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 احملتوايت
 الصفحة   الفصل

و كتااب ا حالة  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  5  و
و تقرير جملس مراجعي احلساابت ع  البياانت املالية: رأي مراجعي احلساابت -األول   و و و و و و و و و و و و  7  و
و التقرير املطوَّل جمللس مراجعي احلساابت -الثاين   و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  10  وو

و موجز   و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  10  و
و الوالية والنطاق واملنهجية -ألر    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو  14  و
و والتوصيات االستنتاجات -بأاء    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو  15  و
و متابعة التوصيات السابقة - 1    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  15  وو
و استعراض مايل عا  - 2    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و  15  و
و نظا  املراقبة الداخلية - 3    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و  18  و
و للتحويالت النقديةالنهج املنسق  - 4    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  21  و
و دهارة الربامج - 5    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و  23  و
و دهارة عمليات الشراء والعقوه - 6    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  24  و
و دهارة املخزوانت - 7    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و  26  و
و دهارة املواره البشرية - 8    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و  27  و
و اخلرباء االستشاريون واملساعدة املؤقتة - 9    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  28  و
و استعراض البياانت املالية - 10    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو  30  و
و املعلومات تكنولوجيا - 11    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و  32  و
و ا قرارات املقدمة م  ا هارة -جيم    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو  34  و
و شطب خسائر النقدية واملبالغ املستحقة القبض واملمتلكات - 1    و و و و و و و و و و و و و و  34  و
و حاالت الغش والغش املفرتض - 2    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  34  وو
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و شكر وتقدير -هال    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و  35  و
و 2016كانون األول/هيسمرب   31حالة تنفيإل التوصيات للفرتة املالية املنتهية يف  -املرفق األول    و  36  و
و موجز األصول املشطوبة -املرفق الثاين    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  49  و

و البياانت املالية تصديق - الثالث  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و  50  و
و 2016كانون األول/هيسمرب   31املنتهية يف ع  السنة التقرير املايل  -الرابع   و و و و و و و و و و و و و و و و  51  و
و 2016كانون األول/هيسمرب   31املنتهية يف ع  السنة البياانت املالية  -اخلامس   و و و و و و و و و و و و و و و  61  و

و 2016كانون األول/هيسمرب   31بيان املركز املايل يف  -أوال    و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  61  و
و 2016كانون األول/هيسمرب   31بيان األهاء املايل للسنة املنتهية يف  -اثنيا    و و و و و و و و و و و و  63  و
و 2016كانون األول/هيسمرب   31بيان التغريات يف صايف األصول للسنة املنتهية يف  -اثلثا    و و و و  64  و
و 2016كانون األول/هيسمرب   31بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  -رابعا    و و و و و و و و و  65  و
 66  وو 2016األول/هيسمرب كانون   31بيان املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف )أ(  -خامسا   
 2016-2014بيان املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة الثالث سنوات )ب(  -خامسا   

و 2017-2014م  هورة اخلطة االسرتاتيجية لفرتة  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و  67  و
و املالحظات على البياانت املالية   و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و  67  و
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 ا حالة كتااب
  

موجهة إىل رئييس جمليس مراجعيي احلسياابت مين  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨رسالة مؤرخة   
 يذي لصندوق األمم املتحدة للسكاناملدير التنف

  
)ب( مأأأأ  القواعأأأأد املاليأأأة لصأأأأندوق األمأأأأم املتحأأأأدة للسأأأأكان،  3-116عمأأأالل ابلقاعأأأأدة املاليأأأأة  

أوافأق ، الأ  2016كأانون األول/هيسأمرب   31أتشر  بتقدمي البياانت املاليأة للصأندوق للسأنة املنتهيأة يف 
 عليها مبقتضى زإلا الكتابو

  
 أوزوتيمهنيابابتوندي  )توقيع(

 املدير التنفيإلي
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موجهييية إىل رئييييس اجلمعيييية العامييية مييين رئييييس  ٢٠١٧حزيران/يونيييي   ٣٠رسيييالة مؤرخييية   
 جملس مراجعي احلساابت

  
ن البيأأأأاانت املاليأأأأة لصأأأأندوق أتشأأأأر  حن أحيأأأأل دلأأأأيكم تقريأأأأر جملأأأأس مراجعأأأأي احلسأأأأاابت بشأأأأف 

 و2016كانون األول/هيسمرب   31املتحدة للسكان للسنة املنتهية يف  األمم
  

 شارماشاشي كانت  )توقيع(
 املراقب املايل واملراجع العا  للحساابت يف اهلند
 رئيس جملس مراجعي احلساابت
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 الفصل األول
 تقرير جملس مراجعي احلساابت عن البياانت املالية: رأي مراجعي احلساابت  
 الرأي  

قمنا مبراجعة البياانت املالية الصاهرة ع  صندوق األمم املتحدة للسكان، وزي تتأفلر مأ  بيأان  
الثاين(، وبيان ، وبيان األهاء املايل )البيان 2016كانون األول/هيسمرب   31املركز املايل )البيان األول( يف 

التغأأريات يف صأأايف األصأأول )البيأأان الثالأأث(، وبيأأان التأأدفقات النقديأأة )البيأأان الرابأأع(، وبيأأان املقارنأأة بأأني 
امليزانيأأة واملبأأالغ الفعليأأة )البيأأان اخلأأامس( للسأأنة املنتهيأأة يف إللأأة التأأاريا، اب ىأأافة د  املالحظأأات علأأى 

 لسياسات احملاسبيةوالبياانت املالية، مبا يف إللة موجز ألزم ا
ونرى أن البياانت املالية املرفقة تعرض حمانة، م  مجيع اجلوانب اجلوزرية، املركز املأايل للصأندوق  

وأهاءح املأايل وتدفقاتأا النقديأة للسأنة املنتهيأة يف إللأة التأاريا، وفقأا  2016كانون األول/هيسأمرب   31يف 
 للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا و

 
 ساس الرأيأ  

لقد أجرينا مراجعة احلساابت وفقا للمعايري الدوليأة ملراجعأة احلسأاابتو وتأره مسأؤولياتنا مبوجأب  
و وحنأأ  “مسأأؤوليات مراجأأع احلسأأاابت عأأ  مراجعأأة البيأأاانت املاليأأة”ملعأأايري يف الفأأرع أهانح املعنأأون تلأأة ا

جعتنأأأأا للبيأأأأاانت املاليأأأأة وقأأأأد جهأأأأة مسأأأأتقلة عأأأأ  الصأأأأندوق وفقأأأأا للمتطلبأأأأات األخالقيأأأأة إلات الصأأأألة مبرا
اىطلعنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا هلإلح املتطلباتو ونعتقد أن األهلة الأ  اسأتقينازا مأ  مراجعأة 

 احلساابت كافية ومناسبة ألن تشكل أساسا نستند دليا  بداء رأيناو
 

 احلساابت بشأهنااملعلومات األخرى يف ما عدا البياانت املالية وتقرير مراجع   
يضأأأطلع املأأأدير التنفيأأأإلي ابملسأأأؤولية عأأأ  املعلومأأأات األخأأأرى الأأأ  تتأأأفلر مأأأ  التقريأأأر املأأأايل عأأأ   

تشأأأأمل  الالأأأأواره يف الفصأأأأل الرابأأأأع أهانح، ولكنهأأأأا  2016كأأأأانون األول/هيسأأأأمرب   31السأأأأنة املنتهيأأأأة يف 
 البياانت املالية وتقرير مراجع احلساابت بشفهناو

يف البياانت املالية املعلومات األخرى وحن  ال نعأرب عأ  أي شأكل مأ  األشأكال وال يشمل رأيُنا  
 وحن  ال نعرب ع  أي شكل م  أشكال الضماانت يف زإلا الشفنو

ويف سأأياق مراجعتنأأا للبيأأاانت املاليأأة، تكمأأ  مسأأؤوليتنا يف قأأراءة املعلومأأات األخأأرى ويف النظأأر،  
ات األخرى تتعارض بشكل جوزري مع البياانت املاليأة أو مأع أثناء القيا  بإللة، يف ما دإلا كانت املعلوم

معارفنأأا املستحصأأل عليهأأا مأأ  مراجعأأة احلسأأاابت، أو يف مأأا دإلا كانأأت طأأوي مأأا قأأد يبأأدو خطأأفل جأأوزر و 
ودإلا ما خلصأنا، اسأتناها د  العمأل الأإلي قمنأا بأا، د  عأد  وجأوه خطأف جأوزري يف املعلومأات األخأرى، 

 غ ع  إللةو وليس لدينا ما نفيد با يف زإلا الصدهوفنح  مطالَبون اب بال
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 مسؤوليات القائمني على اإلدارة وأولئك املكلفني بتنظيم البياانت املالية  
تقع على عاتق املدير التنفيإلي املسؤولية ع  دعداه البياانت املالية وعرىها حمانة وفقأا للمعأايري  

ة ىأرور  مأ  رقابأة هاخليأة مبأا يتأيد دعأداه بيأاانت ماليأة خاليأة احملاسبية الدولية وعأ  اارسأة مأا تأراح ا هار 
 م  األخطاء اجلوزرية، سواء كانت انجتة ع  غش أو خطفو

ويف جمال دعداه البياانت املالية، تكون ا هارة مسؤولة ع  تقييم قدرة الصأندوق علأى االسأتمرار   
كمؤسسة قائمة تفصد، عند االقتضاء، ع  املسأائل املتعلقأة ابملؤسسأة القائمأة وتسأتخد  أسأاب احملاسأبة 

يتأأوفر  ال، أو عنأأدما لأأدى املؤسسأأة القائمأأة مأأا ا تعتأأز  ا هارة دمأأا تصأأفية الصأأندوق ودمأأا وقأأر العمليأأات
 لديها أي بديل واقعي سوى القيا  بإللةو

 وتكون اجلهات املكلفة اب هارة مسؤولة ع  ا شرا  على عملية ا بالغ املايل للصندوقو 
 

 مسؤوليات مراجع احلساابت عن مراجعة البياانت املالية  
ككأأل خاليأأة مأأ  األخطأأاء تكمأأ  أزأأدافنا يف احلصأأول علأأى ىأأمانة معقولأأة حن البيأأاانت املاليأأة   

اجلوزرية، سواء كانت انجتة ع  غش أو خطف، ويف دصدار تقرير ملراجع احلساابت يتضم  رأينأاو والتفكأد 
بدرجأأة معقولأأة زأأو طقيأأق مسأأتوى عأأال مأأ  التفكأأد، ولكنأأا لأأيس ىأأماانل ألن تكشأأر مراجعأأة احلسأأاابت 

خطأأف جأأوزري يف حأأال وجأأوهحو و كأأ  أن  الأأ  جتأأري وفقأأا للمعأأايري الدوليأأة ملراجعأأة احلسأأاابت هائمأأا عأأ 
تنشأأف األخطأأاء مأأ  الغأأش أو اخلطأأف وأن تعتأأرب أخطأأاء جوزريأأة دإلا كأأان متوقعأأال علأأى حنأأو معقأأول منهأأا أن 

 تؤثر، منفرهة أو جمتمعة، يف القرارات االقتصاهية للمستخدمني على أساب زإلح البياانت املاليةو
دوليأأة ملراجعأأة احلسأأاابت، نتحلأأى ابحلكمأأة املهنيأأة ويف دطأأار مراجعأأة احلسأأاابت وفقأأا للمعأأايري ال 

 ونبقي على التشكية املهر طوال املراجعةو ونقو  أيضال مبا يلي:
طديد وتقييم احتماالت وجوه أخطأاء جوزريأة يف البيأاانت املاليأة، سأواء كانأت انمجأة عأ  غأش  • 

ت، واحلصأأول علأأى أو خطأأف، واسأأتحداث وتطبيأأق دجأأراءات املراجعأأة اسأأتجابة لتلأأة االحتمأأاال
أهلة كافيأة ومالئمأة يف مراجعأة احلسأاابت لتأوفري أسأاب نسأتند دليأا يف دبأداء رأينأاو ودن احتمأال 
عأد  كشأر خطأف مأاهي انجأم عأ  غأش يفأوق احتمأال عأد  كشأفا مأ  كأان انمجأا عأ  خطأف، 
ألن الغأأأش  كأأأ  أن ينطأأأوي علأأأى تواطأأأؤ أو تزويأأأر أو دغفأأأال متعمأأأد أو تقأأأدمي بيأأأاانت مغأأأايرة 

