 989 4 304 2 املؤسسات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 551 1 345 1 األمم املتحدةوكاالت 

املخص  للُسالف املشاكوك يف حمكانياة    املبلغ خمصوما منها: 
 (106) (100)  صيلها   

10 اجملموع   830  13  864  
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 8املالحظة 
 املمتلكات واملنشآت واملعدات
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املباين  األراضي 

ــاث  األثــــــــــــــــــ
ــزات  والتجهيـــــــ

  الثابتة

معـــــــــــــــــــــدات 
تكنولوجيــــــــــــــا  
املعلومــــــــــــــــات 

  املركبات  واالتصاالت

ــينات  حتســـــــــــــ
األمـــــــــــــــــاكن 

  املستأجرة

ــد   ــول قيـــ األصـــ
ــري   التشــــييد وغــ
ــة  املتاحـــــــــــــــــــ
 اجملموع  لالستخدام بعد

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
                 التكلفة                 
 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 كانون الثاين/يناير 1يف 

 725 8 607 7 025 2 814 396 563 147 3 789 2 526 2 231 2 505 423 126 787 – – اإل افات

 (871 4) (223 5) – – (165) (94) (516 2) (229 3) (935 1) (676 1) (255) (214) – (10) – – جرى التصرق فيهااليت صناق األ

 4 (263) – (250) – (4) 4 (9) – – – – – – – – ا محالل القيمة

التساااااويات/عمليات حعاااااادة  
 201 32 (852) (129 2) (11) 30 144 663 238 149 132 19 550 300 1 – – التصنيف

227 ديسمربكانون األول/ 31يف   227  12  661  10  584  4  655  4  427  18  109  17  405  30  636  30  422  5  208  4  713  564  2  129  72  060  69  907  

                 االستهالك املتراكم

 007 34 784 35 – – 900 1 663 2 312 18 115 19 665 10 217 10 150 2 459 2 980 330 1 – – كانون الثاين/يناير 1يف 

 611 5 440 6 – – 842 976 700 2 711 2 409 1 882 1 369 405 291 466 – – مصروفات االستهالك

 (834 3) (144 4) – – (87) (24) (885 1) (464 2) (695 1) (507 1) (167) (147) – (2) – – جرى التصرق فيهااليت صناق األ

التساااااويات/عمليات حعاااااادة  
 – – – – 8 (8) (12) – (162) – 107 1 59 7 – – التصنيف  

1 – – كانون األول/ديسمرب 31يف   801  1  330  2  718  2  459  10  592  10  217  19  362  19  115  3  607  2  663  – – 38  080  35  784  

صااااايف القيمااااة الدفتريااااة يف   
227 كانون الثاين/يناير 1  227  9  254  8  928  1  968  1  895  7  188  5  911  11  307  11  331  2  050  2  593  2  129  956  34  123  31  841  

صااااايف القيمااااة الدفتريااااة يف   
227 كانون األول/ديسمرب 31  227  10  860  9  254  1  937  1  968  7  517  7  188  11  274  11  307  1  601  2  050  564  2  129  33  980  34  123  
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مضاازاة نتائجاه بقايم األصاول املقيادة يف ساجل        وجارت .جري عاد  ماادي لملصاول     
  وصد ق كل مو املقر واملكاتاب القطرياة علاى    2015كانون األول/ديسمرب  31األصول يف 

 القيم املقابلة لملصول نتائج ز ا العد  املادي و
يف املقاين األول باملمتلكاات واملنشاآت و.صاناق املعادات     تتعلق األصول قيد التشييد و 

.دخلات يف طاور التشاغيل مجياع      2015اليت كانت قيد الوصول يف تااريخ اإلباالغ  ويف عااين    
الفئاة  ، وزاي تارد يف   2014األصول اليت كانت قيد التشييد ومل تكو متاحة بعد يف هناية عااين  

اخلاصاااة  اااا  وتشااامل زااا   األصاااول .مااااكو عمااال للماااوظفني يف الربازيااال، بلغااات قيمتاااها  
ملياون دوالر الايت كانات قياد التشاييد يف       2.1مليون دوالر مو جمموع األصول البالغاة   1.3
  2014كانون األول/ديسمرب  31

، اعتاارق صااندوق السااكان خبسااارة ناعااة عااو ا اامحالل القيمااة      2015ويف عاااين  
مليااون دوالر، يف بنااد  سااينات األماااكو املسااتأجرة يف فئااة التشااييد يف .ماااكو      0.3قاادرزا 
يف .حد املكاتب القيْطرية  واعترق باخلسارة الناعة عو ا محالل القيمة عقاب تقيايم    ،العمل

.م  ارتئي نتيجة له .ن مباين العمال غاري آمناة  وحاددت قيماة اخلدماة القابلاة لالساترداد هلا ا          
 باستخداين قيمته املنتفع  ا، اليت  ددت على .ساس هنج وحدات اخلدمة  األصل

  ي عااري ويشغل صندوق السكان مابو واحادا للمكاتاب وفقاا لترتياب تاأجري متاويل        
 مليون دوالر  0.6ما قدر   2015وبلغ صايف قيمته الدفترية يف هناية عاين 

كااانون  31يات الر.مساليااة يف قيمااة االلتزامااات غااري املسااددة املتصاالة باملشااتر  وبلغاات 
، 2015كاانون األول/ديسامرب    31ملياون دوالر  ويف   1.3ما قادر    2015األول/ديسمرب 

بلغاات تكلفااة املمتلكااات واملنشااآت و.صااناق املعاادات الاايت كاناات قيااد االسااتخداين رغاام          
مليااااون دوالر يف  14.1مليااااون دوالر )مقاباااال   13.9اسااااتهالكها بالكاماااال مااااا قاااادر     

 ( 2014 عاين
 

 9املالحظة   
 امللموسة األصول غري  

 كااانون األول/ 31األصااول غااري امللموسااة اململوكااة لصااندوق السااكان يف      تتألفاا 
 :خارجياوبراجميات مقتناة  داخليامستحدثة مو براجميات  2015ديسمرب 
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 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

 
املقتناة  الرباجميات

  بشكل منفصل
الرباجميات 

  داخليا املستحدثة
األصول غري امللموسة 

 اجملموع االستحداث قيد
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
         التكلفة         
 155 877 59 166 − − 96 711 كانون الثاين/يناير 1يف 

 722 258 107 − − 184 615 74 اإل افات

 − − − − − − − − جرى التصرق فيهااليت صناق األ

 − − − (166) − 166 − − التعديالت/عمليات حعادة التصنيف

785 كانون األول/ديسمرب 31يف    711  350  − − 166  1  135  877  

         اإلزالك املتراكم

 18 229 − − − − 18 229 كانون الثاين/يناير   1يف 

 211 234 − − − 9 211 225 رسوين اإلزالك

 − − − − − − − − جرى التصرق فيهااليت صناق األ

454 2013كانون األول/ديسمرب  31يف   229  9  − − − 463  229  

صااااااايف القيمااااااة الدفتريااااااة يف   
482 كانون الثاين/يناير 1  78  − − 166  59  648  137  

صااااااايف القيمااااااة الدفتريااااااة يف   
331 كانون األول/ديسمرب 31  482  341  − − 166  672  648  

  
.ي نفقااات يف جمااال البحااث والتطااوير  ، مل يتكبااد صااندوق السااكان  2015يف عاااين  

إلنتااااج األصاااول غاااري امللموساااة ااااا ياااتعني االعتاااراق باااه كمصاااروفات خاااالل السااانة            
 لعملياات شاراء  ، مل تكاو لصاندوق الساكان التزاماات     2015 كانون األول/ديسامرب  31 يفو

 .صول غري ملموسة 
  

 10املالحظة   
 املستحقاتواحلسابات املستحقة الدفع   

 :ما يلي املستحقاتوتشمل احلسابات املستحقة الدفع  
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كـانون األول/  31يف 

 2015 ديسمرب
 كانون األول/ 31يف 

 2014 ديسمرب
  310 20   238 21  احلسابات املستحقة الدفع   

  233 29   036 28  اتناشئة عو مستحقالصوين اخل

  178 143   719 44  الدفع للوكيل اإلداريالامبالغ الامستحقة 

  659 10   267 6  الُسلف مو .نشطة الشراء

  39      176  الامبالغ الامستحقة لوكاالت األمم املتحدة

  925 6   464 9  الامبالغ الامستحقة الدفع لصندوق التشغيل

ستحقة الدفع فيما يتعلق بأرصدة غري مساتخدمة ماو   املبالغ امل
  090 2   327 2  متويل انقضى .جله 

112  اجملموع   227    212  434   

  
حىل املبااالغ الاايت يتلقازااا  “ الااامبالغ الااامستحَّقة الاادفع للوكياال اإلداري  ”تشااري عبااارة   

صااندوق السااكان ويااديرزا ألغااراض اإلنفاااق علااى .نشااطة برناجميااة سااتنف زا جمموعااة مااو         
 امو مادة    توزَّع على .سااس برناامج عمال متفاق علياه     سمنظومة األمم املتحدة، ومؤسسات 

  زمنية وجيزة
 

 11املالحظة   
 صوين املتصلة بالاتأجري التمويلياخل  

واحااد لاادى صااندوق السااكان عقااد    ، كااان 2015كااانون األول/ديساامرب   31يف  
.درج االلتازاين املتبقاي    وقاد   بلاد ُينفَّا  فياه برناامج    يتعلاق مبابًو للمكاتاب يف     للاتأجري الاتمويلي

.دناا   ويف   13األخرى املفص  عنها يف املالحظة  اجلاريةحطار ز ا الترتيب  مو اخلصوين  يف
، بلغاات رسااوين التااأجري الاايت دفعهااا صااندوق السااكان عااو ذلاات املاابو مااا قاادر      2015عاااين 

قااادر   جري الااادنيا املتبقياااة ماااادوالر  وتبلاااغ القيماااة احلالياااة ملااادفوعات التاااأ ملياااون  0.049
 سنة واحدة يتجاوز مليون دوالر، وستصب  كلها مستحقة الدفع يف موعد ال  0.2

 
 12املالحظة   
 استحقاقات املوظفني  

تعكااس االلتزامااات املتعلقااة باسااتحقاقات املااوظفني االلتزامااات املتعلقااة باسااتحقاقات   
واسااتحقاقات  اإلجااازات الساانوية املتراكمااة واسااتحقاقات حجااازات زيااارة الااوطو املتراكمااة    
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اإلعادة حىل الوطو، والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدماة واالساتحقاقات األخارى، علاى النحاو      
 املبني .دنا :

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كانون األول/ 31يف 

 2015 ديسمرب
 كانون األول/ 31يف 

 2014 ديسمرب
   املتعلقة باستحقاقات املوظفني اجلاريةااللتزامات    

   االستحقاقات القصرية األجل

 509 22 951 22 اإلجازات السنوية املتراكمة

 697 2 864 2 حجازات زيارة الوطو املتراكمة

   استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة

 862 710   ).(استحقاقات اإلعادة حىل الوطو )للموظفني غري العاملني(

 978 2 143 4 استحقاقات اإلعادة حىل الوطو )للموظفني العاملني(  

 736 2 119 4 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  

34 املتعلقة باستحقاقات املوظفني اجلاريةجمموع االلتزامات    787  31  782  

   املتعلقة باستحقاقات املوظفني اجلاريةااللتزامات غري 

 016 21 029 25 استحقاقات اإلعادة حىل الوطو )للموظفني العاملني(  

 286 279 847 242 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  

267 املتعلقة باستحقاقات املوظفني اجلاريةجمموع االلتزامات غري    876  300  302  

302 جمموع االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني   663  332  084  

 
 املوظفون غري العاملني زم املوظفون ال يو انتهت خدمتهم يف صندوق السكان جلول تاريخ اإلبالغ    ).( 

  
 اإلجازات السنوية املتراكمة  

.يااين  رصايدا ماو    مساتمرة  مؤقتاة .و  ن بعقود حمددة املدة .و بعقودواملعينجيمع املوظفون  
يتااراكم كاال شااهر  وعنااد انتااهاء اخلدمااة، جيااوز  وياال .ياااين اإلجااازة الساانوية   الساانوية ةاإلجاااز

يوماا ماو .يااين العمال  و ادد صاندوق        60جد .قصاا    حىل مبلغ نقدي املستخدمة املتراكمة غري
املتراكماااة السااكان قيماااة زااا   االلتزامااات جسااااب العااادد الفعلاااي ألياااين اإلجاااازات السااانوية    

بااالغ اسااتنادا حىل جاادول املرتبااات الساااري يف ذلاات التاااريخ،       املسااتخدمة يف تاااريخ اإل   غااري
 خصم  دون
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 حجازات زيارة الوطو املتراكمة  
ميثل ز ا االلتزاين املبلاغ املتاراكم يف تااريخ اإلباالغ للتكااليف املتوقعاة لسافر املاوظفني          

دماااة، وُمعااااليهم املاااؤزلني يف زياااارفم املقبلاااة للاااوطو  وُيساااتحق زااا ا االلتااازاين ماااع .داء اخل    
 ميكو تعويضه عند انتهاء اخلدمة  ُيخصم وال وال
 

 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  
صندوق السكان ملوظفيه التغطياة  يتيحها تشمل استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة اليت  

بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقات معيناة لبعاادة حىل الاوطو، و اا خطتاان ماو       
اقات احملااددة  وقااد ا ااطلعت مؤسسااة مؤزلااة ومسااتقلة للتقياايم االكتااواري   خطااط االسااتحق

  2015ديسامرب   31بتحديد االلتزامات املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتاهاء اخلدماة حىل غاياة    
االكتوارياون افترا اات رئيساية ملات اخلصاوين واعاا  تكلفاة الرعاياة الصاحية           اخلرباء وو ع

  2015يم االكتواري لعاين ومعدالت التضخم كجزء مو التقي
ويشااامل التقيااايم االكتاااواري لاللتزاماااات املتعلقاااة باالساااتحقاقات احملاااددة خصااام        

 ات الاايت يقاادمها دماخلاااملاادفوعات املسااتقبلية احملتملااة الالزمااة لتسااوية االلتاازاين الناااجم عااو       
 Citigroupيف الفترات احلالية والسابقة  ومت  ديد معدل اخلصم علاى .سااس مانحو     وناملوظف

 ألسعار اخلصم املتعلقة خبطط التقاعد 
 

 استحقاقات اإلعادة حىل الوطو  
عنااد انتااهاء اخلدمااة، ميكااو للمااوظفني الاا يو يسااتوفون شاارو ي اسااتحقاق معينااة، مااو  

اإلقامة خارج البلدان اليت  ملون جنسيتها وقت انتاهاء اخلدماة، .ن  صالوا علاى منحاة       بينها 
دَّر حسب مدة اخلدمة، وعلى تكاليف السافر ونقال األمتعاة الشخصاية      الوطو تق لابعادة حىل 

 استحقاقات اإلعادة حىل الوطو بأهنا وُيشار حىل تلت االستحقاقات جمتمعة 
 

كتاواري  االفترا اات الرئيساية الايت اساتخدمها اخلابري اال     وترد يف اجلدول .دنا  قائماة   
 كااااانون األول/ 31حىل الااااوطو يف لتحديااااد االلتزامااااات املتعلقااااة باسااااتحقاقات اإلعااااادة     

 :2015 ديسمرب
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 )بالنسبة املئوية(
االفتراضــات الرئيســية املســتخدمة لتحديــد االلتزامــات 

 2014 2015 املتعلقة باستحقاقات اإلعادة إىل الوطن
 3.30 3.58 معد ل خصم مكافأ وحيد   

).(9.80حىل  4.00 زيادة سنوية يف املرتب
).(10.80حىل  5.00 

 

 2.25 2.25 يف تكاليف السفر زيادة
 

 طيب قت معد الت خمتلفة حسب سو املوظف وفئته الوظيفية  ).( 
 

القيماااة احلالياااة لاللتزاماااات املساااتحقة يف   قااادرت واساااتنادا حىل زااا   االفترا اااات،   
واملتعلقة باستحقاقات اإلعادة حىل الوطو املقررة للماوظفني   2015كانون األول/ديسمرب  31

 مليون دوالر  29.2مببلغ العاملني 
وُرصد خمص  كامال للماوظفني الساابقني الا يو مل يكوناوا قاد طاالبوا بعاد يف هناياة           

باساااتحقاقات اإلعاااادة حىل الاااوطو، الااايت تظااال رغااام ذلااات التزاماااا يقاااع علاااى     2015عااااين 
 املنظمة  عاتق

 
 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  

تااأمني  اليهم .ن لتاااروا االشااتراك يف خطااة  عنااد انتااهاء اخلدمااة، ميكااو للمااوظفني ومعاا   
اساتيفاء شارو ي   بشار ي  صحي حمددة االستحقاقات مو اخلطط اليت يعر ها صاندوق الساكان،   

سنوات يف خطة تأمني صحي تابعة لصاندوق الساكان     10معينة لملزلية مو بينها االشتراك ملدة 
ساانوات بالنساابة  5ملاادة تراك االشاا، و2007متوز/يوليااه  1بالنساابة للمااوظفني املسااتقدَّمني بعااد 

  اخلدمة  الصحي بعد انتهاء ز ا االستحقاق التأمني وُيسمى التاريخ  ذلت للمستق دمني قبل 
كتاواري  وترد يف اجلدول .دنا  قائمة باالفترا ات الرئيساية الايت اساتخدمها اخلابري اال     

 األول/ كاااانون  31 االلتزاماااات املتعلقااة بالتاااأمني الصااحي بعاااد انتااهاء اخلدماااة يف    يف  ديااد  
 :2015 ديسمرب
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 )بالنسبة املئوية(
االفتراضــات الرئيســية املســتخدمة يف  

االلتزامـــات املتعلقـــة بالتـــأمني  حتديـــد 
 2014 2015 الصحي بعد انتهاء اخلدمة

 4.00 4.38 معد ل خصم مكافأ وحيد   
معاادالت اعازااات تكاااليف الرعايااة   

 الصحية
  

خطاااااااط الرعاياااااااة الطبياااااااة يف  
الواليااااااات املتحاااااادة خبااااااالق 

 (Medicare“ )ميديكري”

يف املائاااة يااانخفض تااادرجييا حىل  6.4
 سنوات 8يف املائة بعد  4.5

يف املائااااة ياااانخفض تاااادرجييا حىل   6.8
 سنوات 9يف املائة بعد  4.5

خطة الرعاية الطبياة يف الوالياات    
 (Medicare“ )ميديكري”املتحدة 

يف املائاااة يااانخفض تااادرجييا حىل  5.9
 سنوات 7يف املائة بعد  4.5

يف املائااااة ياااانخفض تاااادرجييا حىل   6.1
 سنوات 9يف املائة بعد  4.5

خطاااط التاااأمني املتعلاااق بعاااالج   
 األسنان يف الواليات املتحدة

يف املائاااة يااانخفض تااادرجييا حىل  4.9
 سنوات 8يف املائة بعد  4.5

 يف املائااااااة ياااااانخفض تاااااادرجييا حىل  5
 سنوات 9يف املائة بعد  4.5

خطاااط التاااأمني الطااا  خاااارج     
 الواليات املتحدة 

 يف املائة )نسبة ثابتة( 5 يف املائة )نسبة ثابتة( 4

  
االفترا ااات املتعلقااة بالتقاعااد واالنسااحاب مااو اخلطااة ومعاادالت الوفاااة مااع  وتت سااق  

املتحادة يف   التقاعدياة ملاوظفي األمام    االفترا ات اليت يستعملها الاصندوق املشترك لالمعاشات 
 كتواري الستحقاقات التقاعد تقييمه اال
ولاادى  ديااد قيمااة االلتزامااات املتبقيااة علااى املنظمااة واملتعلقااة بالتااأمني الصااحي بعااد    

مجيااع املشاااركني يف اخلطااة  ومااو ز، ُتخصاام    مسااا ات  انتااهاء اخلدمااة، تؤخاا  يف االعتبااار  
، كمااا ُيخصاام جاازء مااو اشااتراكات املااوظفني   اتيل االلتزاماااشااتراكات املتقاعااديو مااو حمجااا 

العاملني  دق التوصل حىل قيمة االلتزامات املتبقية على املنظمة وفقا لنساب تقاسام التكااليف    
 دنا :.يف اجلدول النسب  تلت يرد موجزاليت تأذن  ا اجلمعية العامة  و

 
 )بالنسبة املئوية(

 املنظمات املتقاعدون اخلطة
 66.7 33.3 خطط الرعاية الطبية يف الواليات املتحدة    

 50 50 الواليات املتحدة خطط التأمني الط  خارج  
 75 25 خطة التأمني الصحي 
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لاللتزاماات املساتحقة املتعلقاة    واستنادا حىل األساس املبني .عال ، ُحددت القيمة احلالية  
، بعاااد خصااام 2015كاااانون األول/ديسااامرب  31بالتاااأمني الصاااحي بعاااد انتاااهاء اخلدماااة يف 

  خطط التأمني على النحو التايل:يفاشتراكات املسا ني 
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كانون األول/ 31يف 

 2015 ديسمرب
 كانون األول/ 31يف 

 2014 ديسمرب
 617 440 363 387 حمجايل االلتزامات   

 (595 158) (397 140) ناقصا اشتراكات املسا ني يف اخلطط

246 صايف االلتزامات   966  282  022  

  
 احلركة يف اخلصوين املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  

اخلدماة واساتحقاقات   انتاهاء  يف التاأمني الصاحي بعاد     2014التغيري خالل عاين  يعزى 
 حىل ااثار التالية: 2014خالل عاين  اإلعادة حىل الوطو

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
ــأمني الصـــــحي  التـــ

 بعد انتهاء اخلدمة

اســتحقاقات اإلعــادة 
إلــــــــــــى الـــــــــــوطن 
 اجملموع )املوظفون العاملون(

282 2014كانون األول/ديسمرب  31يف    022  23  994  306  016  

    2015املصروفات املعترق  ا يف عاين 

 602 15 845 1 757 13 تكلفة اخلدمات احلالية 

 963 11 740 223 11 تكلفة الفائدة 

24 2015جمموع املصروفات املعترق  ا يف عاين    980  2  585  27  565  

 (922 5) (076 3) (846 2) االستحقاقات املدفوعة )خمصوما منها اشتراكات املسا ني يف اخلطط(

 (521 51) 669 5 (190 57) )املكاسب(/اخلسائر االكتوارية

246 2015كانون األول/ديسمرب  31يف    966  29  172  276  138  

  
زاي الزياادة يف االلتزاماات الناعاة عاو االساتحقاقات الايت        “ احلالياة ات تكلفة اخلدم” 

“ تكلفاة الفائادة  ”  ومتثِّل 2015اكتسبها املوظفون بالفعل مو خالل خدمافم املؤداة يف عاين 
 ية استحقاقات مستقبلية للموظفني النامجة عو اقتراب موعد تسوالزيادة 
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، حىل تسديد استحقاقات املاوظفني يف السانة اجلارياة   “ االستحقاقات املدفوعة”وتشري  
باالفروق باني    وُيعتارق   ويقدر اخلرباء االكتوارياون مبلغهاا باالساتناد حىل االعازاات التارلياة     

   بيان األداء املايل  تلت التقديرات واملبالغ الفعلية يف
كتااواري عااو  العناادما لتلااف التقياايم ا “ كتواريااةالاملكاسااب .و اخلسااائر ا ”وتنشااأ  

 الناشائة عاو التجرباة    تساويات الالتوقعات الطويلة األجل املتعلقة بااللتزامات  وزاي تناتج عاو    
ا اات  االفتر اتتغايري عاو  و ،كتوارية السابقة وما حدث بالفعال( ال)الفروق بني االفترا ات ا

باملكاسب/اخلساااائر االكتوارياااة   وُيعتااارق  الدميغرافياااة االفترا اااات اتتغااايريو كتوارياااةالا
باعتبارزا تغريا يف صايف األصاول )البياان الثالاث(  ويارد يف اجلادول .دناا  ماوجز للمكاساب/         

 :2015اخلسائر االكتوارية لعاين 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 ريةاملكاسب/)اخلسائر( االكتوا
ــد   ــأمني الصــحي بع الت

 انتهاء اخلدمة

اســـتحقاقات اإلعـــادة 
إلـــــــــــــى الــــــــــــوطن 
 اجملموع )املوظفون العاملون(

 602 118 191 5 411 113 2014كانون األول/ديسمرب  31يف 

 (521 51) 669 5 (190 57) الفترة احلالية

56 2015كانون األول/ديسمرب  31يف   221  10  860  67  081  

  
.ساساا  ُتعازى  يف التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدماة  اليت  ققت املكاسب االكتوارية و 

، 2015يف املائاة يف عااين    4.38حىل  2014يف املائاة يف عااين    4حىل ارتفاع نسابة اخلصام ماو    
خطااط التااأمني الطاا   كمااا تعاازى حىل اخنفاااض نسااب اعازااات تكاااليف الرعايااة الصااحية يف    

  2015يف املائاااة يف عااااين  4ىل ح 2014يف املائاااة يف عااااين  5ماااو  الوالياااات املتحااادة خاااارج 
اخلسائر االكتوارية يف االلتزامات املتعلقة باستحقاقات حعادة املاوظفني العااملني حىل الاوطو     .ما

 حىل التسويات الناشئة عو التجربة فهي ُتعزى 
حقاقات ماا بعاد   ويرد يف اجلدول .دنا  موجز للقيماة احلالياة لاللتزاماات املتعلقاة باسات      

 انتهاء اخلدمة والتسويات الناشئة عو التجربة بالنسبة للفترة احلالية والفترات الثالث السابقة:
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2015 2014 2013 2012 

     التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
 520 227 399 209 022 282 966 246 كانون األول/ديسمرب 31االلتزامات يف  

التسويات الناشئة عو التجرباة املدرجاة يف    
 (169) (607) 93 (228 1) مبالغ االلتزامات

اسااتحقاقات اإلعااادة حىل الااوطو )املوظفااون    
     العاملون(

 850 21 406 24 994 23 172 29 كانون األول/ديسمرب  31االلتزامات يف  

التسويات الناشئة عو التجرباة املدرجاة يف    
 (317 1) (323) (311 1) 649 6 مبالغ االلتزامات

  
  ليل احلساسية  

 ماا بعاد انتاهاء اخلدماة     االلتزاماات املتعل قاة باساتحقاقات   يورد اجلدول .دنا  حساساية   
صاام اخلمعااد ل يف املائااة يف  1تغي اار قاادر  حاادوث عنااد  والفوائاادات جممااوع تكاااليف اخلاادمو
االفترا اات  )ماع بقااء مجياع     تكااليف الرعاياة الصاحية    اتاعازا  معادل .و يف  وحياد الكافأ امل

 ثابتة(: األخرى
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

ــة    التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  ــات املتعّلقـــــــ االلتزامـــــــ
باســـتحقاقات اإلعـــادة إىل 

ــوطن ــون  الــــــــ )املوظفــــــــ
  العاملون(

االلتزامات املسـتحقة  
 يف آخر السنة

جممـــــــوع تكـــــــاليف 
 والفوائد اخلدمات

    معد ل خصم مكافأ وحيد    
 (343 2)  (968 41) يف املائة 1زيادة قدرزا  

 639 2  097 54 يف املائة 1اخنفاض قدر   

    معدل اعازات تكاليف الرعاية الصحية

  861 5 467 55 يف املائة 1زيادة قدرزا  

  (357 4) (913 42) يف املائة 1اخنفاض قدر   

  
 ات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيمتويل االلتزام  

، كان اجلزء غري املمول ماو االلتزاماات املتعلقاة    2015كانون األول/ديسمرب  31يف  
 بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقات املوظفني األخرى على النحو التايل:  
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2015 األول/ديسمربكانون  31يف  

 متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
االلتزامات 
 املستحقة

االلتزامات 
 املمولة

 االلتزامات 
 غري املمولة

 922 79 044 167 966 246 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    

 768 26 114 3 882 29 استحقاقات اإلعادة حىل الوطو

 972 5 979 16 951 22 اإلجازة السنوية

 101 2 763 864 2 حجازة زيارة الوطو

302 اجملموع   663  187  900  114  763  

  
 :مو خالل ما يليو لت االلتزامات ، ُم2015ويف عاين  

مااات املتعلقااة بالتااأمني الصااحي  صَّاالة عااو اجلاازء املمااوَّل بالفعاال مااو االلتزا احملفائاادة ال • 
  مليون دوالر 1.2 البالغةانتهاء اخلدمة،  بعد

التكاليف املستحقة املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدماة )بعاد خصام األقساا ي(،      • 
واستحقاقات اإلعادة حىل الوطو، واإلجاازات السانوية، وحجاازة زياارة الاوطو، النامجاة       

مالياني   9.4، البالغاة  2015كشوق املرتباات خاالل عااين     ميل مصروفات على عو 
 دوالر 

 
 (دوالرات الواليات املتحدة بآالف)

 
كانون األول/  31يف 

الزيادة/)النقصــان(  2014ديسمرب 
 يف االلتزامات

ــادة/  ــايف الزيـــ  صـــ
)النقصـــــــــــان( يف 

 التمويل

كانون األول/  31يف 
 2015ديسمرب 

 االلتزامات غري املمولة االلتزامات غري املمولة 
 922 79 996 4 (056 35) 974 119 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة     

 768 26 022 1 026 5 764 22 استحقاقات اإلعادة حىل الوطو

 972 5 370 4 442 900 9 اإلجازة السنوية  

 101 2 215 167 149 2 حجازة زيارة الوطو

154 اجملموع   787  (29  421) 10  603  114  763  

  
 التغيريات يف شرو ي اخلدمة واستحقاقات املوظفني  

عيااااة العامااااة لملماااام املتحاااادة    اعتماااادت اجلم ،2015األول/ديساااامرب  يف كااااانون 
علاى حدخاال سلسالة ماو التغايريات علاى شارو ي اخلدماة         فياه  وافقت  ، ال ي70/244 القرار
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لنظااين املوحاد لملمام    ل اخلا اعة  نظماتاملواالستحقاقات املستقبلية جلميع املوظفني العاملني يف 
 التغيريات ما يلي: ملت تلت قداملتحدة، مبا يف ذلت صندوق السكان  و

مااو  2014كاانون الثاين/ينااير    1رفاع الساو اإللزامياة لتقاعااد املاوظفني املعي انني قباال       • 
سنة مو العمر  وماو املقارر االنتاهاء ماو      65سنة حىل  62.و  60السو احلالية البالغة 

ي ذلات  ، وماو املتوقاع .ن يراع ا   2018كاانون الثاين/ينااير    1تنفي  ز ا القارار جلاول   
 احلقوق املكتسبة للموظفني 

كااانون  1ملااوظفني املعياانني دوليااا يبااد. العماال بااه يف  ااعتماااد جاادول موحااد ملرتبااات  • 
املعااايلني  املاااوظفني ملرتبااااتويساااتعاض باااه عاااو النظااااين احلاااايل    2017الثاين/ينااااير 

 املعيلني  وغري
العماال  ااا يف املوافقااة علااى مقترحااات بشااأن جمموعااة عناصاار األجاار املنقحااة وساايبد.  • 

  2017متوز/يوليه  1
 بتلاااتوساااتتأثر تقاااديرات االلتزاماااات املتعلقاااة باساااتحقاقات املاااوظفني يف املساااتقبل   

ال تاازال غااري معروفااة كاناات التفاصاايل التشااغيلية الكاملااة املرتبطااة بتنفياا زا  ولكااوالقاارارات  
حىل شاارو ي اخلدمااة   االكتااواريداد زاا   البيانااات املاليااة  ولاا لت اسااتند التقياايم      وقاات حعاا 

تغايريات املقاارر .ن  اادث يف  دون حدراج ال 2015كاانون األول/ديساامرب   31 ااا يف  املعماول 
 الحق  تاريخ

 
 استحقاقات املعاشات التقاعدية  

كة يف الصاندوق  صندوق األمم املتحدة للسكان زو ححدى املنظمات األعضااء املشاارص   
املشااترك للمعاشااات التقاعديااة ملااوظفي األماام املتحاادة الاا ي .نشااأته اجلمعيااة العامااة لتااوفري         
اسااتحقاقات التقاعااد والوفاااة والعجااز واالسااتحقاقات ذات الصاالة  وصااندوق املعاشااات زااو    

 خطة اولة يشارك فيها .رباب عمل متعددون وتن  على استحقاقات حمددة   
ابت وموثاوق باه لتخصاي  اخلصوين/األصاول والتكااليف ذات      لعدين وجود .ساس ثو 