 حقائق أو دلغاء الرقابة الداخليةولل
التوصأل د  فهأم للرقابأة الداخليأة إلات الصألة مبراجعأأة احلسأاابت بغيأة تصأميم دجأراءات مراجعأأة  • 

تكأأأأأأون مالئمأأأأأأأة للظأأأأأأرو  السأأأأأأأائدة، ولكأأأأأأ  لأأأأأأأيس لغأأأأأأرض دبأأأأأأأداء رأي بشأأأأأأفن فعاليأأأأأأأة الرقابأأأأأأأة 
 للصندوقو الداخلية

احملاسأأبية املتبعأأة ومعقوليأأة التقأأديرات احملاسأأبية وا قأأرارات تقيأأيم ا هارة ملأأدى مالءمأأة السياسأأات  • 
 إلات الصلةو

لألساب احملاسيب للمؤسسة القائمة وكإللة، استناها د   البت يف مدى مالءمة استخدا  ا هارة • 
األهلأأة املستحصأأأل عليهأأأا مأأ  جأأأراء املراجعأأأة، يف مأأا دإلا كأأأان زنأأأاك عأأد  يقأأأني جأأأوزري متصأأأل 

ثأري شأكوكا كبأرية يف قأدرة الصأندوق علأى املضأي كمؤسسأة قائمأةو ودإلا ححداث أو ظرو  قد ت
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خلصأأأأنا د  وجأأأأوه عأأأأد  يقأأأأني مأأأأاهي، فاننأأأأا مطأأأأالبون بتوجيأأأأا االنتبأأأأاح يف تقريأأأأران عأأأأ  مراجعأأأأة 
احلسأأاابت د  ا قأأرارات املتصأألة بأأإللة يف البيأأأاانت املاليأأة، أو، دإلا كانأأت زأأإلح ا قأأرارات غأأأري  

استنتاجاتنا على األهلة املستمدة م  املراجعة الأ    احلصأول عليهأا  كافية، بتعديل رأيناو وتقو 
ح  اتريا تقريران ع  مراجعة احلساابتو بيد أن األحداث أو الظرو  املستقبلية قد تؤهي د  

 توقر الصندوق ع  مواصلة عملا كمؤسسةل قائمةو
دإلا كانأأت  ومأأا إللأأة ا قأأرارات، تقيأأيم العأأرض العأأا  للبيأأاانت املاليأأة وزيكلهأأا ومضأأموهنا، مبأأا يف • 

 البياانت املالية متثل املعامالت واألحداث الكامنة بطريقة طقق عرىها بنزازةو
ونتواصأأأل مأأأع املكلفأأأني اب هارة فيمأأأا يتعلأأأق  ملأأأة مسأأأائل أخأأأرى منهأأأا النطأأأاق املقأأأرر ملراجعأأأة  

الرقابأأة الداخليأأة حنأأدهزا أثنأأاء  احلسأأاابت وتوقيتهأأا ونتائجهأأا اهلامأأة، مبأأا يف إللأأة أي أوجأأا قصأأور زامأأة يف
 مراجعتنا للحساابتو

 
 تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  

عأأالوة علأأى إللأأة، نأأرى أن معأأامالت الصأأندوق الأأ  أحطنأأا مأأا علمأأا أو الأأ  قمنأأا بتأأدقيقها يف  
 والقواعأد املاليأة للصأندوق دطار مراجعتنا للحساابت، كانت مطابقةل م  مجيع النواحي اهلامة للنظا  املايل

 وللسند التشريعيو
ووفقا للماهة السابعة م  النظا  املايل والقواعد املالية لألمم املتحأدة، أصأدران أيضأا تقريأرا مطأوال  

 ع  مراجعتنا حلساابت الصندوقو
 

 شارماشاشي كانت  )توقيع(
 املراقب املايل واملراجع العا  للحساابت يف اهلند

 مراجعي احلساابترئيس جملس 
  

 أسدموسى مجعة  )توقيع(
 املراقب املايل واملراجع العا  للحساابت 
 يف مجهورية تنزانيا املتحدة
 )كبري مراجعي احلساابت(

  
 شيلركاي   )توقيع(

 رئيس الديوان االطاهي األملاين ملراجعي احلساابت
  

 2017 احزيران/يوني 30
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 الفصل الثاين
 س مراجعي احلساابتالتقرير املطول جملل  

 

 موجز 
يضأأطلع صأأندوق األمأأم املتحأأدة للسأأكان بأأدور قيأأاهي يف منظومأأة األمأأم املتحأأدة يف جمأأال تعزيأأز  

الأأأأربامج السأأأأكانيةو والصأأأأندوق مكلأأأأر ببنأأأأاء املعأأأأار  والقأأأأدرات الالئمأأأأة لتلبيأأأأة االحتياجأأأأات يف جمأأأأايل 
السأكانية يف البلأدان املتقدمأة النمأو والبلأدان التخطيط السكاين وتنظأيم األسأرةو ودإلكأاء الأوعي ابملشأاكل 

الناميةو وطرح اسرتاتيجيات  ك  اتباعها يف التعامل مع املشاكل السكانية ابألشكال والوسائل ال  تفي 
 ابحتياجات كل بلد على أكمل وجاو

بلأأأدال ويف شأأأراكة مأأأع  155موظأأأر يعملأأأون يف  2 600ويعمأأأل الصأأأندوق مأأأع مأأأا يزيأأأد علأأأى  
وكأأاالت األمأأم املتحأأدة األخأأرى واحلكومأأات واجملتمأأع املأأدين والقطأأاع اخلأأال لأأدعم السياسأأات والأأربامج 

صصأة املراعية لالعتبارات اجلنسانيةو ويتفتى متويل الصندوق أساسال مأ  التربعأات الأ  ُتصأنَّر بوصأفها خ
، تتأأفلر مأ  مسأأا ات 2016مليأأون هوالر يف عأا   850.45أو غأري خصصأأةو وقُيأدت ديأأراهات بلغأت 

مليأأأأأون هوالر  446.77مليأأأأأون هوالر، ومسأأأأا ات خصصأأأأأة صأأأأأافيها  346.96غأأأأري خصصأأأأأة صأأأأأافيها 
مليون هوالر تتأفلر مأ   922.52مليون هوالرو وبلغ دمجايل املصروفات  56.72وديراهات أخرى بلغت 

مليأأأأأون هوالر تكبأأأأأد ا املنظمأأأأأات  249.47مليأأأأأون هوالر لالسأأأأأتخدا  املباشأأأأأر للصأأأأأندوق و  673.05
 الشريكة نيابة ع  الصندوقو

 
 نطاق التقرير  

يتناول التقرير املسائل ال  يرى اجمللس أنا ينبغي عرىأها علأى اجلمعيأة العامأة والأ  نوقشأت مأع  
 مالئمةودهارة الصندوق ال  ُعرىت آراؤزا بصورة 

وقأأد ُأجريأأأت عمليأأأة املراجعأأأة أساسأأأا لتمكأأأني اجمللأأس مأأأ  تكأأأوي  رأي عمأأأا دإلا كانأأأت البيأأأاانت  
كأأانون األول/هيسأأمرب   31املاليأة تعأأرض حمانأأة، مأأ  مجيأع اجلوانأأب اجلوزريأأة، املركأأز املأايل للصأأندوق حأأ  

قأأأا للمعأأأايري احملاسأأأبية الدوليأأأة ، وأهاءح املأأأايل وتدفقاتأأأا النقديأأأة للسأأأنة املنتهيأأأة يف إللأأأة التأأأاريا، وف2016
للقطأأاع العأأا و وتضأأمنت مراجعأأة احلسأأاابت استعراىأأا عامأأا لألنظمأأة املاليأأة والضأأوابط الداخليأأة وفحصأأا 
اختبار  للسجالت احملاسبية وغريزا م  املسأتندات الداعمأة، ابلقأدر الأإلي اعتأربح اجمللأس ىأرور  لتكأوي  

 رأي بشفن البياانت املاليةو
م  النظأا  املأايل لألمأم املتحأدة،  5-7لس أيضا عمليات الصندوق مبوجب البند واستعرض اجمل 

الإلي يتيد للمجلس تقدمي مالحظاتا بشأفن كفأاءة ا جأراءات املاليأة، والنظأا  احملاسأيب، والضأوابط املاليأة 
االت الداخليأة، وبصأورة عامأة علأى دهارة العمليأات وتنظيمهأاو ونظأر اجمللأس يف عمليأات الصأندوق يف جمأأ

الضوابط الداخلية، ودهارة املخأاطر، والأنهج املنسأق للتحأويالت النقديأة، ودهارة الأربامج، ودهارة املشأرت ت 
والعقأأوه، ودهارة املخأأزوانت، ودهارة املأأواره البشأأرية، وتكنولوجيأأا املعلومأأات واالتصأأاالتو ويتضأأم  التقريأأر 

 أيضا تعليقات مقتضبة ع  حالة تنفيإل التوصيات السابقةو
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 رأي مراجعي احلساابت  
نأأرى أن البيأأاانت املاليأأة تعأأرض حمانأأة، مأأ  مجيأأع اجلوانأأب اجلوزريأأة، املركأأز املأأايل للصأأندوق يف  

، وأهاءح املايل والتدفقات املالية املنتهية يف إللة التاريا، وفقأال للمعأايري 2016كانون األول/هيسمرب  31
 احملاسبية الدولية للقطاع العا و

 
 االستنتاج العام  

ا حيأأأده اجمللأأأس أي أخطأأأاء جوزريأأأة  كأأأ  أن تأأأؤثر علأأأى رأيأأأا بشأأأفن البيأأأاانت املاليأأأة للصأأأندوقو  
والحأأا اجمللأأس أن احلالأأة املاليأأة للصأأندوق سأأأليمة وأن ا هارة اىأأطلعت بأأبعض املبأأاهرات الراميأأة د  تعزيأأأز 

ط العمأأأل ونظأأأا  املعلومأأأات االسأأأرتاتيجية عملياتأأأا اهخأأأال نظأأأم جديأأأدة، كنظأأأا  الربجمأأأة العأأأاملي  هارة خطأأأ
اللإلي  ييّسرا توثيأق املخأاطر ورصأد النتأائجو ومأع إللأة، الحأا اجمللأس أن زنأاك جمأاالل للتحسأني يف كأل مأ  
املقأأأر واملكاتأأأب امليدانيأأأة، يف جمأأأاالت عمليأأأات دهارة املخأأأاطر، والأأأنهج املنسأأأق للتحأأأويالت النقديأأأة، ودهارة 

 جمة العاملي  هارة خطط العمل(، ودهارة املشرت ت والعقوه، ودهارة املواره البشريةوالربامج )ال سيما نظا  الرب 
ويف حني اختإل الصندوق عدها م  املباهرات ملعاجلة أوجا القصور الأ    طديأدزا، يأرى اجمللأس  

تأأدابري أنأا يتعأأني علأأى الصأندوق تعزيأأز نطأأاق مباهراتأأا وتوسأيعاو وسأأيتعني علأأى زأإلح املبأأاهرات أن تشأأمل 
لتحسأأني عمليأأة تقيأأيم املخأأاطر وجأأوهة الفحأأول العشأأوائية يف املكاتأأب امليدانيأأة ومتابعأأة التأأدريب املقأأد  
للمأأوظفني يف املكاتأأب امليدانيأأة مأأ  أجأأل تعزيأأز األهاء التشأأغيليو ويتعأأني علأأى الصأأندوق أيضأأا تصأأحيد 

مأأل لتوصأأيات اجمللأأس  يأأث أوجأأا القصأأور الأأ  لوحظأأت أثنأأاء مراجعأأة احلسأأاابت عأأ  طريأأق التنفيأأإل الكا
 ينجز الصندوق واليتا بفعالية وكفاءةو

 
 االستنتاجات الرئيسية  

حأأأده اجمللأأأس عأأأدهال مأأأ  املسأأأائل الأأأ  تتطلأأأب قيأأأا  ا هارة ابلنظأأأر فيهأأأا لتعزيأأأز فعاليأأأة عمليأأأات  
 الصندوق على النحو املربئ أهانحو