حصاته يف املركاز   ال يساتطيع الصاندوق .ن  ادد    الصلة بفرادى املنظمات املشاركة يف اخلطة، 
تعامل مع زا    فقد واألداء املاليني األساسيني للخطة مبوثوقية كافية ألغراض احملاسبة، وبالتايل 

دة؛ ولاا لت ال تظهاار يف البيانااات املاليااة حصااة  اخلطااة كمااا لااو كاناات خطااة اشااتراكات حمااد  
صاااندوق الساااكان يف مركاااز اخلصوين/األصاااول الصاااافية ذات الصااالة للصاااندوق املشاااترك        

 للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة   
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وين  النظاين األساسي لصندوق املعاشات التقاعدية على .ن يكلاف جملاس املعاشاات     
ستشاااري بااججراء تقياايم اكتااواري للصااندوق ماارة كاال ثااالث  التقاعديااة اخلاابري االكتااواري اال

سنوات على األقل  وتتمثل املمارسة املتبعة يف جملس املعاشات يف حجاراء تقيايم اكتاواري كال     
عامني باستخداين طريقة حاصل اجملموعاة املفتوحاة  والغارض الرئيساي ماو التقيايم االكتاواري        

.صااااوله التقديرياااة املقبلااااة كافيااااة  زاااو  ديااااد ماااا حذا كاناااات .صااااول الصاااندوق احلاليااااة و   
 بالتزاماته    للوفاء

ويتمثاال االلتاازاين املااايل لصااندوق األماام املتحاادة للسااكان عااا  الصااندوق املشااترك           
للمعاشات التقاعدية يف اشتراكه املقرر وفق املعادل الا ي  ادد  اجلمعياة العاماة، الباالغ حالياا        

ائة للمنظمات، مو األجار السااري الاداخل يف    يف امل 15.8يف املائة للمسا ني األفراد و  7.9
لغ ُتاادفع لتغطيااة العجااز   احساااب املعاااش التقاعاادي، حىل جانااب حصااة الصااندوق يف .ي مباا     

ماو النظااين األساساي لصاندوق املعاشاات التقاعدياة  وال تسادَّد         26االكتواري مبوجب املادة 
، بعاد التأكاد   26تطبيق املاادة   ز   املدفوعات لتغطية العجز حال عندما تلجأ اجلمعية العامة حىل

مو  رورة سداد مدفوعات العجز على .ساس تقييم الكفاياة االكتوارياة للصاندوق يف تااريخ     
التقييم  وينبغي لكال منظماة عضاو .ن تساازم يف ساد زا ا العجاز مببلاغ يتناساب ماع جمماوع            

 االشتراكات اليت دفعتها خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم   
عاو   2013كاانون األول/ديسامرب    31شف التقييم االكتاواري الا ي .جاري يف    وك 

( 2011يف املائاة يف تقيايم عاااين    1.87مقابال  يف املائااة ) 0.72وجاود عجاز اكتاواري نسابته     
األجر الاداخل يف حسااب املعااش التقاعادي، ااا يعا  .ن معادل االشاتراك النظاري الاالزين            يف

 25.57مقابال  يف املائة ) 24.42كان  2013/ديسمرب كانون األول 31لتحقيق التوازن يف 
( مو األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعادي، مقارناة مبعادل    2011يف املائة يف تقييم عاين 

كااانون  31يف املائااة  وسااُيجرى التقياايم االكتااواري املقباال يف   23.7االشااتراك احلااايل البااالغ 
كاانون   31  ويف (2016يف حزيران/يونياه  )وماو املقارر االنتاهاء مناه      2015األول/ديسمرب 
، كان معادل األصاول االكتوارياة حىل اخلصاوين االكتوارياة ااوال بنسابة        2013األول/ديسمرب 

(، بافتراض عدين حجاراء تساويات   2011 يف املائة يف تقييم عاين 130مقابل يف املائة ) 127.5
يف املائاة   86.2مقابال  املائاة )  يف 91.2للمعاشات التقاعدية يف املستقبل  وبلغ املعدل املمول 

( عند .خ  النظاين احلايل لتسويات املعاشات التقاعدية يف احلسابان  وبعاد   2011يف تقييم عاين 
تقياايم الكفايااة االكتواريااة للصااندوق املشااترك للمعاشااات التقاعديااة ملااوظفي األماام املتحاادة،     

، 2013األول/ديسامرب   كاانون  31يوجد، يف  خل  اخلبري االكتواري االستشاري حىل .نه ال
مو النظااين األساساي للصاندوق     26ما يستوجب تسديد مدفوعاٍت لتغطية العجز وفقا للمادة 
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ن القيماة االكتوارياة لملصاول عااوزت القيماة االكتوارياة جلمياع االلتزاماات         حاملشترك، حيث 
ا القيماة  حىل ذلت، فجن القيمة السوقية لملصول عاوزت .يض وح افةاملستحقة على الصندوق  

االكتوارية جلميع االلتزامات املستحقة يف تاريخ التقييم  ويف وقت حعداد ز   البياناات املالياة،   
    26مل تكو اجلمعية العامة قد جلأت حىل تطبيق .حكاين املادة 

، .ذنت اجلمعية العاماة برفاع   2013ونيسان/.بريل  2012ويف كانون األول/ديسمرب  
عامااا للمشااتركني اجلاادد يف    65حىل  و اإللزاميااة إلهناااء اخلدمااة  السااو العاديااة للتقاعااد والساا   

  ووافقاات اجلمعيااة 2014كااانون الثاين/يناااير  1الصااندوق، ويسااري ذلاات يف موعااد .قصااا   
على التغيريات املترتباة علاى ذلات يف النظااين األساساي       2013العامة يف كانون األول/ديسمرب 

يف  رفاااع الساااو العادياااة للتقاعاااد يف التقيااايم االكتاااواري للصاااندوق      ويااانعكسللصاااندوق  
  2013كانون األول/ديسمرب  31

، بلغاات االشااتراكات املدفوعااة للصااندوق املشااترك للمعاشااات    2015وخااالل عاااين   
مليااااون دوالر يف  30.3مقاباااال مليااااون دوالر ) 31.3التقاعديااااة ملااااوظفي األماااام املتحاااادة 

 (   2014 عاين
عااي احلسااابات مراجعااة ساانوية حلسااابات الصااندوق املشاااترك       جملااس مراج  وجيااري  

للمعاشاات التقاعدياة ملااوظفي األمام املتحادة ويقاادين حىل جملاس الصاندوق تقرياارا عاو مراجعااة        
احلسابات كل سنة  ويقوين الصندوق بنشر تقارير فصالية عاو اساتثماراته )متاحاة علاى املوقاع       

 ( www.unjspf.orgالشبكي: 
 

 13املالحظة   
 اخلصوين اجلارية وغري اجلارية واإليرادات املؤجلة األخرى  

 تتألف اخلصوين اجلارية وغري اجلارية واإليرادات املؤجلة األخرى اا يلي: 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2014كانون األول/ديسمرب  31يف  2015كانون األول/ديسمرب  31يف  
   اجلاريةاخلصوين    

 226 541 األخرى اجلاريةاخلصوين 

 421 17 811 1 اإليرادات املؤجلة

2 اجملموع   352  17  647  

   اجلاريةاخلصوين غري 

 167 − األخرى اجلاريةاخلصوين 

http://www.unjspf.org/
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 2014كانون األول/ديسمرب  31يف  2015كانون األول/ديسمرب  31يف  
 436 5 988 4 اإليرادات املؤجلة   

4 اجملموع   988  5  603  

  
تشمل اإليرادات املؤجلة اجلازء غاري املهل ات ماو احلاق املتارب ع باه يف اساتخداين .مااكو           
ماليني دوالر(، واملسا ات يف املوارد العادياة املتلقااة    4.7الشبيه بالتأجري التمويلي ) -العمل 

مليااون دوالر عااو قيمااة فتاارة اإلعفاااء مااو   0.7مليااون دوالر( ح ااافة حىل مبلااغ  1.4مقاادماب )
 صندوق السكان مو مالت مقر  بنيويورك لر املمنوحة اإلجيا
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 14املالحظة 
 حركة االحتياطيات و.رصدة الصناديق -املوارد غري املخصصة 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  
رصيد الصندوقني غري حمددي 

 2014  2015       أرصدة الصناديق احملددة الغرض  الغرض

  

رصـــــــــيد 
الصــندوق 
املتــــــــــاح 

 للربجمة

صندوق التأمني 
ــد   الصــــحي بعــ
ــة   ــهاء اخلدمـ انتـ
ــتحقاقات  واســـ

  املوظفني
خــــدمات 

 الشراء
اســـــترداد 
 التكاليف

الصــــندوق 
االســتئماين 
ــهبات  للـــــــ

  اخلاصة

جممــــوع  
أرصــــدة  
  الصناديق

االحتياطي 
 التشغيلي

ــاطي  احتيــ
اإليــــــــواء 

  امليداين

جممـــــــــــــــــــــــوع  
ــات  االحتياطيــــــــــ
  وأرصدة الصناديق

جممـــــــــــــــوع 
ــات  االحتياطيـ
وأرصــــــــــــدة 

 الصناديق

  (12)املالحظة    
)املالحظة 

 )أ(( 14
)املالحظة 

 )ب(( 14
)املالحظة 

    )ج(( 14
)املالحظة 

 )د(( 14
)املالحظة 

     )هـ(( 14
كااااانون  1الرصاااايد يف 

61   الثاين/يناير  025   (154  787 )  4  324  5  858  35  510   (48  070 )  95  128  5  000   52  058   83  417  

صاااااايف زيادة/)نقصاااااان( 
 968 22  (963 37)  (380) −  (583 37)  (457) − −  (497 11) (629 25)    النفقاتاإليرادات عو 

                 االحتياطياتالتحويل بني 

 −  −  380 −  (380)  − − −  − (380)   حىل احتياطي اإليواء امليداين

 −  −  − (734 16)  734 16  − − −  −  734 16   حىل االحتياطي التشغيلي

التحاااويالت باااني ماااوارد 
 650  (884)  − −  (884)  − (858 5) (078 1)  −  052 6   صندوق السكان

تسويات .خرى ألرصادة  
                 املوارد

التااأمني الصااحي بعااد   
انتاااااااااهاء اخلدماااااااااة  

اإلعاادة   واستحقاقات 
 (977 54)  521 51  − −  521 51  − − −  521 51    −   حىل الوطو

كاااانون  31الرصااايد يف 
57   األول/ديسمرب  802   (114  763 )  3  246  − 35  053   (18  662 )  78  394  5  000   64  732   52  058  

                 
56)   اجملموع الصايف   961 )    38  299      83  394      
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، مو الضروري حجراء التسويات التالية يف رصيد الصندوق الوارد يف اجلادول  2015الربناجمية يف عاين  مو .جل  ديد رصيد املوارد غري املستخدمة اليت ستوزع على األنشطة   

واملعدات غري املستهلكة بعد خصم القيمة غري امليهل كة حلقوق االستخداين املتربع  اا )الشابيهة بعقاود التاأجري التماويلي(       مع .ساس امليزانية: املمتلكات واملنشآت  .عال  ليتواءين
ماو مالياني    2.1ر طريقاة الناهج القطااعي الشاامل )    دوالر(، والُسالف املساتحقة الساداد املقدماة يف حطاا      مالياني   3.5ملياون دوالر(، واملخازون )   26.9واخلصوين األخرى )

  دوالر  مليون 24.8مليون دوالر(  وب لت، يصب  الرصيد القابل للتوزيع  0.5(، ومبالغ .خرى مقيدة داخليا )الدوالرات
د العادياة املرصاود لغارض خاال     حىل اجلازء ماو رصايد املاوار    ‘‘ احملادد الغارض  ’’تشاري عباارة    الغارض:   التمييز بني .رصدة الصناديق احملاددة الغارض والصاندوقني غاري احملاد دَّي       

 حىل اجلزء املتبقي مو رصيد املوارد “ حمدد الغرض غري ”وتشري عبارة   املتاس ألغراض الربجمة؛ وغري
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 خدمات الشراء ).( 
، كااان الفااائض التراكمااي لرسااوين مناولااة املشااتريات 2015كااانون الثاين/يناااير  1يف  

مالياني دوالر  وخصصات زا   األماوال يف الصاندوق       4.3مصروفات املشتريات يعادل عو 
، اساااُتخدين مبلاااغ 2015احملااادد الغااارض لتخطااايط املاااوارد ماااو خااادمات الشاااراء  ويف عااااين   

ماليااني دوالر يف  3.2صاايد الصااندوق حىل  مليااون دوالر مااو الصااندوق، اااا خفااض ر    1.1
 السنة    هناية

 استرداد التكاليف )ب( 
مالياني دوالر   5.9، تراكمات لادى صاندوق الساكان     2014-2012خالل الفترة  

وكاان  مو التكاليف املستردة الزائدة عو امليزانية  واحاتفظ  ا   األماوال يف صاندوق مساتقل      
اليت تارتبط بتنفيا  املشااريع  واساُتخدين املبلاغ املتاراكم        استخدامها لتغطية التكاليف مو املعتزين

    2015بالكامل يف عاين 
 الصندوق االستئماين للهبات اخلاصة )ج( 

.نشأ ز ا الصاندوق ماو خاالل زباة مقدماة ماو تركاة الراحال فوريسات ح  ماار س             
ضاافا  ملياون دوالر، م  33.7مليون دوالر مبلاغ األصال وقيمتاه     35.1ويشمل الرصيد البالغ 

ماليااني دوالر وخمصااوما منااه النفقااات املتراكمااة   6.2حليااه فوائااد  التراكميااة الالحقااة وقاادرزا 
االساتئماين، فاجن صاندوق     دوالر  ومبوجب .حكاين اتفااق اهلباة    ماليني 4.8لملنشطة وقدرزا 

ينشاأ   د السكان ملزين بأن يسدد حىل مقدِّين اهلبة .و ورَّثته مبلغا تناسبيا مقابل .ي التزاين حمتمال قا  
    عو مطالبة سليمة  زء مو التركة 

 االحتياطي التشغيلي )د( 
اهلدُق مو االحتيااطي التشاغيلي زاو تاوفري تغطياة للعجاز املؤقات يف األماوال وكفالاة           

وجااود تقلبااات وااو االخنفاااض .و حاااالت نقاا  يف املااوارد،  اسااتمرار تنفياا  الااربامج يف حالااة 
املتوقعاة يف التكاااليف الفعليااة،   الزياادة غااري  حاادوث ، .و يف حالاة تفاااوت التادفقات النقديااة   .و
يف  غري ذلت ماو حااالت الطاوارئ  وقاد .يدرج زا ا املساتوى احملادد لالحتيااطي التشاغيلي           .و

النظاااين املااايل والقواعااد املاليااة لصااندوق السااكان الاايت .قرزااا جملسااه التنفياا ي، وحاادد ذلاات       
حيرادات املسا ات يف املوارد غري املخصصاة لكال خطاة    يف املائة مو  20يعادل  االحتياطي مبا

 مو خطط العمل السنوية لصندوق السكان 
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، وباالنظر حىل  قياق حيارادات    2015كانون األول/ديسامرب   31ويف السنة املنتهية يف  
ملياون   78.4ملياون دوالر، بلاغ االحتيااطي التشاغيلي      392.0صافية مو املساا ات قادرزا   

 ا يرد .يضا يف البيان األول دوالر، على وو م
 

 احتياطي اإليواء امليداين )زا( 
، علاى حنشااء   1991يف عااين  املعقاودة  وافق جملس اإلدارة، يف دورته الثامناة والاثالثني    

، و.ذن اجمللاس  1993-1992مالياني دوالر لفتارة السانتني     5احتياطي لبيواء املياداين مببلاغ   
ض متويال حصاة صاندوق الساكان يف تكااليف تشاييد       للمدير التنفي ي بسحب مبالغ مناه لغار  

.ماكو العمل املشتركة، برعاية الفريق االستشاري املشترك املع  بالسياسات  وبلغات نفقاات   
كاااانون  31ملياااون دوالر  ويف  0.4ماااا قااادر    2015اإلياااواء املياااداين املتكبااادة يف عااااين    

ارد غاري املنفقاة لتجدياد ماوارد     ملياون دوالر ماو املاو    0.4، ُحوِّل مبلغ 2015األول/ديسمرب  
  امليداين   احتياطي اإليواء

 
 15املالحظة   

 اإليرادات مو املسا ات
  على النحو التايل: 2015كانت اإليرادات مو املسا ات لعاين  
 الواليات املتحدة( دوالرات)بآالف 

 2015 2014 
 392 477 197 398 (األساسية ) غري املخصصة  املسا ات   

 (483 5) (947 5) املبالغ احملولة حىل اإليرادات األخرى لرد الرسوين الضريبية: خمصوما منها

392 اجملموع الفرعي   250  471  909  

   املسا ات املخصصة ملا يلي:

 744 488 554 542 التمويل املشترك 

 051 2 283 5 املوظفون الفنيون املبتدئون 

 620 4 (81) التربعات العينية 

 (672 3) (489 4) : املبالغ املردودة حىل اجلهات املاوةخمصوما منها

543 اجملموع الفرعي   267  491  743  

935 اجملموع   517  963  652  
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يرد يف اجلدولني .لف وباء على التوايل بيان التوزياع التفصايلي للمساا ات املخصصاة      
املخصصااة الاايت تاارد يف زاا      وغااري املخصصااة، مصاانفة حسااب اجلهااة املاوااة  واملسااا ات      

لصاااندوق الساااكان، الااايت تااارد يف    املالحظاااة ُتعااارض صاااافية ماااو التكااااليف غاااري املباشااارة     
 “   رسوين خدمات الدعم” ت بند  16 املالحظة

قيمااة الساالع الاايت وردت حىل صااندوق السااكان والاايت      “ املسااا ات العينيااة ”ومتثاال   
 .نشطته الربناجمية  استخدمها يف 

 
 16املالحظة   

 حيرادات .خرى
 تشمل اإليرادات األخرى ما يلي:   

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع  املوارد املخصصة  املوارد غري املخصصة 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 645 5 801 6 111 1 092 1 534 4 709 5 حيرادات االستثمار       

 204 39 380 35 376 5 093 2 828 33 287 33 رسوين خدمات الدعم

صاااااايف تساااااويات حعاااااادة تقيااااايم العماااااالت   
 -)خساااااائر( .ساااااعار الصااااارق    ومكاساااااب/

 املستحقة القبض املسا ات  
− − − − − − 

صاااااايف تساااااويات حعاااااادة تقيااااايم العماااااالت   
 -.ساااااعار الصااااارق   خساااااائر(  ومكاساااااب/)

 مسا ات .خرى   
2 301 3 280 − 97 2 301 3 377 

 352 3 524 1 352 3 524 1 − − ألنشطة الشراءاإليرادات املخصصة 

األماكو املشاغولة علاى .سااس حاق االساتخداين      
 387 3 333 4 − − 387 3 333 4 التشغيلي   الشبيه بالتأجري -املتربع به 

األماكو املشاغولة علاى .سااس حاق االساتخداين      
 181 181 − − 181 181 التمويلي  الشبيه بالتأجري  -املتربع به 

 483 5 947 5 − − 483 5 947 5 الرسوين الضريبية رد

 847 813 110 58 737 755 حيرادات متنوعة

52 اجملموع   513  51  430  4  767  10  046  57  280  61  476    
تشاامل رسااوين خاادمات الاادعم مااا يلااي: التكاااليف غااري املباشاارة احململااة علااى املااوارد    

لها الصاندوق علاى .داء مهااين الوكيال اإلداري؛ ورساوين املناولاة       األخرى؛ والرساوين الايت حص ا   
 ألداء خدمات الشراء، ورسوين حدارة برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني   
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مالياااني دوالر  4.3( مببلاااغ 18واعُتااارق باااجيرادات ومصاااروفات )انظااار املالحظاااة    
مااكو الايت شاغلها صاندوق     إلثبات حق االستخداين املتارب ع باه )الشابيه بالتاأجري التشاغيلي( لمل     

زا ا الناوع مااو االتفاقاات، وذلات اساتنادا حىل قيماة اإلجيااار        مبوجاب   2015الساكان يف عااين   
 استشاري خارجي مستقل     االسنوي لملماكو املماثلة حسبما قد رز

جاااق ملياااون دوالر فيماااا يتعلاااق  0.2واعُتااارق باااجيراداٍت وتكلفاااة اساااتهالٍك مببلاااغ   
الشاابيه بالتااأجري التمااويلي( لملماااكو الاايت شااغلها صااندوق السااكان يف )املتااربع بااه االسااتخداين 

.جارا   االتفاقات، وذلت اساتنادا حىل تقيايم األصاول الا ي      مبوجب ز ا النوع مو  2015 عاين
 استشاري خارجي مستقل  

 
 17املالحظة   

 املصروفات حسب الوكيل املنف 
الااواردة يف البيااان الثاااين حىل .مااوال اسااتخدمها صااندوق     املصااروفات ينقساام جممااوع 

مو قبيال احلكوماات واملنظماات     السكان بشكل مباشر و.موال استخدمها الشركاء املنف ون،
 على النحو التايل: ،احلكومية ومؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى غري
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2015 2014 
 999 122  770 112 احلكومات   

 214 133  699 146 املنظمات غري احلكومية

 123 3  077 4 وكاالت األمم املتحدة

 780 742  830 713 صندوق األمم املتحدة للسكان

977 املصروفاتجمموع    376   1  002  116  

  
يف املائااة مااو  32.5، نفاا ت احلكومااات واملنظمااات غااري احلكوميااة 2015ويف عاااين  

(  وياارد يف اجلاادول دال جممااوع  2014يف املائااة يف عاااين   31.1مقاباال الربناجميااة )األنشااطة 
 نفقات األنشطة الربناجمية 
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 18املالحظة   
 املصروفات حسب طبيعتها

، “حساااب طبيعتاااها”البياااان الثااااين ميكاااو تفصااايل جمماااوع املصاااروفات الاااواردة يف  
 التايل:حسب نوع املوارد اليت استخدمتها املنظمة، على النحو  .و

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2015 2014 

   تكاليف املوظفني

 822 155 731 158 مرتبات املوظفني

 263 30 261 31 االشتراكات يف صندوق املعاشات التقاعدية

 003 70 840 73 التكاليف األخرى الستحقاقات املوظفني

263 اجملموع الفرعي، تكاليف املوظفني   832  256  088  

   بالربامجسلع الصحة اإلجنابية وغريزا مو السلع املتصلة 

 471 156 182 143 سلع الصحة اإلجنابية

 348 12 181 16 بالربامجالسلع األخرى املتصلة 

غريزاا  اجملموع الفرعي، السلع املتعلقة بالصاحة اإلجنابياة و   
159 بالربامج املتصلةالسلع مو   363  168  819  

 814 118 876 118 النظراء وتدريبهمقدرات تنمية 

118 اجملموع الفرعي، تنمية قدرات النظراء وتدريبهم   876  118  814  

   اللوازين واملواد وتكاليف التشغيل

 055 22 970 19 اللوازين واملواد

 125 38 072 38 االستئجار والتصلي  والصيانة

 886 40 983 32 الطباعة واملنشورات ووسائط اإلعالين

 068 23 305 29 النقل والتوزيع

 489 44 073 44 تكاليف التشغيل األخرى

164 اجملموع الفرعي، اللوازين واملواد وتكاليف التشغيل   403  168  623  

   املهنية واخلدمات املتعاقد عليهااخلدمات 

 899 118 003 113 املهنية واخلدمات املتعاقد عليها مع األفراداخلدمات 

 280 53 331 41 مع الشركاتاملهنية واخلدمات املتعاقد عليها اخلدمات 

 944 3 754 4 مصروفات متطوعي األمم املتحدة للخدمات املتعاقد عليها

159 املهنية واخلدمات املتعاقد عليهااجملموع الفرعي، اخلدمات    088  176  123  

 608 710 التكاليف املالية )الرسوين املصرفية .ساساب(
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 2015 2014 
710 الفرعي، التكاليف املالية اجملموع   608  

 139 83 251 69 سفرال

69 اجملموع الفرعي، السفر   251  83  139  

   واإلزالك االستهالك

 611 5 440 6 ستهالكاال

 211 234 زالكاإل

6 واإلزالك االستهالك اجملموع الفرعي،   674  5  822  

   ا محالل القيمة

 (4) 263 ا محالل قيمة األصول الثابتة

263 اجملموع الفرعي، ا محالل القيمة   (4) 

   خرىاأل املصروفات

 387 3 333 4 األماكو املشغولة على .ساس حق االستخداين املتربع به

 748 704 الثابتة ة عو التصرق يف األصول التحويالت واملكاسب/اخلسائر النامج

)خسااائر( .سااعار  صااايف تسااويات حعااادة تقياايم العمااالت ومكاسااب/  
 584 15 097 24 املستحقة القبض املسا ات   - الصرق

صااايف تسااويات حعااادة تقياايم العمااالت واخلسااائر النامجااة عااو .سااعار   
 719 3 027 5 .خرى مصروفات -الصرق 

 649 718 احلسابات املشكوك يف  صيلها مصروفات

 (3) 37 األخرى املصروفات

34 األخرى املصروفاتاجملموع الفرعي،    916  24  084  

977 املصروفاتجمموع    376  1  002  116  

  
 19املالحظة   
واملنطقاة وبناود امليزانياة     /اإلقليماألنشاطة الربناجمياة حساب البلاد     -املوارد غري املخصصة   

 املؤسسية
 جمموع مصروفات األنشطة الربناجمية، مصنفة حسب البلد/اإلقليم واملنطقة ).( 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
 2015 2014 
   غرب ووسط .فريقيا   

   البلد/اإلقليمبرامج 
 820 1 833 1 بنو



 صندوق األمم املتحدة للسكان 
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 2015 2014 
 731 3 240 3 بوركينا فاسو   

 263 3 065 3 الكامريون

 000 1 020 1 كابو فريدي

 651 2 781 1 مجهورية .فريقيا الوسطى

 983 2 742 2 تشاد

 133 2 708 1 الكونغو

 755 4 749 3 كوت ديفوار

 611 972 االستوائيةغينيا 

 070 1 819 غابون

 993 853 غامبيا

 956 3 357 3 غانا

 965 2 602 2 غينيا

 109 1 746 بيساو -غينيا 

 079 2 752 1 ليربيا

 612 2 721 2 مايل

 614 1 124 1 موريتانيا

 256 3 637 3 النيجر

 046 8 400 7 نيجرييا

 727 555 سان تومي وبرينسي 

 799 2 110 2 السنغال

 574 2 359 2 سرياليون

 228 1 447 1 توغو

51 اإلقليمربامج البلد/لاجملموع الفرعي    592  57  975  

 014 5 961 4 املشاريع اإلقليمية

56 اجملموع   553  62  989  

   شرق .فريقيا واجلنوب األفريقي

   البلد/اإلقليمبرامج 

 872 2 496 2 .نغوال

 794 600 بوتسوانا

 868 2 240 2 بوروندي

 025 1 923 جزر القمر

 603 7 274 9 مجهورية الكونغو الدميقراطية
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 2015 2014 
 407 1 434 1 حريتريا   

 528 6 338 6 حثيوبيا

 779 5 464 6 كينيا

 958 931 ليسوتو

 892 3 500 4 مدغشقر

 318 3 099 3 مالوي

 89 122 موريشيوس

 250 5 648 4 موزامبيق

 208 1 965 ناميبيا

 456 2 323 2 رواندا

 949 1 704 1 جنوب .فريقيا

 114 5 593 3 جنوب السودان

 247 1 895 سوازيالند

 325 6 697 5 .وغندا

 525 4 529 4 مجهورية تزنانيا املتحدة

 504 3 914 2 زامبيا

 344 3 935 2 زمبابوي

68 اإلقليمربامج البلد/لاجملموع الفرعي    624  72  055  

 086 5 363 4 اإلقليميةاملشاريع 

72 اجملموع   987  77  141  

   الدول العربية

   البلد/اإلقليمبرامج 

 456 382 اجلزائر

 808 033 1 جيبول

 583 2 043 2 مصر

 445 2 704 1 العراق

 951 929 األردن

 635 887 لبنان

 553 516 ليبيا

 564 1 303 1 املغرب

 100 100 عمان

 473 3 694 4 الصومال
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 2015 2014 
 085 2 361 1 دولة فلسطني   

 315 3 982 3 السودان

 933 1 825 1 اجلمهورية العربية السورية

 585 459 تونس

 530 3 266 3 اليمو

24 اإلقليمربامج البلد/لاجملموع الفرعي    484  25  016  

 203 5 763 4 املشاريع اإلقليمية

29 اجملموع   247  30  219  

   آسيا واحمليط اهلادئ

   البلد/اإلقليمبرامج 

 080 6 241 6 .فغانستان

 470 7 043 7 بنغالديش

 004 1 936 بوتان

 760 3 228 3 كمبوديا

 998 3 696 3 الصني

 417 1 265 1 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 657 10 053 10 اهلند

 815 4 214 4 حندونيسيا

 468 1 618 1 اإلسالمية( -حيران )مجهورية 

 465 2 286 2 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 393 403 ماليزيا

 463 452 ملديف

 189 2 628 1 منغوليا

 141 6 110 5 ميامنار

 224 4 376 4 نيبال

 898 4 473 4 (1)جزر احمليط اهلادئ املتعددة

 758 5 717 6 باكستان

 938 1 891 1 بابوا غينيا اجلديدة

 658 5 849 3 الفلبني

 733 1 258 1 سري النكا

 667 1 515 1 تايلند

 045 2 743 1 ليشيت -تيمور 
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 2015 2014 
 540 4 844 3 فييت ناين   

77 اإلقليمربامج البلد/لاجملموع الفرعي    839  84  781  

 250 6 770 6 املشاريع اإلقليمية

84 اجملموع   609  91  031  

   .مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري 

   البلد/اإلقليمبرامج 

 677 527 األرجنتني

 243 1 146 1 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 051 2 501 1 الربازيل

 864 2 293 2 (2)بلدان منطقة البحر الكاري  الناطقة باإلنكليزية واهلولندية

 172 267 شيلي

 678 1 061 1 كولومبيا

 576 508 كوستاريكا

 883 710 كوبا

 909 880 اجلمهورية الدومينيكية

 040 1 710 حكوادور

 220 1 989 السلفادور

 690 1 531 1 غواتيماال

 268 3 067 3 زاييت

 369 1 284 1 زندوراس

 188 1 073 1 املكسيت

 406 1 270 1 نيكاراغوا

 702 534 بنما

 979 791 باراغواي

 662 1 368 1 بريو

 600 658 .وروغواي

 975 570 البوليفارية( -فزنويال )مجهورية 

22 اإلقليمربامج البلد/لاجملموع الفرعي    738  27  152  

 091 6 520 5 املشاريع اإلقليمية

28 اجملموع   258  33  243  

   .وروبا الشرقية وآسيا الوسطى
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 2015 2014 
   البلد/اإلقليمبرامج    

 490 460 .لبانيا

 492 469 .رمينيا

 729 591 .ذربيجان

 296 271 بيالروس

 654 520 البوسنة واهلرست

 649 597 جورجيا

 618 598 كازاخستان

 259 250 كوسوفو

 797 740 قريغيزستان

 497 420 مجهورية مولدوفا

 7 - اال اد الروسي

 306 353 صربيا

 805 720 طاجيكستان

 307 415 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 034 1 039 1 تركيا

 740 638 تركمانستان

 763 879 .وكرانيا

 235 1 049 1 .وزبكستان

10 اإلقليمربامج البلد/لاجملموع الفرعي    009  10  678  

 921 6 005 7 املشاريع اإلقليمية

17 اجملموع   014  17  599  

 905 794 مكتب .ديس .بابا

 095 26 912 23 الربنامج العاملي و.نشطة املقر األخرى

313 املصروفات الربناجميةجمموع    374  339  222  

  
تشمل .رقاين جزر احمليط اهلاادئ املتعاددة عادة جازر، ولكناها صانفت  ات عناوان واحاد ألغاراض            ).( 

اإلبالغ، وزي تشامل بااالو، وتوفاالو، وتاوكيالو، وتونغاا، وجازر ساليمان، وجازر كاوك، وجازر           
املوحاادة(، وناااورو،  -وميكرونيزيااا )واليااات مارشااال، وساااموا، وفااانواتو، وفيجااي، وكرييباااس،  

 ونيوي 
تشمل .رقاين بلدان منطقة البحر الكاري  الناطقاة باإلنكليزياة واهلولندياة عادة بلادان وجازر ولكناها         )ب( 