 
 عملية دهارة املخاطر يف املكاتب امليدانية )أ( 

، الأإلي “myRisks”أنشا الصندوق، ابعتبارح جزءا م  نظاٍ  للمعلومأات االسأرتاتيجية، تطبيأق  
ُيسأأمد فيأأا لوحأأدات العمأأل، مأأ  خأأالل اأأوإلر لتقيأأيم املخأأاطر، بتقيأأيم تصأأنير املخأأاطر لعوامأأل اخلطأأر 

حملأأدهة املؤسسأأية علأأى أسأأاب األثأأر املتوقأأع واحتمأأال وقأأوع املخأأاطر، وحيأأده سأأببا أو أكثأأر مأأ  األسأأباب ا
يف  2017–2016مسأأأأبقا املؤهيأأأأة د  زأأأأإلح املخأأأأاطرو واسأأأأتعرض اجمللأأأأس عمليأأأأة تقيأأأأيم املخأأأأاطر للفأأأأرتة 

الأأ   أوتفعأأة أو املتوسأأطة أو املنخفضأأة املكاتأأب امليدانيأأة، والحأأا أن تصأأنيفات املخأأاطر )احلرجأأة أو املر 
را أأأا بشأأأكل واقعأأأيو واب ىأأأافة د  تنطبأأأق( الأأأ  يأأأتم تقييمهأأأا يف املكاتأأأب امليدانيأأأة ال ُطأأأدَّه أسأأأباما ومرب 

إللة، قامت املكاتب القطرية بتصنير املخأاطر وتقييمهأا هون ا شأارة د  مصأفوفات واىأحة لأدرجات 
املخاطر أو توثيق الكيفية الأ  وىأعت مأا املعأايري فيمأا يتعلأق ابالحتمأاالت واألثأر مأ  أجأل هعأم عمليأة 

املكاتب القطرية تصنيفات للمخاطر، وا تقد  مأدخالت  التصنيرو وعالوة على إللة، ا جتِر ثالثة م 
عأأ  األسأأباب احملتملأأة، وا تقأأد  مأأربرات أو ختصأأ  جهأأات اتصأأال فيمأأا يتعلأأق ابملخأأاطر ا ىأأافية الأأ  
قامأأأت بتحديأأأدزاو ويأأأرى اجمللأأأس أن توثيأأأق األسأأأباب واملأأأربرات سيسأأأاعد املكاتأأأب القطريأأأة علأأأى طديأأأد 
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ملنظمأأة عنأأد تنفيأأإل وال  أأا وعلأأى التخفيأأر مأأ  زأأإلح املخأأاطر علأأى النحأأو املخأأاطر احملتملأأة الأأ  تكتنأأر ا
املالئأأمو ويأأرى اجمللأأس أنأأا يف ظأأل عأأد  تأأوفر املعأأايري أو مصأأفوفات الأأدرجات احملأأدهة طديأأدا جيأأدا، فمأأ  

 وا و لع بعملية تصنير املخاطر على حنوالصعب طديد ما دإلا كانت املكاتب القطرية تضط
 

 النهج املنسق للتحويالت النقدية  )ب( 
شأأريكا منفأأإلا يف سأأتة مكاتأأب ميدانيأأة أنأأا   دجأأراء  38الحأأا اجمللأأس مأأ  اسأأتعراض أجأأري لأأأ  

شأأريكا منفأأإلا هون توثيأأق مأأا أ أأز مأأ   15عمليأأات تقيأأيم مأأ  قبأأل مقأأدمي خأأدمات   التعاقأأد معهأأم لأأأ 
  إللأأة، ا جُتأأر عمليأأات تقيأأيم جزئيأأة عمأأل لأأدعم االسأأتنتاجات الأأ  جأأرى التوصأأل دليهأأاو واب ىأأافة د
مليأون هوالر، وإللأة مأ  أجأل  1,46لسبعة مأ  الشأركاء املنفأإلي ، الأإلي  بلغأت خطأط عملهأم املعتمأدة 

طديأأأأد تصأأأأنيفات املخأأأأاطر العامأأأأة املتعلقأأأأة بطرائأأأأق التحأأأأويالت النقديأأأأة والنأأأأوع والأأأأوترية املناسأأأأبني للقيأأأأا  
لأس أن املكتأب القطأري يف مدغشأقر لأيس لديأا خطأط حنشطة الضأمانو وعأالوة علأى إللأة، الحأا اجمل

مأأة أثنأأاء عمليأأات التقيأأيم اجلزئيأأة، علأأى النحأأو الأأإلي يقتضأأيا هليأأل الضأأمان  موثقأأة ملتابعأأة التوصأأيات املقدَّ
للشركاء املنفإلي  الصاهر عأ  الصأندوق فيمأا يتعلأق ابلأنهج املنسأق للتحأويالت النقديأةو ويأرى اجمللأس أن 

وعد  وجوه أسأاب لالسأتنتاجات الأ  خلأ  دليهأا مقأدمو اخلأدمات مأ  األطأرا  غياب التوثيق الكايف 
الثالثة قد حيأر  الصأندوق مأ  الضأماانت الكافيأة فيمأا يتعلأق ابملعأامالت الأ  يقأو  مأا الشأركاء املنفأإلونو 
واب ىأأأافة د  إللأأأة،  كأأأ  أن يأأأؤهي أيضأأأا عأأأد  وجأأأوه خطأأأط ملعاجلأأأة التوصأأأيات الصأأأاهرة عأأأ  التقيأأأيم 

ي د  منع الشركاء املنفإلي  والصندوق م  االستفاهة م  فرصة طسني بيئات عمل الشأركاء املنفأإلي  اجلزئ
 وم  العمل مع الوكاالت ملعاجلة مواط  الضعر ال  لوحظت خالل عمليات التقييم اجلزئيةو

 
 استخدا  نظا  الربجمة العاملي  هارة خطط العمل  )ر( 

يف املكاتب امليدانية الأ  ئارزأا، والحأا  خطة عمل 100خطة م  أصل  48استعرض اجمللس  
خطأأة عمأأل مأأع شأأركاء منفأأإلي  قبأأل أن يأأتم املوافقأأة عليهأأا يف نظأأا  الربجمأأة  18أن املكاتأأب وقعأأت علأأى 

العاملي، وزو ما يتعارض مع هليل املستخد  لنظا  الربجمة العامليو ويقتضي هليل املستخد  أن يتم دعأداه 
واملوافقة عليها يف نظا  الربجمة العأاملي،   توقيعهأا مأع الشأركاء املعنيأني قبأل أن يأتم خطط العمل وتقد ها 

خطة  26اعتبارزا خطط عمل فعليةو واب ىافة د  إللة، خل  اجمللس د  أن النسا الورقية ملا عدهح 
كأأان جممأأوع عمأأل تضأأمنت مبأأالغ ختلفأأة عأأ  النسأأا ا لكرتونيأأة الأأ  نشأأرت يف نظأأا  الربجمأأة العأأاملي، دإل  

املبأأالغ املوافأأق عليهأأا يف النسأأا الورقيأأة خلطأأط العمأأل أعلأأى مأأ  تلأأة الأأوارهة يف نظأأا  الربجمأأة العأأاملي مببلأأغ 
مليون هوالرو ويرى اجمللس أن عد  دجراء تنقيحات )طأديثات وتعأديالت( كافيأة علأى خطأط  1.9قدرح 

ت امليزانيأأة والنفقأأات، مأأا ا تقأأم دهارة العمأأل يف نظأأا  الربجمأأة العأأاملي  كأأ  أن يكأأون لأأا أثأأر علأأى سأأجال
 الصندوق بتصحيحهاو
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 التوصيات  

 فيما يتعلق ابالستنتاجات الوارهة أعالح، يوصي اجمللس حن يقو  الصندوق مبا يلي: 
ضييمان إجييراء املكاتيير القطرييية لتقييييم املويياار علييى  ييو قعييال ميين خيي ل تو يييق  )أ( 

املييربرات واألسييباو الواقعييية لتصيينيفات املويياار وتكييفهييا مييع بيئيية املكتيير امليييداين احملييددة  علييى 
النحيييييييو اليييييييذي تقتريييييييي  امليييييييذكرات اإلرشيييييييادية بشيييييييأن إجيييييييراء تقيييييييييم املوييييييياار يف نظيييييييام اإلدارة 

 للمواار؛ املركزية
تعزيز الرقابة على تقارير التقييم اجلزئي الواردة من مقدمي اخلدمات بغية   ‘١’ )ب( 

كفالييييية أن تكيييييون التقيييييارير مدعومييييية بتفاصييييييل عييييين األعميييييال املن يييييزة وأن تيييييوقر أساسيييييا واضيييييحا 
ضيمان إجيراء عملييات تقيييم جزئيية للشيركاء املنفيذين ووضيع خطي  ملتابعية ‘( ٢)’الستنتاجاهتم؛ و 
لتوصيييات الصييادرة عيين التقييييم اجلزئييي مييع شييركاء الصييندوق املنفييذين أو الشييركاء االسييتنتاجات وا

 املنفذين املشرتَكني مع الوكاالت األخرى؛
كفاليية إعييداد خطيي  العمييل واملواققيية عليهييا يف نظييام الربجميية العيياملي قبييل  ‘١’ )ر( 

دي أوجيي  التبيياين بييني توقيييع الشييركاء املنفييذين عليهييا وقبييل البييدء ابألنشييطة الربانجمييية ميين أجييل تفييا
إجيراء قحيوو وتسيوايت  ‘(٢)’خط  العمل املوقع عليهيا والسي  ت يف نظيام الربجمية العياملي؛ و 

دوريييية بيييني ميزانييييات خطييي  العميييل وسييي  ت نظيييام الربجمييية العييياملي مييين أجيييل تصيييحي  املعلوميييات 
 وحتديثها يف نظام الربجمة العاملي.
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 حقائق رئيسية

 ميزانية الصندوق ألنشطة التطوير وا هارة مليون دوالر 45.4٠٧
مليأأأون هوالر مسأأأتحقة الأأأدفع يف  255.1ا يأأأراهات املبلَّغأأأة )مبأأأا يف إللأأأة  مليون دوالر 45.٨5٠

 السنوات املقبلة(
 جمموع املصروفات مليون دوالر 5٢.9٢٢

 عده البلدان ال  خيدمها الصندوق ١55
 الصندوقعده الشركاء املنفإلي  العاملني مع  ١ ٣94
 عده موظفي الصندوق احملليني ١ 9٣4
 عده موظفي الصندوق الدوليني ٧٠4

  أأأأائ أنشأأأأطة  2016دمجأأأأايل املبلأأأأغ الأأأأإلي أنفقأأأأا الشأأأأركاء املنفأأأأإلون يف عأأأأا   مليون دوالر ٢49.4٧
 برانجمية نيابة ع  الصندوق

 2016مصروفات مباشرة للصندوق يف عا   مليون دوالر ٦٧٣.٠5
   

 الوالية والنطاق واملنه ية -ألف  

صأأندوق األمأأم املتحأأدة للسأأكان زأأو وكالأأة داائيأأة هوليأأة تضأأطلع بأأدور قيأأاهي يف منظومأأة األمأأم  - 1
املتحأأأدة يتمثأأأل يف تعزيأأأز الأأأربامج السأأأكانيةو والصأأأندوق مكلأأأر ببنأأأاء املعأأأار  والقأأأدرات الالئمأأأة لتلبيأأأة 

ودإلكأأاء الأأوعي ابملشأأاكل السأأكانية يف البلأأدان  االحتياجأأات يف جمأأايل التخطأأيط السأأكاين وتنظأأيم األسأأرةو
املتقدمأأأة النمأأأو والبلأأأدان الناميأأأةو وطأأأرح اسأأأرتاتيجيات  كأأأ  اتباعهأأأا يف التعامأأأل مأأأع املشأأأاكل السأأأكانية 

 ابألشكال والوسائل ال  تفي ابحتياجات كل بلد على أكمل وجاو
بلأأأدال ويف شأأأراكة مأأأع  155موظأأأر يعملأأأون يف  2 600ويعمأأأل الصأأأندوق مأأأع مأأأا يزيأأأد علأأأى  - 2