صنفت  ت عنوان واحد ألغراض اإلباالغ، وزاي تشامل .نتيغاوا وبرباودا، و.نغاويال، وبرباادوس،        
غو، وجامايكا، وجزر األنتيل اهلولندياة ).روباا وكوراسااو وساانت     وبرمودا، وبليز، وترينيداد وتوبا
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مااارتو(، وجاازر البااهاما، وجاازر تااركس وكااايكوس، وجاازر فاارجو الربيطانيااة، وجاازر كاميااان،        
ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غريناديو، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسايا، وساوريناين،   

 وغرينادا، وغيانا، ومونتيسريات 
 

ربناجمياااة املمولاااة ماااو املاااوارد    اجلااادول دال تصااانيف جملماااوع النفقاااات ال   يااارد يف و 
 املخصصة املشار حليها .عال  حسب طبيعتها  غري
 

 املؤسسية امليزانية (ب) 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 2015 2014 
 549 139 254 140 حمجايل املصروفات   

   .رصدة دائنة يف امليزانية املؤسسية:

 (828 33) (287 33) التكاليف غري املباشرة احململة على املوارد األخرى 

 (304) (167) مسا ة احلكومات احمللية يف تكاليف املكاتب القطرية 

106 اجملموع   800  105  417  

  
 20 املالحظة  

 االحتمالية واخلصوين االحتمالية واألصول املخصصات  

الصاالة بتعهاادات املاااوني املتعلقااة  ميااع االتفاقااات  قياادرت األصااول االحتماليااة ذات  
اليت مل تستوق  معيار االعتراق باإليرادات مببلاغ   2015كانون األول/ديسمرب  31الناف ة يف 
 مليون دوالر تتعلق مبوارد خمصصة  349.5مليون دوالر، منها  366.7
، مل يكااااو لاااادى صااااندوق السااااكان .ي   2015كااااانون األول/ديساااامرب   31ويف  

صصااات ذات شااأن وكااان لديااه عاادد حماادود مااو القضااايا الاايت تتعلااق بالتزامااات غااري زامااة  خم
 ومتثل قضايا قانونية جارية 

 
 21 املالحظة  

 العالقة ذوي األطراق حفصاحات  

 :الرئيسيني اإلدارة موظفي مع الصلة ذات املعامالت بيان يلي فيما يرد 
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 (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

 نواإلدارة الرئيسي وموظف 

   عدد األفراد 
ــوية   ــر وتسـ األجـ

 مقر العمل
االستحقاقات 

 األخرى

ــة  ــتحقاقات خطـــــــ اســـــــ
املعاشــــــــات التقاعديــــــــة 

 جورجمموع األ واالستحقاقات الصحية

      2015 25 4 950 1 401 901 7  252  

2014 21 4 506 919 871 6  296  

  
يشاامل األجاار الكلااي املاادفوع ملااوظفي اإلدارة الرئيساايني مااا يلااي: صااايف املرتبااات؛       

بادل التمثيال وغاري  ماو االساتحقاقات؛ ومنحاة       مو قبيل وتسوية مقر العمل؛ واالستحقاقات 
االنتداب ومن  .خرى؛ وحعانة اإلجيار؛ وتكااليف شاحو األمتعاة؛ واشاتراكات رب العمال يف      

 لتأمني الصحي خطط املعاشات التقاعدية وا
و ق ملوظفي اإلدارة الرئيسيني .يضا احلصول على استحقاقات ما بعاد انتاهاء اخلدماة     

وزام .عضااء عااديون يف صاندوق      ،على نفس املستوى ال ي  صل علياه املوظفاون ااخارون   
ة املعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  وتقدر القيماة احلالياة لاللتزاماات املساتحقة املتعلقا     

بالتااأمني الصااحي بعااد انتااهاء اخلدمااة واسااتحقاقات اإلعااادة حىل الااوطو للمااوظفني اإلداريااني     
مالياني   5.8مقابال  ماليني دوالر ) 7.6مببلغ  2015كانون األول/ديسمرب  31الرئيسيني يف 

 ( 2014دوالر يف 
ُيماان  موظفااو اإلدارة الرئيساايون و.فااراد .ساارزم القريبااون .ي قااروض .و ساالف    ومل  

 وفقا للنظاين اإلداري ملوظفي األمم املتحدة وذلت فئات املوظفني تكو متاحة لباقي  مل
 

 22املالحظة   
 األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ  

  2015كااانون األول/ديساامرب   31تاااريخ اإلبااالغ احملاادد لصااندوق السااكان زااو       
التنفي ي ز   البيانات املالياة وقادمها   ووفقاب للنظاين املايل والقواعد املالية للصندوق، وق ع املدير 

  وح  تااريخ توقياع البياناات املالياة     2016نيسان/.بريل  29حىل جملس مراجعة احلسابات يف 
، 2015كاانون األول/ديسامرب    31للصندوق واملالحظات ذات الصلة عو الفتارة املنتهياة يف   

ري على البيانات يف الفتارة املمتادة   مل تقع .حداث جوزرية، مؤاتية .و غري مؤاتية، مو شأهنا التأث
 بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ ال ي .يذن فيه بجصدار البيانات املالية 
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 23املالحظة   
عاارض معلومااات امليزانيااة واملقارنااة بااني املبااالغ الفعليااة علااى .ساااس قاباال للمقارنااة مااع       

 امليزانية واملبالغ الفعلية الواردة يف البيانات املالية
البيان اخلامس مقارنة بني امليزانية األصلية وامليزانية النهائياة واملصاروفات الفعلياة    يقدين  

، مقدماة علاى .سااس حماسا  قابال للمقارناة ماع امليزانياة  وُتااعزى          2015املتكبدة خالل عاين 
الفاروق بااني امليزانياة األصاالية وامليزانياة النهائيااة حىل عناصار .صاابحت معروفاة لاابدارة يف .ثناااء      

نة، مثل التوقعات النهائية للمساا ات العادياة املتوقاع اساتالمها و.رصادة الصاناديق القابلاة        الس
للتوزيع مو العاين السابق  وُتاعزى الفروق بني مبالغ امليزانياة النهائياة ومباالغ اساتخداين امليزانياة      

 حىل عدين االستخداين الكامل للموارد املخصصة داخليا 
املعرو ااة يف البيااان  2015غ املصااروفات الفعليااة لعاااين وتاارد .دنااا  التسااويات بااني مبلاا  
كااانون األول/ديساامرب   31املقارنااة بااني امليزانيااة واملبااالغ الفعليااة للساانة املنتهيااة يف       )اخلااامس 

كاانون األول/ديسامرب    31بيان التدفقات النقدياة للسانة املنتهياة يف    )، ويف البيان الرابع (2015
“(  الكياان ”وفاروق النطااق ).و   “ األسااس احملاسا   ”ق   وُتاعزى الفاروق حىل اخاتال  (2015

والفروق الناشئة عو اختالق األساس احملاس  زي فروق تعزى حىل اختالق األساس احملاس  يف 
امليزانيااة ويف التقااارير املاليااة  ومتثاال الفااروق الناشاائة عااو اخااتالق الكيااان الزيادة/)النقصااان( يف  

 ة باألنشطة اخلارجة عو نطاق امليزانية املعتمدة النقدية ومكافئات النقدية املتعلق
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع األنشطة التمويلية األنشطة االستثمارية األنشطة التشغيلية 
علاااى .سااااس قابااال جمماااوع املصاااروفات الفعلياااة      

 (030 450) - (422 4) (608 445) )البيان اخلامس(للمقارنة مع امليزانية 

 891 11 - 220 671 11 األساس احملاس الناشئة عو اختالق فروق ال

 259 456 (49) 427 176 881 279 الفروق الناشئة عو اختالق الكيان

صااااااايف الزيادة/)النقصااااااان( يف النقديااااااة  
154) ومكافئات النقدية )البيان الرابع(  056) 172  225  (49) 18  120  

  
ترد .دنا  التسوية بني الزيادة/النقصان الفعلي على .ساس قابال للمقارناة ماع امليزانياة     و 

)األساسااي النقاادي املعاادل( وعلااى .ساااس قاباال للمقارنااة مااع التقااارير املاليااة )االسااتحقاق         
بياارادات، تسااتند امليزانيااة حىل توقعااات املسااا ات وتقااديرات املااوارد       لبالنساابة والكاماال(  

ماو العااين الساابق، يف حاني .ن البياناات املالياة تساجل املساا ات واإليارادات           املساتخدمة  غري
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لمصاروفات فيعازى الفارق    لاألخرى وتعترق  ا على .ساس االستحقاق الكامل  .ما بالنسابة  
 املمتلكات واملنشآت واملعدات واملخزون مو قبيل .ساسا حىل املعاجلة احملاسبية لبنود ر.مسالية 

 
 الواليات املتحدة()بآالف دوالرات 

24 ة )البيان اخلامس(الفعلي على .ساس قابل للمقارنة مع امليزاني الفائضصايف     409   

 (909 46) الفرق بني اإليرادات على .ساس االستحقاق واملخصصات النهائية للميزانية

 (598 3) الفرق بني املصروفات على .ساس امليزانية وعلى .ساس االستحقاق

)العجز( الفعلي علاى .سااس قابال للمقارناة ماع البياناات املالياة        الفائض/صايف  
26) بالنسبة لملنشطة املدرجة يف نطاق امليزانية  098) 

  
 24املالحظة   
 اإلبالغ القطاعي  

تستند املعلومات القطاعياة حىل األنشاطة الرئيساية لصاندوق الساكان ومصاادر متويلاه          
معلوماات مالياة منفصالة عاو قطااعني رئيسايني  اا: املاوارد         وبناء على ذلت، يقدين الصاندوق  
 غري املخصصة واملوارد املخصصة 

 2015كانون األول/ديسمرب  31اإلبالغ القطاعي يف بيان املركز املايل يف  ).( 
بااني “ .صااوال مشااتركة”يَّعتاارب الصااندوُق النقديااة ومكافئااات النقديااة واالسااتثمارات   

ة خمتااارة مااو احلسااابات املسااتحقة الاادفع )علااى ساابيل املثااال:   القطاااعني  ويعتاارب .يضااا جمموعاا
باااني “ التزاماااات مشاااتركة”احلساااابات املشاااتركة باااني الصاااناديق( واساااتحقاقات املاااوظفني  

القطاعني  وُتنسب اإليرادات واملصروفات املتعلقة     البنود املشتركة حىل القطاع يف الساياق  
صاول  واخلصاوين املشاتركة حىل القطااعني وفقاا      العادي للعملياات  ولا لت نساب الصاندوُق األ    

للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاين  وُناسبت النقدية ومكافئات النقدية واالستثمارات بنااًء  
علااى .رصاادة الصااناديق يف كاال مااو القطاااعني، يف حااني نساابت احلسااابات املسااتحقة الاادفع      

 سااب تكلفتااهم يف كاال مصاادر مااو واساتحقاقات املااوظفني بناااًء علااى عاادد املااوظفني الاا يو  
 مصادر التمويل 
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع  املوارد املخصصة  املوارد غري املخصصة 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
       األصول       

       اجلاريةاألصول 

 385 59 359 77 494 38 026 50 891 20 333 27 ومكافئات النقديةالنقدية 

 448 378 171 309 315 245 933 199 133 133 238 109 االستثمارات اليت تستحق خالل سنة واحدة

 282 54 959 58 804 47 411 55 478 6 548 3 املخزونات

 171 40 171 40 − − املسا ات املستحقة القبض )املعامالت التبادلية(

 239 117 253 180 692 116 639 161 547 614 18 (املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية

 449 28 836 30 520 11 084 6 929 16 752 24 خرىاأل اجلاريةصول واألدفوعة مقدما املبالغ امل

 864 13 830 10 858 9 713 7 006 4 117 3 صندوق التشغيلالُسلف املقدمة مو 

186 اجملموع   602  181  984  480  846  469  854  667  448  651  838  

       اجلارية غرياألصول 

 920 496 902 393 111 322 727 254 809 174 175 139 سنةبعد االستثمارات اليت تستحق 

 659 111 589 120 659 111 589 120 − − املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري التبادلية(

 10 11 − − 10 11 اجلاريةاألصول األخرى غري 

 123 34 980 33 845 2 694 2 278 31 286 31 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 648 672 − − 648 672 امللموسةاألصول غري 

171 اجملموع   144  206  745  378  010  436  615  549  154  643  360  

357 جمموع األصول   746  388  729  858  856  906  469  1  216  602  1  295  198  

       اخلصوين

       اجلاريةاخلصوين 

 434 212 227 112 863 192 533 90 571 19 694 21   واالستحقاقاتاحلسابات املستحقة الدفع 

 782 31 787 34 497 3 113 4 285 28 674 30 استحقاقات املوظفني

 647 17 352 2 690 1 898 2 957 15 (546) خرىاألؤجلة امليرادات اإلو اجلاريةصوين اخل
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 اجملموع  املوارد املخصصة  املوارد غري املخصصة 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
51 اجملموع          822  63  813  97  544  198  050  149  366  261  863  

       اجلاريةاخلصوين غري 

 302 300 876 267 047 33 672 31 255 267 204 236 استحقاقات املوظفني

 603 5 988 4 − − 603 5 988 4 خرىاألؤجلة امليرادات اإلو اجلاريةصوين غري اخل

 905 305 864 272 047 33 672 31 858 272 192 241 اجملموع 

293 جمموع اخلصوين   014  336  671  129  216  231  097  422  230  567  768  

64 صايف األصول   732  52  058  729  640  675  372  794  372  727  430  

       االحتياطيات و.رصدة الصناديق

       االحتياطيات

 128 95 394 78 − − 128 95 394 78 االحتياطي التشغيلي

 000 5 000 5 − − 000 5 000 5 احتياطي اإليواء امليداين

83 جمموع االحتياطيات   394  100  128  − − 83  394  100  128  

       .رصدة الصناديق

 692 45 299 38 − − 692 45 299 38 األغراضددة احملخصصة املغري  صناديقال.رصدة 

       األغراضغري حمددة غري املخصصة واملخصصة  صناديقال.رصدة 

 (762 93) (961 56) − − (762 93) (961 56) خصصةاملوارد غري امل 

 372 675 640 729 372 675 640 729 − − خصصةاملوارد امل 

18) جمموع .رصدة الصناديق   662) (48  070) 729  640  675  372  710  978  627  302  

64 و.رصدة الصناديقجمموع االحتياطيات    732  52  058  729  640  675  372  794  372  727  430  
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 2015كانون األول/ديسمرب  31اإلبالغ القطاعي يف بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  )ب( 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع  )أ(احملذوفات  املوارد املخصصة   املخصصة  املوارد غري  
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
         اإليرادات مو املسا ات         

 392 477 197 398 − − − − 392 477 197 398 املسا ات غري املخصصة

ــها  ــوما منـ املباااالغ احملولاااة حىل اإليااارادات   : خمصـ
 (483 5) (947 5) − − − − (483 5) (947 5) الرسوين الضريبيةلرد  األخرى

392 اجملموع الفرعي   250  471  909  − − − − 392  250  471  909  

 415 495 756 547 (938 33) (503 33) 353 529 259 581 − − املسا ات املخصصة

ــها  ــوما منـ : املباااالغ املاااردودة حىل اجلهاااات  خمصـ
 (672 3) (489 4) − − (672 3) (489 4) − − املاوة  

576 − − اجملموع الفرعي   770  525  681  (33  503) (33  938) 543  267  491  743  

392 جمموع اإليرادات مو املسا ات   250  471  909  576  770  525  681  (33  503) (33  938) 935  517  963  652  

52 خرىاأليرادات اإل  513  51  430  4  767  10  046  − − 57  280  61  476  

444 جمموع اإليرادات   763  523  339  581  537  535  727  (33  503) (33  938) 992  797  1  025  128  

         املصروفات

 088 256 832 263 − − 989 35 445 39 099 220 387 224 تكاليف املوظفني

وغريزا مو السلع املتصالة  الصحة اإلجنابية سلع 
 819 168 363 159 − − 197 153 562 145 622 15 801 13 بالربامج

 814 118 876 118 (110) (216) 162 73 875 76 762 45 217 42 النظراء وتدريبهم قدرات تنمية

 623 168 403 164 (828 33) (287 33) 779 112 372 116 672 89 318 81 اللوازين واملواد وتكاليف التشغيل

 123 176 088 159 − − 735 100 566 92 388 75 522 66 واخلدمات املتعاقد عليها املهنية اخلدمات

 608 710 − − 347 531 261 179 تكاليف التمويل

 139 83 251 69 − − 500 41 770 33 639 41 481 35 السفر
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 اجملموع  )أ(احملذوفات  املوارد املخصصة   املخصصة  املوارد غري  
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
 822 5 674 6 − − 417 466 405 5 208 6 االستهالكو اإلزالك         

 (4) 263 − − − − (4) 263 ا محالل القيمة

 084 24 916 34 − − 557 17 566 22 527 6 350 12 خرىاألصروفات امل

482 جمموع املصروفات   726  500  371  528  153  535  683  (33  503) (33  938) 977  376  1  002  116  

37) السنةيف فائض ال   963) 22  968  53  384  44  − − 15  421  23  012  

 
 األنشطة املشتركة بني القطاعني يعكس العرض الوارد يف ز ا اجلدول األداء اإلمجايل لكل قطاع على حدة، ول لت لزين حدراج عمود املعامالت احمل وفة إلزالة تأثري  ).( 
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 25املالحظة   
 حدارة املخاطر املالية  

يضطلع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باألنشاطة االساتثمارية لصاندوق األمام املتحادة       
شاارو ي زاا ا االتفاااق، يطبااق   مسااتوى اخلاادمات  ومبوجااب  بشااأن للسااكان يف حطااار اتفاااق  

الربنامج اإلمنائي مبادئه التوجيهية لالستثمار وحطار  إلدارة االستثمار ملا فياه مصالحة صاندوق    
السكان  وتساجل االساتثمارات باسام صاندوق الساكان، وُتااحفظ األوراق املالياة الايت ميكاو          

 تداوهلا لدى جهة وديعة يعينها الربنامج اإلمنائي 
 ة للمبادئ التوجيهية لالستثمار )مدرجة بترتيبها حسب األ ية( زي:واألزداق الرئيسي 

السالمة: احلفاى على ر.س املال، ويتحقق ذلت مو خاالل االساتثمار يف .وراق مالياة     • 
 ذات جودة عالية ودخل ثابت مع التأكيد على اجلدارة االئتمانية ملصدريها

النقدية مو خالل االساتثمار يف .وراق مالياة   السيولة:  قيق املرونة لتلبية االحتياجات  • 
ذات حمكانية تداول عالية ودخل ثابت وماو خاالل زيكلاة آجاال االساتحقاق جياث       

 تتماشى مع متطلبات السيولة
اإليرادات: تعظيم اإليرادات املتأتية مو االستثمار يف حطار البارامتريو الساالفي الا كر    • 

 و ا السالمة والسيولة
االستثمار التابعاة لربناامج األمام املتحادة اإلمناائي، الايت تتاألف ماو كباار           وعتمع جلنة 

املااديريو، كاال ثالثااة .شااهر السااتعراض .داء حافظااة االسااتثمار والتأكااد مااو امتثااال القاارارات  
االستثمارية للمبادئ التوجيهية لالستثمار املعمول  ا  ويتلقى الصندوق تقريارا دورياا مفصاال    

 ت مو الربنامج اإلمنائي يبني تكويو و.داء حافظة االستثمار عو .داء االستثمارا
وصااندوق السااكان عر ااة جملموعااة متنوعااة مااو املخاااطر املاليااة النامجااة عااو األدوات   
 :مو بينها ما يلياملالية، 

 خماطر االئتمان: احتمال عدين دفع .طراق ثالثة للمبالغ املستحقة يف .واهنا • 
 تكااون لاادى الصااندوق .مااوال كافيااة للوفاااء بالتزاماتااه     خماااطر الساايولة: احتمااال .ال  • 

 اجلارية
خماااطر السااوق: حمكانيااة تكبااد الصااندوق خسااائر ماليااة كاابرية بساابب التحركااات         • 

املواتية يف .سعار صرق العمالت األجنبية و.سعار الفائدة و.ساعار األوراق املالياة    غري
 االستثمارية
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  ليل خماطر االئتمان  
لتوجيهية لالستثمار اليت يتبعها برنامج األمام املتحادة اإلمناائي ماو مقادار       د املبادئ ا 

التعرض ملخاطر االئتمان املتعلقة باأي طارق منااظر منفارد، وزاي تشاتمل علاى حاد  .د  ماو          
متطلبات جودة االئتمان  وتنطوي استراتيجيات  فياف خمااطر االئتماان املا كورة يف املباادئ      

اعتمااد معاايري ائتمانياة دنياا صاارمة يف مان  درجاة اساتثمارية ألي         التوجيهية لالساتثمار علاى   
جهة مو جهات اإلصدار، حيث ُتفرض حدود على آجاال االساتحقاق وعلاى االساتثمار ماع      
األطراق املقابلة على .ساس تقدير للجدارة االئتمانية  وتشاتر ي املباادئ التوجيهياة لالساتثمار     

مانياة جلهاات اإلصادار واألطاراق املنااظرة  وتقتصار       حجراء رصد مستمر لتقادير اجلادارة االئت  
االساااتثمارات املساااموس  اااا علاااى .دوات الااادخل الثابااات الصاااادرة عاااو اجلهاااات السااايادية   

 واملنظمات فوق الوطنية والوكاالت احلكومية .و اال ادية واملصارق 
ى وتسااتخدين التصاانيفات االئتمانيااة املسااتمدة مااو وكاااالت التصاانيف االئتماااين الكاارب 

(، وفياااتش Standard and Poor’sناااد باااورز )آ(، وساااتاندرد Moody’sالاااثالث، وزاااي ماااوديز )
(Fitch  لتقياايم خماااطر االئتمااان النامجااة عااو األدوات املاليااة  ويف ،)كااانون األول/ديساامرب  31

، كااان السااتثمارات الصااندوق املاليااة تصاانيٌف اسااتثماري مااأمون، مثلمااا زااو ماابني يف  2015
 ند بورز( آملعروض باستخداين تصنيفات ستاندرد اجلدول التايل )ا

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

2015 AAA AA+ AA AA- +A A -A اجملموع 
 000 25 − 000 25 − − − − − ).(الودائع ألجل         

 073 678 − − 089 22 094 95 023 10 567 163 300 387 السندات

387 اجملموع   300  163  567  10  023  95  094  22  089  25  000  − 703  073  

   
2014 AAA AA+ AA AA- +A A -A اجملموع 

 000 150 000 50 000 25 000 25 000 50 − − − ).(الودائع ألجل         

 368 725 − 113 15 277 67 865 47 845 24 359 168 909 401 السندات

401 اجملموع   909  168  359  24  845  97  865  92  277  40  113  50  000  875  368  

 
 ال تشمل االستثمارات املصنفة كمكافئاٍت للنقدية  ).( 

 
واااا لفااف مااو حاادة املخاااطر االئتمانيااة الاايت يتعاارض هلااا الصااندوق فيمااا يتعلااق           

 باملسا ات املستحقة القبض غري املسددة .ن األنشطة الربناجمية ال تبد. حال عند قبض النقدية   
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  ليل خماطر السيولة  
جيري استثمار األموال مع حيالء االعتباار الواجاب الحتياجاات صاندوق الساكان ماو        

النقدية الالزمة ألغراض التشغيل على .ساس التنبؤ بالتدفقات النقدية  ويشامل هناج االساتثمار    
حيالء االعتبار هليكلة آجاال اساتحقاق االساتثمارات مباا يراعاي توقيات االحتياجاات التمويلياة         

ملسااتقبل  و ااتفظ الصااندوق  اازء كاابري مااو اسااتثماراته يف مكافئاااٍت للنقديااة       للمنظمااة يف ا
واسااتثمارات قصاارية األجاال، مبااا يكفااي لتغطيااة التزاماتااه عنااد اسااتحقاقها كمااا زااو ماابني يف     

 اجلدول التايل 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
ــانون 31  األول/ كــ

 النسبة املئوية   2015ديسمرب 
 األول/ كانون 31

 النسبة املئوية   2014ديسمرب 
 1 288 13 3 709 21 .رصدة نقدية     

 5 097 46 7 650 55 مكافئات النقدية

77 اجملموع الفرعي   359  10  59  385  6  

 41 448 378 40 171 309 االستثمارات اجلارية

 53 920 496 50 902 393 االستثمارات غري اجلارية

703 اجملموع الفرعي   073  90  875  368  94  

النقديااة وجممااوع االسااتثمارات   
780 ومكافئات النقدية  432  100  934  753  100  

  
  ليل خماطر السوق  

تشاامل خماااطر السااوق خماااطر .سااعار الفائاادة وخماااطر سااعر الصاارق وخماااطر األسااعار    
 األخرى 

 
 خماطر أسعار الفائدة  

الفائادة الساوقية علاى القيماة      تنشأ خماطر .ساعار الفائادة ماو آثاار التقلباات يف .ساعار       
العادلااة لملصااول واخلصااوين املاليااة والتاادفقات النقديااة املسااتقبلية  ويتعاارض الصااندوق ملخاااطر  
.سعار الفائدة على .صوله اليت تدر فائادة  وقاد صان ف الصاندوق حافظاة اساتثماراته بالكامال        

صول بقيمتها الساوقية،  يف فئة األصول احملتفظ  ا ح  تاريخ االستحقاق  وال تسجل ز   األ
وبالتايل ال تتأثر قيمتها الدفترية بالتغريات يف .سعار الفائدة  وبالتايل، فاجن .ي  ليال حلساساية    
زاا   االسااتثمارات ألسااعار الفائاادة لااو يكشااف عااو تغااريات كاابرية يف قيمتااها  وترصااد جلنااة  
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حافظااة االسااتثمارات االسااتثمار بربنااامج األماام املتحاادة اإلمنااائي بانتظاااين معاادل العائااد علااى    
 مقارنة بالنقا ي املرجعية احملددة يف املبادئ التوجيهية لالستثمار 

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كانون األول/ 31يف 

 2015ديسمرب 
 كانون األول/ 31يف 

 2014ديسمرب 
 368 875 073 703 تفظ  ا ح  تاريخ االستحقاقاحملستثمارات اال   

 – – تاحة للبيعاملستثمارات اال

703 اجملموع   073  875  368  

  
ويسااتثمر الصااندوق يف الااديو املقاادر بسااعر عااائم واملقااوَّين باادوالر الواليااات املتحاادة،  

جيعله عر ة لتقلباات التادفقات النقدياة املقبلاة  وزا ا يعارِّض املنظماة الخنفااض التادفقات           اا
حيرادات الفوائد يف البيئات اليت يتناق  فيها ساعر الفائادة ولزياادة    النقدية املستقبلية املتأتية مو 

التاادفقات النقديااة املسااتقبلية املتأتيااة مااو حياارادات الفوائااد يف البيئااات الاايت تتزايااد فيهااا .سااعار    
لاااادى الصااااندوق .وراق ماليااااة  ت، كاناااا2015كااااانون األول/ديساااامرب  31الفائاااادة  ويف 

 مليون دوالر  35عائم، قيمتها مستحقة، ثابتة الدخل ومقدرة بسعر 
 

 خطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  
حن الصااندوق معاارض ملخاااطر العملااة الناشاائة عااو األصااول املاليااة املقومااة بااالعمالت    

 األجنبية واخلصوين املالية اليت تتعني تسويتها بالعمالت األجنبية 
ومكافئااات النقديااة   ، كاناات نساابة النقديااة   2015كااانون األول/ديساامرب   31ويف  

يف  98.2واالسااتثمارات املقومااة باادوالرات الواليااات املتحاادة لاادى صااندوق السااكان تبلااغ   
يف املائاة  واهلادق الرئيساي ماو االحتفااى بأرصادة        1.8 تبلاغ  املائة، واملقومة بعمالت .خرى

ملساتفيدة  بعمالت غري دوالر الواليات املتحدة زو دعام األنشاطة التشاغيلية احمللياة يف البلادان ا     
ماو الاربامج  و اتفظ الصاندوق مبساتوى ميثال احلاد  األد  ماو النقدياة ومكافئاات النقدياة يف            
زاا   احلسااابات، و ااتفظ باحلسااابات باادوالرات الواليااات املتحاادة كلمااا كااان ذلاات اكنااا   

مقوماااة  2015كاااانون األول/ديسااامرب   31وكانااات مجياااع االساااتثمارات احملاااتفظ  اااا يف     
 ت املتحدة بدوالرات الواليا
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 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع  بعمالت أخرى  بدوالرات الواليات املتحدة 

 

 كــــــــــانون  31
 األول/ديســـــمرب

2015 

كــــــــــانون   31
األول/ديســـــمرب 

2014 

 كــــــــــانون  31
 األول/ديســـــمرب

2015 

كــــــــــانون   31
األول/ديســـــمرب 

2014 

 كــــــــــانون  31
 األول/ديســـــمرب

2015 

كــــــــــانون   31
األول/ديســـــمرب 

2014 
 385 59 359 77 598 2 433 14 787 56 926 62 النقدية ومكافئات النقدية       

 368 875 073 703 − − 368 875 073 703 االستثمارات

765 اجملموع   999  932  155  14  433  2  598  780  432  934  753  

  
يتعاارض الصااندوق ملخاااطر .سااعار الصاارق النامجااة .ساسااا عااو تقاادمي املسااا ات       و 

بعمالت غري دوالرات الواليات املتحدة  ويعمد الصندوق حىل  فياف خمااطر .ساعار الصارق     
اليت يتعرض هلا، حيثما ترد حليه مسا اٌت بالعملة احمللياة ماو حكوماات البلادان املساتفيدة ماو       

 الربامج وتستخدين يف متويل النفقات احمللية 
ة عاو صاندوق الساكان، عملياات     وُتجري خزانة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي، نياب 

 ااو ي مااو خماااطر تقلااب .سااعار العملااة الاايت قااد يتعاارض هلااا الصااندوق عناادما يتعهااد املاااوون  
بتربعات ز يدفعوهنا يف تواريخ خمتلفة وبعمالت غري دوالر الواليات املتحدة  وتعارض يف بناد   

ن لادفع .قساا ي   الساكا  ( املصاروفاُت الايت يتكبادزا صاندوق     16)املالحظة “ حيرادات .خرى”
، 2015عمليااات التحااو  ي واملكاسااب واخلسااائر النامجااة عااو .سااعار الصاارق  وخااالل عاااين    

ت بالنساابة لبياارادات املتأتيااة   جاارى التحااو  ي مااو خماااطر تقلااب .سااعار صاارق  اااين عمااال      
 املسا ات  مو

وتستخدين خزانة الربنامج اإلمنائي .دوات مشتقة مثال عقاود الصارق األجان  ااجلاة       
ات اخلياريااة والصاافقات اخلياريااة املهيكلااة إلدارة التعاارض ملخاااطر .سااعار الصاارق      والصاافق

وتسااجل تلاات املشااتقات بقيمتااها السااوقية مااع االعتااراق باملكاسااب .و اخلسااائر يف الفااائض     
، مل تكو لادى صاندوق   2015كانون األول/ديسمرب  31العجز يف بيان األداء املايل  ويف  .و

 لق باملشتقات السكان معامالت مفتوحة تتع
 

 خماطر األسعار األخرى  
الصندوق معرض ملخاطر األساعار الناشائة عاو احلركاة يف .ساعار األدوات املالياة الايت         

ميكااو .ن تتقلااب بساابب عواماال غااري الااتغريات يف سااعر الفائاادة .و تقلبااات .سااعار العمااالت    
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لربنامج اإلمناائي ماو احتماال    ويقلل الطابع احملافظ للمبادئ التوجيهية لالستثمار اليت يعتمدزا ا
 التعرض ملخاطر األسعار األخرى 

 
 26املالحظة   
 االلتزامات  

التزامات الصاندوق املتصالة باقتنااء    قيمة ، بلغت 2015كانون األول/ديسمرب  31يف  
ملياون دوالر   42.3استالمها بعاد  يكو قد مت سلع وخدمات خمتلفة مت التعاقد عليها ولكو مل 

 ( 2014مليون دوالر يف عاين  32.3مقابل )
وعادة ما تتراوس مدة عقود اإلجيار اليت يربمهاا الصاندوق يف امليادان باني سانة واحادة        

ومخااس ساانوات  ولاادى الصااندوق .يضاااب عقااد تااأجري تشااغيلي .طااول ماادة ملقاار  الواقااع يف        
ي يف نيويورك  ويرد فيما يلي جمماوع االلتزاماات الواقعاة علاى الصاندوق عاو اإلجياار التشاغيل        