وكأأاالت األمأأأم املتحأأأدة األخأأأرى واحلكومأأأات واجملتمأأأع املأأدين والقطأأأاع اخلأأأال لأأأدعم السياسأأأات والأأأربامج 
 املراعية لالعتبارات اجلنسانيةو

وقأأد قأأا  جملأأأس مراجعأأي احلسأأاابت مبراجعأأأة البيأأاانت املاليأأة للصأأأندوق واسأأتعراض عملياتأأا للسأأأنة  - 3
( الصأأأأاهر يف 1-)ه 74، وفقأأأأال لقأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة 2016ون األول/هيسأأأأمرب كأأأأان  31املاليأأأأة املنتهيأأأأة يف 

و وقأأأد أجريأأأت املراجعأأأة وفقأأأا للمأأأاهة السأأأابعة مأأأ  النظأأأا  املأأأايل والقواعأأأد املاليأأأة لألمأأأم املتحأأأدة 1946 عأأأا 
ة، وأن يقأو  واملعايري الدولية ملراجعة احلساابتو وتتطلأب زأإلح املعأايري أن يتقيأد اجمللأس ابملقتضأيات األخالقيأ

 بتخطيط وتنفيإل عملية املراجعة للتفكد على حنو معقول م  خلو البياانت املالية م  األخطاء اجلوزريةو
وقأأأد ُأجريأأأأت مراجعأأأأة احلسأأأأاابت أساسأأأأال لتمكأأأأني اجمللأأأأس مأأأأ  تكأأأأوي  رأي بشأأأأفن مأأأأا دإلا انأأأأت  - 4

، وأهاءح املأأايل 2016/ هيسأأمرب كأأانون األول  31البيأأاانت املاليأأة تعأأرض حمانأأة املركأأز املأأايل للصأأندوق يف 
وتدفقاتا النقدية يف السنة املنتهية يف إللة التاريا، وفقال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا و وقد مشأل 
إللة دجراء تقييم ما دإلا كانت املصروفات املسجلة يف البياانت املالية قد   تكّبدزا لألغراض ال  وافقت 

وما دإلا كانت ا يراهات واملصروفات قد   تصنيفها تصنيفا سليمال، وتسأجيلها وفقأال  عليها اهليئة ا هارية،
للنظأأأأا  املأأأأايل والقواعأأأأد املاليأأأأة للصأأأأندوقو وقأأأأد مشلأأأأت مراجعأأأأة احلسأأأأاابت استعراىأأأأال عامأأأأال للأأأأُنظُم املاليأأأأة 
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املأدى الأإلي اعتأربح والضوابط الداخلية وفحصال اختبار ل للسجالت احملاسأبية واألهلأة الداعمأة األخأرى د  
 اجمللس ىرور ل لتكوي  رأي ع  البياانت املاليةو

وقأأد ُأجريأأت مراجعأأة احلسأأاابت مأأ  خأأالل القيأأا  بأأز رات ميدانيأأة د  املكاتأأب الُقطريأأة يف كأأل  - 5
م  أوغندا واببوا غينيا اجلديدة وبوركينأا فاسأو ومدغشأقر ومصأر واملكتأب ا قليمأي لغأرب ووسأط أفريقيأا، 

 خالل دجراء استعراض للمعامالت والعمليات املالية يف املقر بنيويوركو وكإللة م 
ودىافة د  مراجعة احلساابت املالية، قأا  اجمللأس ابستعراىأات لعمليأات الصأندوق وفقأال للمأاهة  - 6
مأأ  النظأأا  املأأايل والقواعأأد املاليأأة لألمأأم املتحأأدةو ومشلأأت اجملأأاالت احملأأدهة الأأ  جأأرى تناوهلأأا خأأالل  7-5

املراجعأأأة الضأأأأوابط الداخليأأأأة بشأأأأفن دهارة املخأأأأاطر، والأأأأنهج املنسأأأأق للتحأأأأويالت النقديأأأأة، ودهارة الأأأأربامج، 
 ودهارة املشرت ت والعقوه، ودهارة املخزوانت، ودهارة املواره البشرية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو

 
 االستنتاجات والتوصيات -ابء  
 متابعة التوصيات السابقة - ١ 

توصأأأأأأية حأأأأأأ  الفأأأأأأرتة املنتهيأأأأأأة يف  30مأأأأأأ  بأأأأأأني التوصأأأأأأيات الأأأأأأ  ا تنفأأأأأأإل بعأأأأأأد البأأأأأأالغ عأأأأأأدهزا  - 7
توصأأأية  15يف املائأأة( قأأأد نُأفِّأأإلت، وكانأأت  50توصأأية ) 15، كانأأأت 2016األول/هيسأأمرب  كأأانون 31
تأأأأزال قيأأأأد التنفيأأأأإلو ويأأأأرى اجمللأأأأس أن الصأأأأندوق يف حاجأأأأة د  تعجيأأأأل وتأأأأرية تنفيأأأأإلح  يف املائأأأأة( ال 50)
لتوصأأأأأأأيات الأأأأأأأ  ا تنفأأأأأأأإل بعأأأأأأأدو وتأأأأأأأره يف املرفأأأأأأأق األول تفاصأأأأأأأيل عأأأأأأأ  حالأأأأأأأة تنفيأأأأأأأإل التوصأأأأأأأيات مأأأأأأأ  ل

 السابقةو السنوات
 

 استعراض مايل عام - ٢ 
 املركز املايل  

 1 216.6يف املائأأأأة( مأأأأ   6مليأأأأون هوالر ) 70.30تنأأأأاق  دمجأأأأايل أصأأأأول الصأأأأندوق مبقأأأأدار  - 8
و كمأأأأا 2016كأأأأانون األول/هيسأأأأمرب   31مليأأأأون هوالر يف  1 146.3د   2015مليأأأأون هوالر يف عأأأأا  

يف املائأأأة( يف دمجأأأايل اخلصأأأو ، مأأأ   3مليأأأون هوالر ) 12.69أبلأأأغ الصأأأندوق عأأأ  ئ هة طفيفأأأة مقأأأدارزا 
و ويعأأأزى االضفأأأاض 2016مليأأأون هوالر يف عأأأا   434.92د   2015ليأأأون هوالر يف عأأأا  م 422.23

يف األصأأأأأول بصأأأأأفة رئيسأأأأأأية د  اضفأأأأأاض يف االسأأأأأأتثمارات، واملخأأأأأزوانت، واألنصأأأأأأبة املسأأأأأتحقة القأأأأأأبض 
م واملدفوعات املقدمةو وتعزى الز هة يف اخلصأو  أساسأا د  التغأريات يف االفرتاىأات الرئيسأية بشأفن التقيأي

االكتأأواري لاللتزامأأات املتعلقأأة ابالسأأتحقاقات احملأأدهة ملأأا بعأأد انتهأأاء اخلدمأأة، مبأأا يف إللأأة االضفأأاض يف 
يف املائأة  4,17د   2015يف املائأة يف عأا   4,38معدل اخلصم للتفمني الصحي بعد انتهأاء اخلدمأة مأ  

 واالعرتا  ابخلدمة املؤزلة وتكالير الفوائدو 2016يف عا  
 

 التشغيلية النتائج  
 992,8مليأون هوالر )مقابأل  850.45، أبلغ الصندوق عأ  ديأراهات جمموعهأا 2016يف عا   - 9

مليأأأون  977,38مليأأأون هوالر )مقابأأأل  922,52(، ومصأأأروفات جمموعهأأأا 2015مليأأأون هوالر يف عأأأا  
يأأون مل 15,42مليأأون هوالر )مقابأأل فأأائض قأأدرح  72,07(، اأأا  ثأأل عجأأزا قأأدرح 2015هوالر يف عأأا  
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أوالو والعجأز زأو نتيجأة لتوقيأت االعأرتا   -(، على النحو املبني يف الشكل الثأاين 2015هوالر يف عا  
اب يراهات واملصروفات املتصلة ابملسا ات املتعدهة السنوات فضال ع  االضفأاض يف ديأراهات املسأا ات 

 املقدمة خالل السنةو
مليأأأأون هوالر يف عأأأأا   543.27يأأأأون هوالر )مقابأأأأل مل 446.77ومأأأأ  دمجأأأأايل ا يأأأأراهات البالغأأأأة  - 10

مليأأأون هوالر ابملسأأأا ات غأأأري املخصصأأأة  346.96( املتعلقأأأة ابملسأأأا ات املخصصأأأة، تعلّأأأق منهأأأا 2015
مليأأأأون هوالر مبصأأأأاهر ا يأأأأراهات  56.72(، وتعلّأأأأق مبلأأأأغ 2015مليأأأأون هوالر يف عأأأأا   392.25)مقابأأأأل 

اثنيأأأاو وقأأأد اضفأأأض  -(، كمأأأا يبأأأني الشأأأكل الثأأأاين 2015 مليأأأون هوالر يف عأأأا  57.28األخأأأرى )مقابأأأل 
مليأأأون هوالر بسأأأبب االضفأأأاض يف املسأأأا ات  142,35يف املائأأأة أو مبقأأأدار  14جممأأأوع ا يأأأراهات بنسأأأبة 

األساسأأأأية، والتغأأأأري يف قيمأأأأة العمأأأأالت الرئيسأأأأية مأأأأأ  قبيأأأأل اجلنيأأأأا ا سأأأأرتلير واليأأأأورو واالضفأأأأاض العأأأأأا  يف 
ةو وال يزال الصندوق يسعى د  توسيع قاعدة اجلهات املاحنأة لديأا عأ  طريأق دشأراك مسا ات اجلهات املاحن

 البلدان املتوسطة الدخل والبلدان إلات االقتصاهات الناشئة، فضال ع  اجلهات املاحنة م  القطاع اخلالو
 

 أوال -الشكل الثاين 
 ٢٠١5سييكان يف عييامي اإليييرادات واملصييروقات والفييائز/الع ز لييدى صييندوق األمييم املتحييدة لل  

 ٢٠١٦ و
 )مباليني هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و2016بياانت الصندوق املالية لعا   :املصدر 
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 اثنيا -الشكل الثاين 
 ٢٠١٦إيرادات صندوق األمم املتحدة للسكان لعام   

 )مباليني هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و2016املالية لعا  بياانت الصندوق  :املصدر 
  

 طليل النسب  
( أن لأأدى الصأأندوق أصأأوال متداولأأة  1-يؤكأأد طليأأل النَّسأأب املاليأأة الرئيسأأية )انظأأر اجلأأدول اثنيأأا - 11

كافيأأأة للوفأأأاء ابلتزاماتأأأا القصأأأرية األجأأأل مأأأع أصأأأولا السأأأائلةو وعأأأالوة علأأأى إللأأأة، تعأأأزى الأأأز هة يف نسأأأبة 
مليأأأأأأأون هوالر يف النقديأأأأأأة ومكافئأأأأأأات النقديأأأأأأأة  151,9درزا ، د  ئ هة قأأأأأأ5,7د   4,5التأأأأأأداول، مأأأأأأ  

واالسأأأأتثمارات القصأأأأأرية األجأأأأأل، وزأأأأأي يف املقأأأأأا  األول بسأأأأأبب التحأأأأأول يف تكأأأأأوي  حافظأأأأأة اسأأأأأتثمارات 
الصأأندوق مأأ  الصأأكوك الطويلأأة األجأأل د  الصأأكوك القصأأرية األجأأل )اسأأتعداها للمسأأا ات املقدمأأة يف 

 فمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة(ود  حافظة استثمارات الت 2017 عا 
 

 1-اجلدول اثنيا
 حتليل الن ِّسر  

 2015كانون األول/هيسمرب   31 2016كانون األول/هيسمرب   31 وصر النِّسب

)أ(النسبة املتداولة   
   

 4,5 5,7 األصول املتداولة د  اخلصو  املتداولة

)ب(جمموع األصول إىل جمموع اخلصوم 
 ٢ ٢,٦,9 

)ر(النقديةنسبة 
   

 2,6 4,0 النقدية ئائدال االستثمارات د  اخلصو  املتداولة

)ه(نسبة السيولة السريعة
   

$446.77  (53%) $346.96  (41%) 

$56.72  (7%) 