 :2015كانون األول/ديسمرب  31
 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 احلد األدىن من مدفوعات اإلجيار غري املخصومة
ــانون األول/ 31يف   كــــ

   2015ديسمرب 
 كـــــــــــانون األول/ 31يف 

 2014ديسمرب 
 586 6 058 8 .قل مو سنة واحدة     

 331 21 955 24 مو سنة واحدة حىل مخس سنوات  

 556 32 383 36 .كثر مو مخس سنوات  

69 احلد األد  مو مدفوعات اإلجيار غري املخصومة جمموع   396  60  473  

  
يومااا  30 تاارد حال عقااود اإلجيااار الاايت تاان  علااى شاار ي اإلخطااار باإللغاااء خااالل    ال 

 .كثر  .و
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 اجلداول
 اجلدول .لف

 2015كانون األول/ديسمرب  31حالة املسا ات للسنة املنتهية يف  -غري املخصصة  املوارد
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 املاحنةاجلهة 

ــيد   املســـــتحقالرصـــ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون 1 يف  كــــــــــــــــ
 2015 يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

اخلاصـة   االلتزامات
اجلاريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
املســــــــــــــــاتات 

 مقدمااملقبوضة 
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما

 املســــــــتحقالرصــــــــيد 
 يفالســـكان  لصـــندوق

ــانون 31 / األول كــــــــ
 2015 ديسمرب

 − 1 − − 1 − − .فغانستان

 − 20 − − 20 − − اجلزائر

 − 11 − − 11 − − .ندورا

 − 20 − − 20 − − .نغوال

 − − − − − (1) 1 .نتيغوا وبربودا

 − 3 − − 3 − − .رمينيا

 − 792 11 81 − 711 11 − − .ستراليا

 − 4 − 1 1 − 2 جزر البهاما

 − 50 − − 50 − − بنغالديش

 − 5 − − 5 − − بربادوس

 − 423 7 (113 1) − 536 8 − − بلجيكا

 − 10 − 3 4 − 3 بليز

 2 − − − − − 2 بنو

 6 − − − 6 − − بوتان

 − 20 − 15 5 − − بوتسوانا

 − − − − − (50) 50 الربازيل

 − 19 − − 19 (7) 7 بوركينا فاسو
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 املاحنةاجلهة 

ــيد   املســـــتحقالرصـــ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون 1 يف  كــــــــــــــــ
 2015 يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

اخلاصـة   االلتزامات
اجلاريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
املســــــــــــــــاتات 

 مقدمااملقبوضة 
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما

 املســــــــتحقالرصــــــــيد 
 يفالســـكان  لصـــندوق

ــانون 31 / األول كــــــــ
 2015 ديسمرب

 − 1 − − 1 − − بوروندي

 80 − − − 19 (21) 82 الكامريون

 − 490 12 79 − 411 12 − − كندا

 25 − − − 25 − − تشاد

 − 5 − − 5 − − شيلي

 − 200 1 − − 200 1 − − الصني

 49 41 (10) − − − 100 الكونغو

 1 − − − 1 − − جزر كوك

 − 5 − − 5 − − كوستاريكا

 − 163 − 114 49 − − كوت ديفوار

 − 5 − − 5 − − كوبا

 40 − − − 40 − − اجلمهورية التشيكية

 23 − − − 6 − 17 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 − − − − − − − مجهورية الكونغو الدميقراطية

 − 562 36 (034 3) − 596 39 − − الدامنرك

 1 − − − 1 − − جيبول

 1 30 − 15 15 − 1 اجلمهورية الدومينيكية

 − 49 − − 49 − − مصر

 − 2 − − 2 (1) 1 السلفادور

 20 − − − 10 − 10 غينيا االستوائية

 − 5 − − 5 − − حريتريا

 − 138 − 63 75 − − حستونيا
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 املاحنةاجلهة 

ــيد   املســـــتحقالرصـــ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون 1 يف  كــــــــــــــــ
 2015 يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

اخلاصـة   االلتزامات
اجلاريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
املســــــــــــــــاتات 

 مقدمااملقبوضة 
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما

 املســــــــتحقالرصــــــــيد 
 يفالســـكان  لصـــندوق

ــانون 31 / األول كــــــــ
 2015 ديسمرب

 − 3 − − 3 − − حثيوبيا

 − 3 − − 3 − − فيجي

 − 349 36 (690 1) − 039 38 − − فنلندا

 − 624 − − 624 − − فرنسا

 − − − − − (3) 3 غامبيا

 − 20 − − 20 − − جورجيا

 − 319 21 − − 319 21 − − .ملانيا

 72 − − − 18 − 54 غانا

 5 − − − 5 − − غواتيماال

 − 6 − 3 1 − 2 بيساو -غينيا 

 − 12 − − 12 − − زندوراس

 − 8 (1) − 9 − − زنغاريا

 − 502 − − 502 − − اهلند

 − 30 − − 30 − − اإلسالمية( -حيران )مجهورية 

 − 097 3 − − 097 3 − − .يرلندا

 − 50 − − 50 − − حسرائيل

 − 307 1 7 − 300 1 − − حيطاليا

 089 18 − − − 089 18 − − اليابان

 − 50 − − 50 − − األردن

 − 50 − − 50 − − كازاخستان

 − 10 − − 10 − − كينيا

 − 30 − − 30 − − كرييباس



 

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
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 املاحنةاجلهة 

ــيد   املســـــتحقالرصـــ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون 1 يف  كــــــــــــــــ
 2015 يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

اخلاصـة   االلتزامات
اجلاريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
املســــــــــــــــاتات 

 مقدمااملقبوضة 
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما

 املســــــــتحقالرصــــــــيد 
 يفالســـكان  لصـــندوق

ــانون 31 / األول كــــــــ
 2015 ديسمرب

 − 10 − − 10 − − الكويت

 − 2 − − 2 − − مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 2 − − − 2 − − ليسوتو

 10 − − − − (10) 20 ليربيا

 − 25 − − 25 − − ليختنشتايو

 − 118 3 (114) − 232 3 − − لكسمربغ

 15 − − − − − 15 مدغشقر

 − 15 − − 15 − − ماليزيا

 5 15 − − 5 (5) 20 ملديف

 − 23 − 15 8 − − مايل

 − 3 − − 3 − − موريتانيا

 − 3 − − 3 − − موريشيوس

 − 138 (2) − 70 − 70 املكسيت

 − 16 − − 16 − − موناكو

 12 − − − 8 − 4 منغوليا

 − 12 − − 12 − − املغرب

 5 5 − − 5 − 5 نيبال

 − 683 39 − − 683 39 − − زولندا

 − 675 4 − − 675 4 − − نيوزيلندا

 − 5 − − 5 − − نيكاراغوا

 60 − − − 20 − 40 النيجر

 − 427 55 (179) − 606 55 − − النرويج
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صندوق األمم املتحدة للسكان
مالحظات على البيانات املالية  
(
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 املاحنةاجلهة 

ــيد   املســـــتحقالرصـــ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون 1 يف  كــــــــــــــــ
 2015 يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

اخلاصـة   االلتزامات
اجلاريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
املســــــــــــــــاتات 

 مقدمااملقبوضة 
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما

 املســــــــتحقالرصــــــــيد 
 يفالســـكان  لصـــندوق

ــانون 31 / األول كــــــــ
 2015 ديسمرب

 − 20 − 10 10 − − عمان

 − 535 − − 535 − − باكستان

 − 10 − − 10 − − بنما

 18 − − − 4 (4) 18 غينيا اجلديدةبابوا 

 − 4 − − 4 − − بريو

 − 33 (1) − 34 − − الفلبني

 − 11 − − 11 − − بولندا

 − 100 − − 100 − − مجهورية كوريا

 − 10 − − 10 − − رومانيا

 − 300 − − 300 − − اال اد الروسي

 − 1 − − 1 − − رواندا

 − 3 − − 3 − − ساموا

 − 9 − − 9 − − وبرينسي سان تومي 

 − 500 − − 500 − − اململكة العربية السعودية

 − 8 − − 8 − − السنغال

 2 − − − − − 2 سيشيل

 74 − − − 30 (7) 51 سرياليون

 − 5 − − 5 − − سنغافورة

 − 37 (2) − 39 − − جنوب .فريقيا

 − 18 − − 18 − − سري النكا

 − 45 − − 45 − − السودان

 10 10 − − 10 − 10 سوازيلند



 

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
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 املاحنةاجلهة 

ــيد   املســـــتحقالرصـــ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون 1 يف  كــــــــــــــــ
 2015 يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

اخلاصـة   االلتزامات
اجلاريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
املســــــــــــــــاتات 

 مقدمااملقبوضة 
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما

 املســــــــتحقالرصــــــــيد 
 يفالســـكان  لصـــندوق

ــانون 31 / األول كــــــــ
 2015 ديسمرب

 − 403 57 − − 403 57 − − السويد

 − 771 16 561 − 210 16 − − سويسرا

 − 1 − − 1 − − طاجيكستان

 − 279 − 129 150 − − تايلند

 − − − − − (3) 3 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاب

 − 10 (2) − 6 − 6 توغو

 2 − − − 2 − − توكيالو

 − 5 − − 5 − − وتوباغوترينيداد 

 − 15 − − 15 − − تونس

 − 150 − − 150 − − تركيا

 30 − − − 10 − 20 .وغندا

 − 10 − − 10 − − اإلمارات العربية املتحدة

 .يرلناادااململكااة املتحاادة لربيطانيااا العظمااى و
 − 178 30 (639) − 817 30 − − الشمالية

 3 4 − − 3 − 4 مجهورية تزنانيا املتحدة

 − 840 30 − − 840 30 − − الواليات املتحدة األمريكية

 5 25 − − − − 30 .وروغواي

 − 20 − − 20 − − فييت ناين

 − 25 − − 25 − − اليمو

 − − − − − (4) 4 زامبيا

 90 − − − 30 − 60 زمبابوي

 − 69 − − 69 − − مسا ات خاصة
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صندوق األمم املتحدة للسكان
مالحظات على البيانات املالية  
(
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 املاحنةاجلهة 

ــيد   املســـــتحقالرصـــ
ــندوق ــكان  لصــ الســ

ــانون 1 يف  كــــــــــــــــ
 2015 يناير/الثاين

تســـــــــــــويات 
 السابقة السنة

اخلاصـة   االلتزامات
اجلاريــــــة  الســــــنةب
 مـــــن اإليـــــرادات)

 املساتات(  
املســــــــــــــــاتات 

 مقدمااملقبوضة 
ــائرمكاسب/) ( خســ
   صرفأسعار ال

املــدفوعات املســددة 
وحركـــــــــــــــــــــات 
ــلة  ــاتات احملصـ املسـ

 مقدما

 املســــــــتحقالرصــــــــيد 
 يفالســـكان  لصـــندوق

ــانون 31 / األول كــــــــ
 2015 ديسمرب

 2 1 − − 2 − 1 ).(دوالر 500تربعات تعادل .و تقل عو 

718 اجملموع الفرعي   (118) 398  030  368  (6  058) 374  182  18  758  

 تكاااااليفيف  احلكومااااات مااااومسااااا ات 
 − 167 − − 167 − − احمللية املكاتب

718 اجملموع   (118) 398  197 )ب(368 
 (6  058) 374  349  18  758  

 يف القاااااابض سااااااتحقةاملسااااااا ات امل 
718 ديسمرب/األول كانون 31 )ج(18 758      

 

 
 يشمل باالو، والبوسنة واهلرست، وجزر سليمان، وجزر القمر، وسوريناين، وغيانا، وميامنار، وناورو  ).( 

  13ز ا املبلغ جزء مو اإليرادات املؤجلة املبينة يف املالحظة  )ب( 
 مليون دوالر  0.1البالغ  اللحسابات املشكوك يف  صيله يشمل ز ا املبلغ حمجايل املخص  ال )ج( 

  



 

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
(

تابع
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 اجلدول باء
 2015كانون األول/ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  صناديقالو.رصدة  صروفاتامليرادات واإل -املخصصة املوارد 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
ــناديقأرصـــــدة   يف الصـــ

 املساتات  الثاين/يناير كانون 1

ــراداتاإل  يـــــــــــــ
واملصـــــــــروفات  

   ردودةاملبال  امل   خرىاأل
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات
ــوع  جممــــــــــــــ

   املتاحةاألموال 
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون 31
   ديسمرب/األول

 املســــــــــــــاتات
 القب  املستحقة

 كـــــانون 31 يف
   ديسمرب/األول

          االستئمانيةالصناديق           

 136 156 14 170 - - - 170 - .فغانستان

 - 1 - 1 - - - - 1 مصرق التنمية األفريقي

 - 212 5 217 - - - 113 104 اجلزائر

 93 114 118 232 - - - - 232 .ندورا وموناكو

 - - 103 103 - - - - 103 مؤسسة .نيسفاد

 510 218 3 217 4 435 7 - (393) - 144 3 684 4 .ستراليا

 - 620 647 267 1 - - - - 267 1 بلجيكا

 - - - - (7) - - - 7 بليز

 - - - - - - - - - املتعددة القوميات( - )دولة بوليفيا

 - 68 65 133 - - - 55 78 بوتسوانا

شااااركة بااااوينر القابضااااة وجمموعااااة  
 - 3 44 47 - - - 12 35 شركافا

 52 827 101 928 - - - 121 807 الربازيل

 524 4 490 4 34 524 4 - - - 524 4 - بوركينا فاسو

 - 34 156 190 - - - - 190 الكامريون

 354 26 840 58 467 13 307 72 - - - 498 57 809 14 كندا

 - 611 208 1 819 1 - - - - 819 1 مجهورية .فريقيا الوسطى

 777 2 445 3 26 471 3 - - - 471 3 - تشاد

 - 155 150 305 - - - 305 - الصندوق االستثماري لملطفال
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صندوق األمم املتحدة للسكان
مالحظات على البيانات املالية  
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ــناديقأرصـــــدة   يف الصـــ

 املساتات  الثاين/يناير كانون 1

ــراداتاإل  يـــــــــــــ
واملصـــــــــروفات  

   ردودةاملبال  امل   خرىاأل
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات
ــوع  جممــــــــــــــ

   املتاحةاألموال 
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون 31
   ديسمرب/األول

 املســــــــــــــاتات
 القب  املستحقة

 كـــــانون 31 يف
   ديسمرب/األول

 923 642 1 101 1 743 2 - (206) - 104 2 845 كولومبيا          

 - - - - (1) 1 - - - مؤسسة كونسبت

 - 319 61 380 - - - - 380 الكونغو

 - 47 - 47 - - - 47 - كوستاريكا

 900 3 870 3 30 900 3 - - - 900 3 - كوت ديفوار

 - - - - (2) 2 - - - اجلمهورية التشيكية

 704 410 1 832 6 242 8 - - - 278 5 964 2 الدامنرك

 - 3 - 3 - - - - 3 الدومينيكيةاجلمهورية 

 - 693 1 682 375 2 - - - - 375 2 غينيا االستوائية

 214 1 666 7 098 17 764 24 (234) (10) - 989 17 019 7 اجلماعة األوروبية

 - 16 - 16 - - - 16 - فارماسييت حس  آ 

 - 7 - 7 - - - - 7 فنلندا

 - 8 529 537 (1) - - - 538 مؤسسة فورد

 - 291 7 510 5 801 12 - - - 947 3 854 8 فرنسا

 90 506 035 1 541 1 (7) - - 90 458 1 .صدقاء صندوق األمم املتحدة للسكان

 - 19 6 25 - - - - 25 غابون

 - 068 5 736 4 804 9 - (18) - - 822 9 مؤسسة غيتس

 - 45 112 157 - - - - 157 التحالف العاملي للقاحات والتحصني

 547 547 139 686 - (24) - 661 49 .ملانيا

 626 850 1 715 2 565 4 - - - - 565 4 غواتيماال

 - 8 39 47 - - - - 47 شركة زيزن آند موريتز

 800 3 176 4 753 929 4 - - - - 929 4 زندوراس

 - - - - - (2) - - 2 اال اد الدويل لتنظيم األسرة



 

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البيانات املالية 
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ــناديقأرصـــــدة   يف الصـــ

 املساتات  الثاين/يناير كانون 1

ــراداتاإل  يـــــــــــــ
واملصـــــــــروفات  

   ردودةاملبال  امل   خرىاأل
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات
ــوع  جممــــــــــــــ