 ابيعة اإليرادات

 ديراهات م  املسا ات املخصصة 

 ديراهات م  املسا ات غري املخصصة 

 ديراهات أخرى
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 2015كانون األول/هيسمرب   31 2016كانون األول/هيسمرب   31 وصر النِّسب

النقديأأأأأأة ئائأأأأأأدال االسأأأأأأأتثمارات ئائأأأأأأدال احلسأأأأأأأاابت    
 3,8 5,2 املستحقة القبض د  اخلصو  املتداولة

 
 و2016كانون األول/هيسمرب  31طليل اجمللس لبياانت الصندوق املالية للفرتة املنتهية يف  :املصدر 

 ارتفاع النسبة يشري د  قدرة الكيان على هفع خصوما القصرية األجلو )أ( 
 النسبة املرتفعة زي مؤشر جيد على املالءة املاليةو )ب( 
نسأأبة النقديأأة مؤشأأر علأأى سأأيولة الكيأأان بقيأأاب مبلأأغ النقديأأة، أو مكافئأأات النقديأأة، أو األمأأوال املسأأتثمرة يف  )ر( 

 األصول املتداولة لتغطية اخلصو  املتداولةو
نسبة السيولة السريعة زي نسأبة أكثأر طفظأا مأ  نسأبة السأيولة املتداولأة ألهنأا ال تشأمل املخأزون واألصأول املتداولأة  )ه( 

 واألخرى ال  يصعب طويلها د  نقديةو ويدل ارتفاع النسبة على أن املركز احلايل يتسم مبستوى أعلى م  السيولة
  

 نظام الرقابة الداخلية - ٣ 
 تقييم عمليات تقييم املخاطر  

يف دطأأأأأار عمليأأأأأة دهارة املخأأأأأاطر، أنشأأأأأف الصأأأأأندوق ىأأأأأم  نظأأأأأا  املعلومأأأأأات االسأأأأأرتاتيجية لديأأأأأا  - 12
الإلي يشمل اوإلجا لتقييم املخاطر يتيد لوحأدات العمأل تقأدير أثأر واحتمأال وقأوع “ myRisks” تطبيق

زإلح املخاطر، والتعرير ابلضوابط والسياسات، وتعيني جهات تنسيق ومتكينهأا املخاطر، وطديد أسباب 
مأأ  االسأأتجابة للمخأأاطر وتقأأدمي معلومأأات دىأأافية تسأأتند د  حيأأز للمخأأاطر لأأده سأألفا وتكأأون قابلأأة 

 للمقارنة والتطبيق على نطاق املنظمةو
يأل صأناهيق نصأية  هرار ويف حني ُأحرئ تقأد  كبأري يف تعأديل التطبيأق اىأافة خصأائ  مأ  قب - 13

، “ال ينطبأأق”التربيأأرات، وا لأأزا  اهخأأال خطأأط العمأأل مأأ  أجأأل املخأأاطر املرتفعأأة واحلامسأأة ودهرار مسأأة 
 حده اجمللس املسائل التالية ال  تتطلب ازتما  ا هارة، على النحو املبني يف الفقرات التالية:

 
 انيةاحلاجة د  طسني تقييم املخاطر يف املكاتب امليد  

م  واقأع اسأتعراض عمليأة تقيأيم املخأاطر الأ  اىأطلعت مأا املكاتأب امليدانيأة الأ  جأرت ئ ر أا  - 14
يكفأأأي مأأأ   ، الحأأأا اجمللأأأس أن املكاتأأأب امليدانيأأأة ا تطأأأرح مأأأاmyRisksفيمأأأا يتعلأأأق ابلتطبيأأأق ا لكأأأرتوين 

ض املخأاطر حهنأا حامسأة أو عاليأة املربرات الواقعية لتقديرات هرجة املخاطر املقيَّمة، حيأث جأرى تقيأيم بعأ
أو متوسأأطة أو منخفضأأة أو ال تنطبأأق هون دهرار مأأا يكفأأي مأأ  املأأربرات الواقعيأأةو واب ىأأافة د  إللأأة، 

 34أجأأأرت املكاتأأأب امليدانيأأأة تقييمأأأات املخأأأاطر ابسأأأتخدا  عوامأأأل املخأأأاطر ابالختيأأأار مأأأ  قائمأأأة تضأأأم 
جمأاال مأ  جمأاالت املخأاطر االسأرتاتيجية وجمأاال  11عامال م  عوامل املخاطر املؤسسية املوحدة وحأدهت 

للغش، ولكنها ا تكير زإلح القائمة م  عوامل املخاطر حسب البيئات اخلاصة ماو فعلى سأبيل املثأال، 
اختار املكتبان القطر ن يف أوغندا ومدغشقر أسبااب للمخاطر م  بني قائمة ابلعوامل املؤسسية للمخأاطر 

اطر املقيَّمأأأة، بأأأدال مأأأ  الكشأأأر عأأأ  أسأأأس دكيأأأدا ما ودهرار تقأأأديرات واقعيأأأة ابعتبارزأأأا مأأأربرات للمخأأأ
 الحتمال حدوثها ودثريزاو
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وعالوة على إللة، الحا اجمللس أن املكاتب القطرية يف التقييمات املنجزة قد صنفت املخاطر  - 15
الأرغم مأ  أن املخأاطر املتفصلة املتعلقة ابلغش يف مستوى منخفض هون أي هليل يؤيد استنتاجا ا، علأى 

املتفصلة املتعلقة ابلغش قد تكون أعلىو فعلى سبيل املثال، خل  تقييم خاطر الغش يف املكتب القطري 
يف بوركينأأأا فاسأأأو د  اضفأأأاض احتمأأأال حأأأدوث الغأأأش يف ا هارة املاليأأأة ودهارة املشأأأرت ت هون تقأأأدمي أي 

 خل  دلياو واثئق لدعم ما
 تقأأأم املكاتأأأب القطريأأأة يف أوغنأأأدا واببأأأوا غينيأأأا اجلديأأأدة وبوركينأأأا فاسأأأو واب ىأأأافة د  إللأأأة، ا - 16

اجأأراء تقأأأديرات لدرجأأأة املخأأأاطر أو دهخأأأال األسأأأباب احملتملأأة أو تقأأأدمي مأأأربرات أو تعيأأأني مراكأأأز تنسأأأيق 
 للمخاطر ا ىافية احملدهةو

 myRiskق (، سيشأأأمل تطبيأأأ2018-2017وإلكأأأر الصأأأندوق أنأأأا خأأأالل هورة التقيأأأيم املقبلأأأة ) - 17
دلزامأأا اهخأأال االحتمأأال )احتماليأأة احلأأدوث( واألثأأر احملتمأأل وسيشأأمل حسأأاب تقأأديرات هرجأأة املخأأاطر 
بشكل آيل، وسُيلزِ  كإللة بتوثيق األسباب احملتملة، وتقديرات هرجة املخاطر، واملربرات املقدمأة، وتعيأني 

 واملكاتب القطريةو جهات تنسيق فيما يتعلق ابملخاطر ا ىافية ال  طدهزا ا هارات
يوصيييي اجملليييس الصيييندوق أيييا يليييي: )أ( أن يكفيييل قييييام املكاتييير القطريييية  جيييراء تقييميييات  - 18

املوييياار عليييى  يييو قعيييال عييين ارييييق تو ييييق األسيييباو والتربييييرات الواقعيييية  وتكييفهيييا حسييير البيئييية 
لقة  جراء تقييم املوياار احملددة للمكاتر امليدانية على النحو املطلوو يف املذكرات التوجيهية املتع

يف نظيييام اإلدارة املركزيييية للموييياار؛ )و( تو ييييق األسيييباو املمكنييية  وتقيييديرات املوييياار وامليييربرات 
 وتعيني جهات التنسيق للمواار اإلضاقية اليت حتددها املكاتر القطرية.

 
 استخدا  مصفوفات املخاطر يف تقييم املخاطر  

الأأ  جأأرت ئ ر أأا، خلأأ  اجمللأأس د  أن املخأأاطر املقيَّمأأة قأأد قُأيِّمأأت يف املكاتأأب امليدانيأأة السأأتة   - 19
علأى أهنأا حامسأة أو عاليأة أو متوسأطة أو منخفضأة أو ال تنطبأق هون ا شأارة د  مصأفوفات هرجأة املخأاطر 
أو توثيأأق كيفيأأة طديأأد املعأأايري فيمأأا يتعلأأق ابحتمأأاالت احلأأدوث واألثأأر مأأ  أجأأل هعأأم عمليأأة التقيأأيمو وكأأان 

ديد احتماالت وقوع األحداث وآاثرزا، على ما يبدو، ال ينفإل بصورة منهجية يف املكاتب القطريأة خالفأا ط
ملأأأأا تشأأأأرتطا املأأأأإلكرة التوجيهيأأأأة للصأأأأندوق بشأأأأفن دجأأأأراء تقيأأأأيم املخأأأأاطر يف نظأأأأا  ا هارة املركزيأأأأة للمخأأأأاطرو 

املاليأأأأة والتشأأأأغيلية واملتعلقأأأأة  واب ىأأأأافة د  إللأأأأة، ا ُتسأأأأتخد  مصأأأأفوفات املخأأأأاطر يف تقيأأأأيم أثأأأأر املخأأأأاطر
ابلسمعة ابلنسب املئوية للتمك  م  تقدير هرجة املخاطر ال  جرى طديدزاو وأرجعت ا هارة زإلا القصأور 
د  عد  وجوه ما يكفي م  التدريب للموظفني يف املكاتب القطرية، ووافقت على تقدمي املزيد م  التدريب 

 م د  املوظفني يف املكاتب القطريةوالإلي يركز على زإلا اجلانب م  التقيي
مأع دهرار  myRisksوعالوة على إللة، أبلغ الصندوق اجمللس حنا سيجري رفع مستوى تطبيق  - 20

تقديرات منفصلة بشفن احتمال احلدوث واألثر احملتمل، ودلزا  بتقأدمي تربيأر لتقأدير هرجأة املخأاطرو وأبلأغ 
يأد مأأ  التأدريب علأأى أهوات ومفأازيم ا هارة املركزيأأة للمخأأاطر الصأندوق اجمللأأس أيضأا حن احلاجأأة د  املز 

معأأرت  مأأا علأأى النحأأو الواجأأب، وأنأأا سأأيجري عقأأد املزيأأد مأأ  احللقأأات الدراسأأية الشأأبكية أثنأأاء مرحلأأة 
 االستجابة للمخاطرو
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ويرى اجمللس أن عد  تقييم املخاطر، مبأا يف إللأة احتمأال وقوعهأا، أهى د  تقييمأات  كأ  أن  - 21
كون غري واقعية م  جانب املكاتب القطرية فيما يتعلق ابملخاطرو واب ىافة د  إللة، ففأي حأال عأد  ت

وجأوه معأايري لأدهة سأيكون مأ  الصأعب دثبأات مأا دإلا كانأت عمليأة ترتيأب املخأاطر قأد جأرى القيأا  مأأا 
 ابلشكل املالئمو

املكاتييير القطريييية بوضيييع ويوصيييي اجملليييس من يقيييوم الصيييندوق أيييا يليييي )أ( أن يكفيييل قييييام  - 22
مصفوقات لدرجات املواار ابلنسبة للموياار الييت جيرى حتدييدها وتقييمهيا  مين أجيل دعيم عمليية 

مواصييلة تقييدت التييدرير بشييأن أدوات ومفيياهيم اإلدارة املركزييية للمويياار إىل  ترتييير املويياار؛ )و(
كل خييياو قيميييا يتعليييق ميييو في املكاتييير القطريييية بغيييية التأكيييد مييين أن عمليييية تقيييييم املوييياار  وبشييي
 بتطبيق مصفوقات املواار يف ترتير املواار  جترى على النحو املناسر.

 
 الدور ا شرايف على تقييم املخاطر  

تضطلع مكاتب الصندوق ا قليمية بدور يتمثل يف تقدمي املشورة د  مكاتب الصندوق القطرية  - 23
يمأات املخأاطر للمكاتأب القطريأة ىأم  منأاطق ورصدزاو وأحد األهوار زو دجأراء استعراىأات بشأفن تقي

واليتهأأاو وقأأد ئار اجمللأأس املكتأأب ا قليمأأي يف منطقأأة غأأرب ووسأأط أفريقيأأا، ووجأأد أن املكتأأب ا يكأأ  قأأد 
مكتبأأأا قطأأأر  ىأأأم  منطقأأأة  23اسأأأتعرض عمليأأأة تقيأأأيم املخأأأاطر يف املكاتأأأب القطريأأأة وإللأأأة ابلنسأأأبة لأأأأ 

  طديأأأأأد وتقيأأأأأأيم الكيفيأأأأأأة الأأأأأ  جأأأأأأرى التوصأأأأأأل مأأأأأأا د  واليتأأأأأاو ونتيجأأأأأأة لأأأأأأإللة، ا يأأأأأتمك  اجمللأأأأأأس مأأأأأأ
 االستنتاجات املتعلقة ابملخاطر الرئيسيةو

مكتبأأا  23واب ىأافة د  إللأة، الحأا اجمللأس أنأا ا يقأد  أ  مأ  املكاتأب القطريأة البأالغ عأدهزا  - 24
م االسأتنتاجات الأأ  أي واثئأق د  املكتأب ا قليمأي يف منطقأة غأرب ووسأط أفريقيأا ابعتبأار إللأة هلأيال يأدع

توصأأألت تلأأأة املكاتأأأب دليهأأأا خأأأأالل عمليأأأات تقيأأأيم املخأأأاطر لكأأأل منهأأأأا، وا يأأأتمك  اجمللأأأس مأأأ  دكيأأأأد 
املقأأأر قأأأد اسأأأتعرض واثئأأأق وعمليأأأة تقيأأأيم املخأأأاطر لأأأدى املكتأأأب ا قليمأأأي أو أعطأأأى مأأأإلكرات  كأأأان دإلا مأأأا

  املستقبل يف عملية تقييم املخاطرواستعراض د  املكتب ملساعدة املكاتب القطرية على طقيق طسينات يف
وأبلغ الصندوق اجمللأس حن املأإلكرات ا رشأاهية لأةهارة املركزيأة للمخأاطر سأو  تشأده علأى أن  - 25

املكاتب القطرية مسؤولة ع  تقدمي الواثئق الداعمة د  املكاتب ا قليمية للتحقق م  صحتها، وأن زأإلح 
تطبيأأق  ىأأافة تقأأديرات لألثأأر والحتماليأأة احلأأدوث، سأأو  طسأأ  اخلطأأوة اهلامأأة، ابالقأأرتان مأأع تعأأديل ال

 عملية استعراض تقييم املخاطر يف املكاتب ا قليميةو
ومع إللة، يرى اجمللس أن االفتقار د  اآلليات السليمة الستعراض ورصد عمليأات تقيأيم املخأاطر  - 26

قأأد ال طقأأق اهلأأد  املؤسسأأي املتوقأأع لأأةهارة يف املكاتأأب القطريأأة  كأأ  أن يزيأأد املخأأاطر حن العمليأأة برمتهأأا 
 املركزية للمخاطر املتمثل يف الوقو  على األحداث احملتملة ال   ك  أن تؤثر على املنظمةو

يوصيييي اجملليييس الصيييندوق أيييا يليييي: )أ( أن يكفيييل قييييام املكاتييير القطريييية  عيييداد الواثئيييق  - 27
ر اإلقليمييييي ويسيييهل علييييي  الرجيييوع إليهييييا؛ الداعمييية لعمليييية تقييييييم املوييياار كييييي يستعرضيييها املكتييي

يعزز آليات استعراض ورصد تقييم املواار لدى املكاتر اإلقليميية مين أجيل تيسيي حتقييق  أن )و(
 اهلدف املؤسسي لإلدارة املركزية للمواار.
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 النهج املنسق للتحوي ت النقدية - 4 
إلي     تقييم الشركاء املنفِّ

ة ا اائية هنجا منسقا منقحا للتحأويالت النقديأة يف نيسأان/أبريل أصدرت جمموعة األمم املتحد - 28
و ووفقأأأأا لةطأأأأار املأأأأنقد، تأأأأب أن تأأأأتم التقييمأأأأات اجلزئيأأأأة للشأأأأركاء املنفأأأأإلي  مأأأأ  خأأأأالل مقأأأأدمي 2014

خدمات م  أطرا  اثلثة يكونون مؤزلني، م  أجل ىمان االسأتقالل وتطبيأق اخلأربة التقنيأةو واب ىأافة 
لأأى مقأدمي اخلأأدمات مأأ  األطأرا  الثالثأأة االسرتشأأاه ابالسأتبياانت املسأأتمدة مأأ  زأأإلا د  إللأة، يتعأأني ع

ا طأأأأأارو وتقتضأأأأأي التعليمأأأأأات املتعلقأأأأأة ابسأأأأأتخدا  اسأأأأأتبيان التقيأأأأأيم اجلزئأأأأأي أن تُقأأأأأدَّ  تفاصأأأأأيل كافيأأأأأة يف 
 االستبيان  يث يتسىن لوكالة األمم املتحدة فهم تفاصيل كل ره مدرر فياو

مأ  أصأل  38الحا أوجا القصور التالية م  واقع استعراض التقييمات اجلزئية لأ بيد أن اجمللس  - 29
 م  الشركاء املنفإلي  يف ستة مكاتب ميدانية: 100

يف املكتبني القطريني يف أوغندا واببأوا غينيأا اجلديأدة أجأرى مقأدمو اخلأدمات تقييمأات  )أ( 
األعمأأأأأأأأأال املضأأأأأأأأأطلع مأأأأأأأأأا  ، هون توثيأأأأأأأأأق2016و  2015شأأأأأأأأأريكا منفأأأأأأأأأإلا يف عأأأأأأأأأامي  15جزئيأأأأأأأأأة لأأأأأأأأأأ 

 االستنتاجاتو لدعم
مأ   7يف املكتبني القطريني يف بوركينا فاسو ومصر، ا جتر التقييمات اجلزئية دال بشفن  )ب( 

 شريكا منفإلاو ويف اجملموع، كان الشركاء املنفأإلون السأبعة لأديهم خطأط عمأل تصأل قيمتهأا د  29أصل 
 مليون هوالرو 1,46

القطري يف مدغشقر خطط موثقأة متعلقأة مبتابعأة التوصأيات الأ   ا يك  لدى املكتب )ر( 
و ووفقأأأأا لأأأأدليل الضأأأأمان للشأأأأركاء املنفأأأأإلي  2015أثأأأأريت أثنأأأأاء التقييمأأأأات اجلزئيأأأأة الأأأأ  أجريأأأأت يف عأأأأا  

الصأأأاهر عأأأ  الصأأأندوق فيمأأأا يتعلأأأق ابلأأأنهج املنسأأأق للتحأأأويالت النقديأأأة، تأأأب علأأأى مكاتأأأب الصأأأندوق 
الأوارهة يف تقأارير التقيأيم اجلزئأي مأع الشأركاء املنفأإلي  للصأندوق أو مأع الشأركاء متابعة النتأائج والتوصأيات 

 املنفإلي  املشرَتكني مع الوكاالت األخرىو
وأبلأأأأغ الصأأأأندوق اجمللأأأأس حن االستعراىأأأأات سأأأأتجريها وحأأأأدات العمأأأأل املعنيأأأأة وابالشأأأأرتاك مأأأأع  - 30

قدمة قبأل الأدفع د  مقأدمي اخلأدمات الوكاالت األخرى ابعتبار إللة ىم  التقييم الالحق للخدمات امل
م  األطرا  الثالثة، وأن شعبة اخلدمات ا هارية سرتصأد ابسأتمرار تقأدمي واكتمأال بيأاانت التقيأيم اجلزئأي 

واب ىأأافة د  إللأأأة، “و نظأأأا  ىأأمان الشأأركاء املنفأأأإلي ”يف الوقأأت املناسأأب، وإللأأأة يف أها أأا اجلديأأدة 
ية ستضع توجيهات أكثر طديأدا وقابليأة الختأاإل دجأراءات علأى أوىد الصندوق أن شعبة اخلدمات ا هار 

أساسأأأها بشأأأفن نتأأأائج التقيأأأيم اجلزئأأأي يف دطأأأار مأأأ  التعأأأاون الوثيأأأق مأأأع وكأأأاالت األمأأأم املتحأأأدة األخأأأرى 
 والشركاء يف التنميةو

ويأأأرى اجمللأأأس أن غيأأأاب التوثيأأأق الكأأأايف وعأأأد  وجأأأوه أسأأأاب لالسأأأتنتاجات الأأأ  خلأأأ  دليهأأأا  - 31
دمات م  األطرا  الثالثة قد حيد م  الضماانت املتاحة للصندوق فيما يتعلق ابملعامالت ال  مقدمو اخل

يقو  ما الشركاء املنفإلونو وعالوة على إللة، فان غيأاب اخلطأط املتعلقأة مبتابعأة توصأيات التقيأيم اجلزئأي 
نأأأد العمأأأل مأأأع يعأأأر أن الصأأأندوق لأأأ  يكأأأون لديأأأا أسأأأاب سأأأليم ملعاجلأأأة نقأأأا  الضأأأعر الأأأ  قأأأد تنشأأأف ع

 املنفإلي و الشركاء
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يوصي اجمللس الصندوق أا يلي: )أ( أن يعزز الرقابة على تقارير التقييم اجلزئيي اليواردة مين  - 32
مقييدمي اخلييدمات بغييية كفاليية أن تكييون التقييارير مدعوميية بتفاصيييل عيين األعمييال املن ييزة وأن تييوقر 

تقيييم جزئيية للشيركاء املنفيذين ووضيع  أساسا واضحا الستنتاجاهتم؛ )و( أن يريمن إجيراء عملييات
خطيي  ملتابعيية االسييتنتاجات والتوصيييات الصييادرة عيين التقييييم اجلزئييي مييع شييركاء الصييندوق املنفييذين 

 الشركاء املنفذين املشرتَكني مع الوكاالت األخرى. أو

 عملية الفح  العشوائي  

، الأأأ   أأأد  د  تعزيأأأز (1)التحقأأأقوفقأأأال  طأأأار الأأأنهج املنّسأأأق للتحأأأويالت النقديأأأة، تشأأأمل أنشأأأطة  - 33
 الفعالية يف رصد الشركاء املنفإلي ، دجراَء تقييمات جزئية، وعمليات فح  عشوائي، ومراجعة احلساابتو

شأأريكا  20غأأري أن االسأأتعراض الأأإلي أجأأراح اجمللأأس خلُطأأط الفحأأ  العشأأوائي، وللتقأأارير عأأ   - 34
ملنفأأأإلي ، وزأأأو أهاة جديأأأدة، كَشأأأر أوجأأأا القصأأأور منفأأأإلا املتاحأأأة يف نظأأأا  التحقأأأق مأأأ  أعمأأأال الشأأأركاء ا

 التالية ال  يتعني على ا هارة ديالء االزتما  دليها:
عأأأأد  متابعأأأأة منفأأأأإلي عمليأأأأات الفحأأأأ  العشأأأأوائي مأأأأدى تنفيأأأأإل التوصأأأأيات املتعلقأأأأة  )أ( 

مأأأ  توجيهأأأات الصأأأندوق بشأأأفن عمليأأأات فحأأأ   1 -ابلتقيأأأيم اجلزئأأأي، وفقأأأال ملأأأا يقتضأأأيا اجلأأأزء الثالأأأث 
ينأأات العشأأوائيةو ويأأرى اجمللأأس أنأأا يتعأأإلر علأأى الصأأندوق، هون متابعأأة مأأدى تنفيأأإل التوصأأيات املتعلقأأة الع

 ابلتقييم اجلزئي، معرفة ما دإلا كان الشرية املنفإل يُنفإل التوصياتو
مأأ  الشأأأركاء  15عأأد  تأأأوفر أي واثئأأق بشأأأفن كيفيأأة طديأأأد عينأأات املعأأأامالت فيمأأا خيأأأ   )ب( 

خضأأعوا لالسأأتعراض، وخيأأالر إللأأة مأأا يقتضأأيا اجلأأزء الثأأاين مأأ  توجيهأأات الصأأندوق املنفأأإلي  العشأأري  الأأإلي  
بشفن الفح  العشأوائي الأ  تشأده علأى أ يأة توثيأق مصأدر العينأات املختأارة ودجأراءات أخأإل العينأاتو ويأرى 