   املتاحةاألموال 
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون 31
   ديسمرب/األول

 املســــــــــــــاتات
 القب  املستحقة

 كـــــانون 31 يف
   ديسمرب/األول

 509 750 2 363 113 3 - - - 051 3 62 .يرلندا          

 639 1 626 3 739 1 365 5 (30) - - 225 2 170 3 حيطاليا

 700 2 948 9 076 14 024 24 - (216) 26 500 15 714 8 اليابان

صااندوق األمااام   -برنااامج مشااترك   
 - 099 50 628 53 727 103 31 (772) 2 814 66 652 37 املتحدة للسكان: الوكيل املشارك

 - - - - (2) - - - 2 كازاخستان

 - 011 5 105 116 5 - - - - 116 5 .ملانيا - WfKشركة 

 - 17 - 17 - - - - 17 الكويت

 - 108 77 185 - - - 46 139 لبنان

 - 674 402 1 076 2 - - - - 076 2 ليربيا

 238 1 182 2 216 2 398 4 (11) - 1 276 1 132 3 لكسمربغ

 300 600 - 600 - - - 600 - مؤسسة ماك آرثر

 - 44 444 488 - - - 400 88 ماليزيا

 200 5 160 5 40 200 5 - - - 200 5 - مايل

 950 1 934 1 16 950 1 - - - 950 1 - موريتانيا

 - 129 191 320 - - - 320 - معهد ماكس بالنت

 116 311 294 605 - - - 239 366 املكسيت

 - 9 88 97 - (11) - - 108 حن .ل .مؤسسة حين

 008 3 872 17 370 19 242 37 (1) - - 812 10 431 26 ماوون متعددون

 160 8 520 17 477 5 997 22 (1) (226) - 852 4 372 18 زولندا

 015 2 367 3 295 1 662 4 - - - - 662 4 نيوزيلندا

 955 6 901 6 54 955 6 - - - 955 6 - النيجر

 106 446 3 488 2 934 5 - (9) - 497 3 446 2 نيجرييا

 724 4 204 6 - 204 6 - - - 204 6 - شركة نوبل للطاقة
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ــناديقأرصـــــدة   يف الصـــ

 املساتات  الثاين/يناير كانون 1

ــراداتاإل  يـــــــــــــ
واملصـــــــــروفات  

   ردودةاملبال  امل   خرىاأل
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات
ــوع  جممــــــــــــــ

   املتاحةاألموال 
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون 31
   ديسمرب/األول

 املســــــــــــــاتات
 القب  املستحقة

 كـــــانون 31 يف
   ديسمرب/األول

 314 7 565 10 588 5 153 16 - (11) - 194 4 970 11 النرويج          

 047 1 720 8 836 20 556 29 - (480) - 087 16 949 13 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 392 486 252 738 - - - - 738 عمان

 - 060 1 557 617 1 - - - 860 757 األساسيُعمان، اتفاق التعاون 

 157 169 57 226 - - - 226 - شركة .ويو تولغوي احملدودة

 - 713 466 179 1 - - - 750 429 مؤسسة باكارد

برناامج اعتماااد التكنولوجياا املالئمااة   
 27 114 105 219 - - - - 219 يف جمال الصحة

 - 13 - 13 - - - 10 3 األفراد

 - 551 74 625 - - - - 625 نسيج اللب شركة حنتاج

 - 70 3 73 - - - - 73 قطر

 500 396 6 925 1 321 8 - (1) - 553 4 769 3 مجهورية كوريا

 - 835 65 900 - - - - 900 اال اد الروسي

 - 175 29 204 - - - 204 - سان تومي وبرينسي 

 259 1 550 2 46 596 2 - - - 518 2 78 اململكة العربية السعودية

 - - 65 65 - (62) - - 127 .مانة مجاعة احمليط اهلادئ

 684 1 653 2 486 10 139 13 - (78) - 684 1 533 11 سرياليون

 - 180 1 153 1 333 2 (161) (32) - 212 1 314 1 مسا ات صغرية

 - 3 30 33 - - - - 33 مؤسسة سوتيشي

 - 099 3 535 1 634 4 - (58) - 459 1 233 3 حسبانيا

 960 14 881 28 241 8 122 37 - (24) - 084 28 062 9 السويد

 - 340 75 415 - - - 177 238 الرابطة السويدية لملمم املتحدة

 307 2 510 6 679 4 189 11 - - 1 212 1 976 9 سويسرا

 - 45 (43) 2 - - - - 2 اجلمهورية العربية السورية
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ــناديقأرصـــــدة   يف الصـــ

 املساتات  الثاين/يناير كانون 1

ــراداتاإل  يـــــــــــــ
واملصـــــــــروفات  

   ردودةاملبال  امل   خرىاأل
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات
ــوع  جممــــــــــــــ

   املتاحةاألموال 
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون 31
   ديسمرب/األول

 املســــــــــــــاتات
 القب  املستحقة

 كـــــانون 31 يف
   ديسمرب/األول

 صاااندوق منظماااة البلااادان املصااادرة            
 - - (1) (1) (1) - - - - للنفط للتنمية الدولية

 -الصااندوق االسااتئماين املوا اايعي   
 423 72 686 201 349 181 035 383 2 - 033 1 012 77 988 304 املتعدد املاوني

 69 82 3 85 - - - - 85 ليشيت -تيمور 

 - 34 26 60 - - - 60 - شركة تومز لملح ية

 - - 61 61 - - - 61 - الزراعيةشركة طوروس للصناعات 

 - 15 - 15 - - - - 15 الكونغو -توتال 

 000 1 000 1 - 000 1 - - - 000 1 - تركمانستان

 - - - - - Ultimas Noticias 382 - - (382)  مؤسسة

برنامج األمم املتحادة املشاترك املعا     
بفاااااااااااريوس نقااااااااااا  املناعاااااااااااة   

متالزماااااة نقاااا  املناعاااااة  /البشاااارية 
 250 5 140 8 937 12 077 21 - 15 - 711 17 351 3 )اإليدز(املكتسب 

 -برناااامج األمااام املتحااادة اإلمناااائي   
الصااااااندوق االسااااااتئماين املتعاااااادد   

 - 747 14 969 23 716 38 - (304) - 000 21 020 18 الشركاء

اململكااة املتحااادة لربيطانياااا العظماااى  
 165 64 733 97 361 28 094 126 - (324) - 755 90 663 35 الشمالية .يرلنداو

 منظمااااة األماااام املتحاااادة للطفولااااة   
 39 389 6 132 14 521 20 - (90) - 659 17 952 2 )اليونيسيف(

 55 740 2 190 10 930 12 - (411) - 920 5 421 7 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

زيئااة األماام املتحاادة للمساااواة بااني     
اجلنسااني ومتكااني املاار.ة )زيئااة األماام  

 100 327 80 407 - (1) - 407 1 للمر.ة(املتحدة 

صااندوق األماام املتحاادة للشااراكات  
 18 174 779 953 - - - 714 239 الدولية



 

 

A
/7

1
/5

/A
d

d
.8

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
مالحظات على البيانات املالية  
(

تابع
)

 

1
7

1
/1

7
4

 
1

6
-1

1
7

6
1

 

 
ــناديقأرصـــــدة   يف الصـــ

 املساتات  الثاين/يناير كانون 1

ــراداتاإل  يـــــــــــــ
واملصـــــــــروفات  

   ردودةاملبال  امل   خرىاأل
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات
ــوع  جممــــــــــــــ

   املتاحةاألموال 
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون 31
   ديسمرب/األول

 املســــــــــــــاتات
 القب  املستحقة

 كـــــانون 31 يف
   ديسمرب/األول

بعثااااة األماااام املتحاااادة املتكاملااااة يف            
 - 21 - 21 - - - - 21 ليشيت -تيمور 

مكتااااب األماااام املتحاااادة خلاااادمات  
 505 756 154 910 - - - 910 - املشاريع

االسااتئماين  صااندوق األماام املتحاادة 
 790 973 187 1 160 2 - (50) - - 210 2 لملمو البشري

 710 20 425 34 165 22 590 56 - (235) 12 029 45 784 11 الواليات املتحدة األمريكية

 5 376 727 103 1 - - - 318 785 .وروغواي

 - - (1) (1) - (46) - - 45 البوليفارية( -)مجهورية  فزنويال

 - Virgin Unite“ 4 - - - - 4 - 4”مؤسسة 

 - - (1) (1) - (1) - - - البنت الدويل

 - 8 1 9 - - - - 9 منظمة الصحة العاملية

 - 89 (1) 88 - - - 88 - منظمة الرؤية العاملية ألستراليا

 300 335 249 1 584 1 - (30) - - 614 1 مؤسسة زونتا الدولية

اجملمااااااااوع الفرعااااااااي للصااااااااناديق  
 947 279 084 692 681 518 765 210 1 (426) (489 4) 075 1 260 575 345 639 االستئمانية

          الصناديق اخلاصة

املخصصاااااة  -املساااااا ات العينياااااة 
 560 1 275 2 837 112 3 - - 2 (81) 191 3 )سلع(

 - 391 3 107 1 498 4 - - 607 - 891 3 موارد حعداد تقارير املاوني

 لتقيااااايم األداءالنظااااااين اإللكتاااااروين 
 - 127 116 243 - - - 100 143 )اليونيسيف(

 يفوظيفاااة .خصاااائي شاااؤون مالياااة   
 - 160 1 161 - - - - 161 اال اد األورويب

الربنااااامج العاااااملي لتوعيااااة اجملتمااااع   
 - 000 5 30 030 5 (1) - 31 - 000 5 بوسائل منع احلمل
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ــناديقأرصـــــدة   يف الصـــ

 املساتات  الثاين/يناير كانون 1

ــراداتاإل  يـــــــــــــ
واملصـــــــــروفات  

   ردودةاملبال  امل   خرىاأل
التحـــــــــــويالت 

  والتسويات
ــوع  جممــــــــــــــ

   املتاحةاألموال 
 املصــــــــــروفات

   الربناجمية

أرصـــــــــــــــــدة 
ــناديق  يف الصــــــ

 كــــــــــانون 31
   ديسمرب/األول

 املســــــــــــــاتات
 القب  املستحقة

 كـــــانون 31 يف
   ديسمرب/األول

 -املخزون/البناااااود قياااااد الوصاااااول           
 - 830 (290 2) (460 1) - - - - (460 1) املوارد األخرى

 721 230 6 431 4 661 10 - - - 283 5 378 5 برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

اخلسائر اجملمعة النامجة عو /املكاسب
 معاااامالت فاااروق .ساااعار الصااارق  

 - 059 2 107 166 2 233 - - - 933 1 املوارد األخرى

 - 747 1 - 747 1 - - 13 - 734 1 جائزة السكان

اخلاااادمات  -خاااادمات املشااااتريات 
 40 695 13 144 4 839 17 078 1 - 030 3 - 731 13 املتعلقة بطرق ثالث غري

 - 095 1 - 095 1 - - 9 - 086 1 ساالس  صندوق زاباة رافايل ين

املنسق العاملي لربنامج األمام املتحادة   
 - 948 988 936 1 - - - 697 239 1 للرعاية

36 اخلاصة لصناديقالفرعي لموع اجمل   027  5  999  3  692  - 1  310  47  028  9  472  37  556  2  321  

675 اجملموع   372  581  259  4  767  (4  489) 884  1  257  793  528  153  729  640  282  268  

 
ملياون دوالر؛ ومساا ات صاندوق األمام      33.3ما قيمتاه   2015يف عاين بلغت اليت  “التكاليف غري املباشرة”تشمل املسا ات واملصروفات املفص  عنها يف ز ا اجلدول:  :ظةمالح 

املصاروفات   )ب(، تارد  24 ا اجلادول واملالحظاة   .  مليون دوالر يف الربامج املشتركة اليت يتوىل الصندوق فيها دور الوكيال اإلداري  وباساتثناء زا   2املتحدة للسكان البالغة 
 ت واجلداول األخرى خمصوما منها تلت املبالغ البيانات واملالحظاواملسا ات املخصصة يف 

 
 



A/71/5/Add.8 

 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (تابع)مالحظات على البيانات املالية 

 

173/174 16-11761 

 

 اجلدول جيم  
 عمليات الشراء حلساب .طراق ثالثة  

ات شااراء يقااوين  ااا الصااندوق دون عملياات الشااراء حلساااب .طااراق ثالثااة زااي عملياا  
الربناجميااة للصااندوق، وذلاات بناااء علااى طلااب يكااون هلااا ارتبااا ي مباشاار بااأي مااو العناصاار   .ن

ة دولية، ومنظماات غاري حكومياة،    .طراق ثالثة وبالنيابة عنها )حكومات، ومنظمات حكومي
كيانات تابعة لملمم املتحدة، مبا يف ذلت صناديق منظومة األمم املتحدة وبراجمها، واهليئاات   .و

ت بوالياة الصاندوق وتتساق ماع .زدافاه      الفرعية التابعة لملمام املتحادة(  وتتعلاق زا   املشاتريا     
 ات الشراء  ويشامل زا ا العقاد رساوين    وسياساته  و دد شرو ي عملية االشتراء يف عقد خدم

لتحمااال التكااااليف املرتبطاااة    املناولاااة املساااتحقة الااادفع لصاااندوق األمااام املتحااادة للساااكان     
  املشتريات بججراء

 
 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
 كانون 31يف أرصدة الصناديق 

املعاد  2014 ديسمرب/األول
 تصنيفها كخصوم

 حصيلة
 خدمات

 املشتريات
 التسويات

 تحويالت وال

جمموع 
األموال 
 املتاحة

 خدماتتكلفة 
 املشتريات

 يف السلفصايف 
 /األول كانون 31

 2015 ديسمرب

       اتاملؤسس       
 133 5 048 14 181 19 (71) 000 13 252 6   الدولية احلكوميةاملؤسسات و احلكومات

ووكااالت   اإلمناائي  املتحادة  األمام برنامج 
 األخرى املتحدة األمم

(455) 2 107 (42) 1 610 1 106 504 

 206 368 3 574 3 45 614 2 915 حكومية غريمنظمات 

6 اجملموع   712  17  721  (68) 24  365  18  522  5  843  
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 دالاجلدول 
 2015كانون األول/ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  واملخصصة غري املخصصةاملصروفات 

 )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 
الربامج القطرية والتدخالت العاملية واإلقليمية 

 اجملموع  ميزانية الشركات  امليزانية املؤسسية  واألنشطة الربناجمية األخرى
 املخصصة غري املخصصة املخصصة غري املخصصة املخصصة غري املخصصة املخصصة غري املخصصة 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

 989 35 445 39 099 220 387 224 284 7 677 7 031 14 550 18 514 110 239 111 705 28 768 31 554 95 598 94 تكاليف املوظفني

الصاااحة اإلجنابياااة سااالع 
السااااالع غريزاااااا ماااااو و

 197 153 562 145 622 15 801 13 610 11 (270) (253) (386) (14) 58 587 141 832 145 889 15 129 14 املتصلة بالربامج

تنمياااة قااادرات النظاااراء  
 052 73 659 76 762 45 217 42 (37) (27) 265 (1) 103 52 089 73 686 76 394 45 166 42 وتدريبهم

اللوازين واملواد وتكاليف 
 951 78 085 83 672 89 318 81 333 1 410 1 (86) (389 1) 743 20 218 19 618 77 675 81 015 69 489 63 التشغيل

اخلدمات املهنية 
 735 100 566 92 388 75 522 66 364 427 022 1 453 508 4 944 4 371 100 139 92 858 69 125 61  املتعاقد عليهاواخلدمات 

 347 531 261 179 − − 12 41 13 13 347 531 236 125 تكاليف التمويل

 500 41 770 33 639 41 481 35 211 203 263 (184) 754 2 079 3 289 41 567 33 622 38 586 32 سفرال

 417 466 405 5 208 6 10 4 589 1 812 1 944 395 1 407 462 872 2 001 3 اإلزالكو االستهالك

 − − (4) 263 − − − 5 − 250 − − (4) 8 ا محالل القيمة

 557 17 566 22 527 6 350 12 5 4 757 4 197 10 (16) 6 552 17 562 22 786 1 147 2 ت .خرىمصروفا

313 وع املصروفاتجمم   374  339  222  485  222  480  965  140  254  139  549  29  098  21  600  9  428  20  780  482  726  500  371  494  650  501  745  

  
 

 
 

150816    040816    16-11761 (A) 

*1611761* 