  فحصأها اجمللس أنا يصعب، هون وجوه توثيق كامل لعملية اختيار العينات، طديُد ما دإلا كانت املعامالت ال
 منفإلو عمليات الفح  العشوائي قد اختريت وفقا للشرو  الوارهة يف التوجيهاتو

شأأريكا منفأأإلا  17عأأد  مطابقأأة اسأأتمارات ا إلن ابلصأأر  وشأأهاهة ا نفأأاق ملأأا عأأدهح  )ر( 
مأ  التوجيهأات بشأفن  2 -مع التقرير ع  النفقات يف نظا  الشركاء املنفإلي و وخيالر إللأة اجلأزء الثأاين 

  العشوائي ال  تقتضي م  منفإلي عمليات الفحأ  العشأوائي أن يطأابقوا تلأة االسأتمارات مأع الفح
التقرير ع  النفقات يف نظا  الشأركاء املنفأإلي  قبأل أن خيتأاروا العينأات الأ  ستخضأع للفحأ  العشأوائيو 

 عأأد  الِعلأأم ويأأرى اجمللأأس أن عأأد  مطابقأأة تلأأة االسأأتمارات مأأع التقريأأر املوجأأوه يف النظأأا  قأأد يأأؤهي د 
 ببعض نفقات الشركاء املنفإلي ، اا تعلها يف هناية املطا  خارر نطاق العينات املختارةو

عأأد  اسأأتخالل منفأأإلي عمليأأات الفحأأ  العشأأوائي اسأأتنتاجات بشأأفن مأأا دإلا وىأأع  )ه( 
مأأأ  التوجيهأأأات بشأأأفن الفحأأأ   3 -شأأأريكا منفأأأإلا ىأأأوابط ختأأأربة، وفقأأأا ملأأأا يقتضأأأيا اجلأأأزء الثالأأأث  11
عشوائيو ويرى اجمللس أنا كان تب على منفإلي عمليات الفح  العشوائي ا عأراب عأ  اسأتنتاجات ال

بشأأفن مأأا دإلا كأأان الشأأركاء املنفأأإلون قأأد وىأأعوا ىأأوابط ختأأربة تنطبأأق علأأى املعأأامالت املختأأارة حأأ  يثبأأت 
 دإلا كان الشركاء املنفإلون قد وىعوا الضوابط أ  الو ما

__________ 

 تقو  أنشطة التحقق على تقييم املخاطر، ويتوّقر كل نشا  منها على األنشطة األخرىو (1) 



A/72/5/Add.8 

 

23/144 17-09731 

 

ت الفحأ  العشأأوائي مأ  أن مجيأع الشأركاء املنفأإلي  املختأأاري  عأد  طقأق منفأإلي عمليأا )زأ( 
مأأأ   3 -العشأأأري  يسأأأتخدمون األصأأأول وفقأأأا لألغأأأراض منهأأأا، وزأأأو مأأأا خيأأأالر مأأأا يقتضأأأيا اجلأأأزء الثالأأأث 

توجيهأأات الصأأندوق بشأأفن الفحأأ  العشأأوائيو ويأأرى اجمللأأس أنأأا لأأيس لأأدى الصأأندوق مأأا يؤكأأد أن منفأأإلي 
م  كيفية استخدا  الشركاء املنفإلي  األصوَل للتيّق  م  اسأتخدامها وفقأا عمليات الفح  العشوائي طققوا 

 لألغراض املقصوهة منهاو
وأكأأأأدت ا هارة للمجلأأأأس أن الصأأأأندوق سأأأأُيجري استعراىأأأأات للجأأأأوهة للتحقأأأأق مأأأأ  فحأأأأوى  - 35

، وسأُتعّمم الأدروب والنتأائج املستخلصأة 2017عمليات الفحأ  العشأوائي خأالل الربأع الثالأث مأ  عأا  
   االستعراض، دىافة د  استعراض اجلوهة الداخلي، على املوظفني بواسطة حلقات هراسية شبكيةوم

ويوصييي اجمللييس من يقييوم الصييندوق أييا يلييي: )أ( النظيير يف تقييدت التييدرير اليي زم إىل منفييذي  - 36
عمليييات الفحييع العشييوائي علييى كيفييية إجييراء علميييات الفحييع العشييوائي حيي  يتسيي  حتسييني جييودة 

)و( ضيييمان متابعييية ميييدى تنفييييذ التوصييييات املتعلقييية ابلتقيييييم اجلزئيييي عنيييد القييييام  هيييذل العملييييات؛ و
بعمليييييات الفحييييع العشييييوائي  واحتفييييال منفييييذي عمليييييات الفحييييع العشييييوائي ابألدليييية عيييين  لييييك 

)ج( ضمان أن جتري أنشيطة الفحيع العشيوائي  تزويد الصندوق بتأكيدات مدعومة ابألدلة؛ و ليتس 
 قعال وكفء  ووققا للتوجيهات السارية.على  و 

 
 إدارة الربامج - 5 

 استخدا  نظا  الربجمة العاملي  هارة خطط العمل  
بأأأأدأ الصأأأأندوق العمأأأأَل بنظأأأأا  دلكأأأأرتوين  هارة الأأأأربامج، يُعأأأأر  ابسأأأأم نظأأأأا  الربجمأأأأة العأأأأاملي، يف  - 37

و وزأأإلا النظأأا  زأأو بأأرانمج يف نظأأا  أطلأأس ُيسأأتخد  يف وىأأع خطأأط العمأأل 2014الثأأاين/نوفمرب  تشأأري 
لعناصأأأَر الربانجميأأأة ودهار أأا وحفظهأأأا، ويف دهارة ميزانيأأأات األنشأأأطة الربانجميأأأةو ونظأأا  الربجمأأأة العأأأاملي ينقأأأل ا

خلطط العمل لُتصبد ىم  نظا  أطلس، ويربطها بعناصر امليزانياتو وينّ  هليل املستعملني علأى دعأداه 
خطط العمل يف نظا  الربجمة العاملي، وعلى القيا ، بعد دعداهزا، بتقدمي حملة عنها واحلصول علأى املوافقأة 

 رب خطط عمل فعليةوعليها وتوقيعها مع الشركاء املعنيني قبل أن تُعت
خطة عمل يف املكاتب امليدانية السأتة الأ  متأت ئ ر أا، والحأا أن  100م   48واستعرض اجمللس  - 38

املكاتب القطرية يف بوركينا فاسأو ومدغشأقر وأوغنأدا واملكتأب ا قليمأي لغأرب ووسأط أفريقيأا وقّعأت مأا جمموعأا 
ملوافقأة عليهأا يف نظأا  الربجمأة العأاملي، وزأو مأا خيأالر خطأة عمأل مأع الشأركاء املنفأإلي  قبأل احلصأول علأى ا 18

الشأأأرو  املنصأأأول عليهأأأا يف هليأأأل املسأأأتعملنيو ودىأأأافة د  إللأأأة، تبأأأنّي للمجلأأأس أن خطأأأط العمأأأل املوقّعأأأة 
ماليأأني هوالر، أُفيأأد خطأأف يف نظأأا  الربجمأأة العأأاملي أن قيمتهأأا  8.8خطأأة عمأأل، وقيمتهأأا  26املطبوعأأة، وعأأدهزا 

 مليون هوالرو 1.9ني هوالر، اا  م عنا عد  ا بالغ بقيمة مالي 6.9تبلغ 
وأبلأأغ الصأأندوُق اجمللأأَس أن بأأدء املرحلأأة الثانيأأة مأأ  نظأأا  الربجمأأة العأأاملي سُيحّسأأ  سأأري العمأأل، حيأأث  - 39

سُيفَرض دخضاع مجيع خطط العمل د  اسأتعراض دىأايف للتحقأق مأ  اجلأوهة والتفكأد مأ  عأد  وجأوه تعأارض 
مل املوقّعة وسجالت نظا  الربجمأة العأامليو ويأرى اجمللأس أن عأد  دجأراء عمليأات طأديث وتنقأيد بني خطط الع

 خطط العمل يف نظا  الربجمة العاملي قد يؤثر يف هقة سجالت امليزانيات والنفقاتو
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ويوصي اجمللس من يقوم الصندوق أا يليي: )أ( كفالية إعيداد خطي  العميل واملواققية عليهيا  - 40
الربجمة العاملي قبل توقيع الشركاء املنفذين عليها وقبل البدء ابألنشطة الربانجمية ح  يتسي  يف نظام 

تفادي وجيود تعيارض بيني خطي  العميل املوقعية وسي  ت نظيام الربجمية العياملي؛ و )و( القييام عليى 
طابقييةِّ  ييو دوري ابلتحقييقِّ ميين تطييابق ميزانيييات خطيي  العمييل مييع سيي  ت نظييام الربجميية العيياملي  وامل

 بينها  من أجل تصحي  املعلومات املس لة يف هذا النظام وحتديثها.
 

 إدارة عمليات الشراء والعقود - ٦ 
 ىرورة طسني عملية تقييم االتفاقات الطويلة األجل  

مأأ  دجأأراءات عمليأأات الشأأراء الأأ  وىأأعها الصأأندوق أنأأا مأأ  املهأأم أن  2-2-13يأأره يف البنأأد  - 41
جُتأأَرى، فيمأأا يتعلأأق ابالتفاقأأات الطويلأأة األجأأل، ودىأأافة د  عمليأأات التقيأأيم املسأأتندة د  أوامأأر الشأأراء، 

، ودتأاه حلأول ألي تقييماٌت سأنوية ألهاء املأورهي  ليتسأىن فهأم األهاء الشأامل للمأوره الطأر  يف االتفأاق
اخأتالالت يف األهاء يف املوعأد املناسأب، والفصأأل يف مأا دإلا كأان مأ  الأأالئ  دجأراء املزيأد مأ  املفاوىأأات، 
تبعا حلجم املعامالت، للحصول على أعلى جوهة حفضل سعرو ويف حالة كان الصأندوق يسأتخد  اتفاقأال 

ة، تأب تقأدمي املعلومأات عأ  أهاء املأورهي  طويل األجأل يعأوه د  وكالأة أخأرى مأ  وكأاالت األمأم املتحأد
 السنوي وحجم املعامالت والوفورات احملققة د  الوكالة الرائدةو

واستعرض اجمللأس اسأتخدا  االتفاقأات الطويلأة األجأل يف املكاتأب امليدانيأة الأ  متأت ئ ر أا، والحأا  - 42
 200 023األجأأأل وهفعأأأا مأأأا جمموعأأأا  اتفاقأأأا طويأأأل 12أن املكتبأأأني القطأأأريني يف مصأأأر ومدغشأأأقر اسأأأتخدما 

هوالرا لتلقأأي خأأدمات ختلفأأة، مبأأا فيهأأا لأأوائ  مكتبيأأة وخأأدمات سأأفر وشأأح  وخأأدمات مطأأاعمو وكانأأت مجيأأع 
تلة االتفاقات مربمة مأ  طأر  وكأاالت أخأرى مأ  وكأاالت األمأم املتحأدةو غأري أن املكتبأني القطأريني ا يُأزّوها 

لطويلأأأة األجأأأل ابملعلومأأأات عأأأ  تقيأأأيم أهاء املأأأورهي  وحجأأأم املعأأأامالت الوكأأأاالت الرائأأأدة ألصأأأحاب االتفاقأأأات ا
والوفورات احملققة، على حنو ما تقتضيا السياسة العامةو فقد كان م  الالئ  طميأل املعلومأات عأ  األهاء، مرفقأةل 

ىم  “ جلتقييم استخدا  االتفاقات الطويلة األ”بتلة ع  حجم املعامالت والوفورات احملققة، على التبويب 
 الوحدة اخلاصة ابالتفاقات الطويلة األجل يف بوابة األمم املتحدة العاملية للمشرت تو

وإلكأأر الصأأندوق أن املكاتأأب القطريأأة سأأُتجَّع علأأى تنأأاول زأأإلا االقأأرتاح يف املناقشأأات الأأ  تريهأأا  - 43
عملأا السأنوية، أن ينأاقش فريق دهارة العمليات على الصعيد احمللي، وأنا ينبغي للفريق، عند دعداهح خطأة 

زأأي األنأأواع احملأأدهة مأأ  االتفاقأأات الطويلأأة األجأأل الأأ  ينبغأأي اعتبارزأأا، وعليأأا أن يتوصأأل د  اتفأأاق  مأأا
بشأأفهناو وأوىأأد الصأأندوق أيضأأا أن زأأإلا الرتتيأأب سأأيحتار د  موافقأأة منظمأأات األمأأم املتحأأدة األخأأرى 

 العاملة على الصعيد القطري احملليو
أن عأأد  تزويأأد الوكأأاالت الرائأأدة ألصأأحاب االتفاقأأات الطويلأأة األجأأل ابملعلومأأات  ويأأرى اجمللأأس - 44

يعأأوق قأأدرة زأأإلح الوكأأاالت علأأى دجأأراء استعراىأأات جامعأأة بشأأفن اسأأتخدا  االتفاقأأات الطويلأأة األجأأل، 
وعلى تقدمي التقارير ع  الكفاءة والوفورات احملققة مأ  خأالل أنشأطة الشأراء التعأاوينو ودىأافة د  إللأة، 
فاملعلومأات املسأأتمدة مأأ  تقيأأيم أهاء البأأائعني زأأي معلومأأات زامأأة، حيأأث دهنأأا مُتّكأأ  الصأأندوق مأأ  معرفأأِة 
أوجأأأا القصأأأور يف األهاء ودبأأأالِغ البأأأائعني مأأأا، ووىأأأِع بأأأرامج لتنميأأأة قأأأدرات املأأأورهي ، واتبأأأاِع هنأأأج أكثأأأر 
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ّكأأ  تلأأة املعلومأأات مأأ  ئ هة اسأأرتاتيجية يف اختيأأار املأأورهي  علأأى أسأأاب األهاءو وعأأالوة علأأى إللأأة، متُ 
 التعاون يف العالقات مع البائعني، وم  شفهنا ا سها  يف طسني اخلدمات املقدمةو

ويوصييي اجمللييس من يكفييل الصييندوق تقييدَت املكاتيير القطرييية املعلومييات عيين أداء املييوردين  - 45
رائييدة جلميييع أصييحاو السيينوي وح ييم املعييام ت والوقييورات احملققيية إىل وكيياالت األمييم املتحييدة ال

 االتفاقات الطويلة األجل اليت تستودمها وكاالت أخرى ح  يتس  القيام ابلتقييمات.
 

 عد  دعداه خطط الشراء وعملياُت الشراء غري املخطط هلا  
مأأ  دجأأراءات عمليأأات الشأأراء الأأ  وىأأعها الصأأندوق علأأى أن التخطأأيط  1-3-4يشأأده البنأأد  - 46

ا لزامأأي أن تقأأو  بأأا مجيأأع وحأأدات العمأأل يف الصأأندوق الأأ  تقأأو  بعمليأأات  لعمليأأات الشأأراء تأأدبري مأأ 
شراءو وابلنسبة للمكاتب امليدانية، يتعنّي على جهأة التنسأيق املسأؤولة عأ  الشأراء أن تقأو  يف الربأع األول 
م  كل سنة، عند وىأع خطأط العمأل، ابسأتقاء وجتميأع املعلومأات عأ  مجيأع املنتجأات واخلأدمات املزمأع 

تقتنيهأأا املكاتأأب امليدانيأأة خأأالل السأأنةو وبنأأاء علأأى زأأإلح املعلومأأات، تُعأأّد خطأأة شأأراء لليأأة يف موعأأد  أن
 آإلار/مارب م  كل سنةو 31يتجاوئ  ال

ويف املكاتأأب امليدانيأأة السأأتة الأأ  متأأت ئ ر أأا، اسأأتعرض اجمللأأس معأأامالت شأأراء بلغأأت قيمتهأأا  - 47
ماليأأأأني هوالرو  5.1شأأأأراء يف الفأأأأرتة املستعرىأأأأة البأأأأالغ مليأأأأون هوالر مأأأأ  أصأأأأل جممأأأأوع معأأأأامالت ال 2.9

والحا اجمللس أن املكاتب القطرية يف بوركينا فاسو ومصر وأوغندا قامأت بعمليأات شأراء سألع وخأدمات 
يف املائة مأ  العينأة املختأارة( ا تكأ  مدرجأة يف خطأة الشأراءو ودىأافة د   14هوالر ) 410 000بقيمة 

قليمأأأأي لغأأأأرب ووسأأأأط أفريقيأأأأا خطأأأأة سأأأأنوية للشأأأأراء، وفأأأأق مأأأأا تقتضأأأأيا سياسأأأأة إللأأأأة، ا يُعأأأأّد املكتأأأأب ا 
 الصندوق العامة املتعلقة بعمليات الشراءو

وأوىد الصندوق أنا يتّم ابنتظا  رصُد قيا  املكاتب القطرية اعأداه وتعّهأد خطأط الشأراءو غأري  - 48
تقتضأي ظأأرو  غأري متوقعأة التكيأأر  أن زأإلح اخلطأط تُعأّد بنأأاء علأى املعلومأات املتاحأة عأأ  التمويأل، وقأد

 معها وعد  التقيد خبطط الشراءو
وحييط اجمللس علما برّه ا هارة، غري أنا يرى أن عمليات الشراء غري املخطط هلا طأر  الصأندوق  - 49

فرصأأأة احلصأأأول علأأأى أعلأأأى املشأأأرت ت جأأأوهةل حفضأأأل سأأأعر، ابلنظأأأر د  أن حجأأأم عمليأأأات الشأأأراء غأأأري 
 املائة م  العينة املختارة( يدل على أن خطط الشراء قد تكون غري واقعيةويف  14املخطط هلا )

ويوصيييي اجملليييس من تتقي يييد مكاتييير الصيييندوق امليدانيييية نطييي  الشيييراء احملليييية عنيييد القييييام  - 50
بعمليات شراء  وأن تتأكد من أن مجيع األصناف املشرتاة ترد يف خط  الشيراء احملليية لتيسيي رصيد 

 مدى الكفاءة يف استودام املوارد.أنشطة الشراء و 
 

 طسني عملية التوثيق عند استال  السلع واخلدمات املشرتاة والتحقق منها  
مأأأأ  دجأأأأراءات عمليأأأات الشأأأأراء الأأأأ  وىأأأأعها الصأأأندوق، فانأأأأا عنأأأأد تسأأأأليم  5-12وفقأأأا للبنأأأأد  - 51

ره يف مجيأأع واثئأأق الشأأحنة، تأأب علأأى مسأأتلمها أن يتحقأأق ابلتفتأأيش املأأاهي مأأ  تطأأابق الطأأروه مأأع مأأا يأأ
 الشح ، وأن  ند تظهريح دإلا كانت كما تبو
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ويف املكاتأأب امليدانيأأة السأأتة الأأ  متأأت ئ ر أأا، اسأأتعرض اجمللأأس التقأأارير عأأ  الشأأراء، مبأأا فيهأأا تقأأارير  - 52
االسأأتال  والتحقأأق، والحأأا أن املكاتأأب القطريأأة يف مصأأر ومدغشأأقر وأوغنأأدا ا تكأأ   وئ أأا واثئأأق رمسيأأة عأأ  

سليم م  املأوره املوقِّأعو وتبأنّي بعأد مزيأد مأ  استال  السلع واخلدمات املتلقاة والتحقق منها ابستثناء دخطارات الت
االسأأتعراض أن النمأأوإلر احلأأايل املتأأوفر لُيسأأتخد  يف دجأأراءات اسأأتال  املشأأرت ت والتحقأأق منهأأا ُوىأأع ليقتصأأر 

 على حاالت عد  استال  السلع واخلدمات كما تب أو حاالت عد  استالمهاو
د  عأأأد  وجأأأوه أي شأأأر  أو اأأأوإلر موحأأأدي   ووفقأأأا للصأأأندوق، تعأأأزى املمارسأأأة احلاليأأأة أساسأأأا - 53

تعمل مما املكاتب امليدانية يف استال  السلع والتحقأق منهأا يف حالأة اسأُتلمت السألع كمأا تأبو وكانأت 
شأأعبة خأأدمات املشأأرت ت منكبّأأة علأأى مواءمأأة السياسأأات وا جأأراءات املعمأأول مأأع االحتياجأأات الرازنأأة 

 لتحققو عداه اوإلر شامل لتقرير االستال  وا
غري أن اجمللس يأرى أن وجأوه واثئأق رمسيأة عأ  االسأتال  والتحقأق ىأرورٌي حأ  تتأوفر ىأماانت  - 54

حن املأأوظفني املختصأأني طققأأوا مأأ  السأألع قبأأل اسأأتالمها فعليأأا، وحن تسأأجيل اسأأتالمها بعدئأأإل يف نظأأا  
 أطلس زو تسجيل مدعو و

ت الشييراء ميين إجييراءات للتو يييق عنييد ويوصييي اجمللييسص الصييندوَق بتحسييني مييا وضييع  لعمليييا - 55
اسييييت م السييييلع واخلييييدمات املقتنيييياة والتحقييييق منهييييا  و لييييك ابالحتفييييال أييييا يثبيييي  االسييييت م حيييي  

 استصلم  السلع واخلدمات وهي كما جير. ولو
 

 إدارة املوزوانت - ٧ 
 التخطيط لشراء املخزوانت  

وىأأأعها الصأأأندوق أن تُعأأأّد املكاتأأأب مأأأ  دجأأأراءات عمليأأأات الشأأأراء الأأأ   1-3-4يقتضأأأي البنأأأد  - 56
القطريأأة خطأأة لشأأراء لأأوائ  الصأأحة ا  ابيأأة واألجهأأزة الطبيأأةو ولأأإللة، يلأأز  أن جُتأأري املكاتأأب امليدانيأأة، قبأأل 
دعأأأداه اخلطأأأة، تقييمأأأات لالحتياجأأأات مأأأ  لأأأوائ  الصأأأحة ا  ابيأأأة، ليسأأأتخد  املكتأأأب القطأأأري نتأأأائج زأأأإلح 

دوق للتخطأيط السأنوي لشأراء اللأوائ ، ومعرفأة املنتجأات والكميأات التقييمأات كمنطلأق لتحديأد عمليأة الصأن
 منها ال  يتعني ا مداه ما يف البلد املعر، وتيسري استجابة الصندوق ملا يطال املخزون م  طوارئو

وتبأأنّي للمجلأأس، مأأ  اسأأتعراض التقأأارير عأأ  املخأأزوانت يف املكاتأأب امليدانيأأة الأأ  متأأت ئ ر أأا،  - 57
 القطأأأريني يف مصأأأر واببأأأوا غينيأأأا اجلديأأأدة وىأأأعا خطأأأة لشأأأراء املخأأأزوانت، لتسأأأتخدمها شأأأعبة املكتبأأأني أن

خأأأدمات املشأأأرت ت، عأأأ  طريأأأق جتميأأأع االحتياجأأأات املتوقعأأأة للشأأأركاء املنفأأأإلي و غأأأري أنأأأا ا يكأأأ   أأأوئة 
ت، املكتبأأأأني القطأأأأريني مأأأأا يثبأأأأت دجأأأأراَء تقيأأأأيم لالحتياجأأأأات مأأأأ  اللأأأأوائ  قبأأأأل التخطأأأأيط لشأأأأراء املخأأأأزوان

ّ  تقييم االحتياجات املتوقعة قبل دهراجها يف خطة الشأراءو ودىأافة د  إللأة، فأمخر مأرة جأرى  دإلا ما أو
فيها تقييم االحتياجات م  اللوائ  وتقدير االحتياجأات املتوقعأة مأ  أجأل زأإلي  املكتبأني القطأريني كانأت 

قدمأة مأ  الشأركاء املنفأإلي و وفيمأا ، واستند إللة التقييم وإللأة التقأدير علأى املعلومأات امل2014يف عا  
، اعتمأأأد ختطأأأيط املكتبأأأني القطأأأريني للمخأأأزوانت علأأأى تقأأأارير التقييمأأأات 2016و  2015يتعلأأأق بعأأأامي 

 السابقة، والبياانت املقدمة م  الشركاء املنفإلي ، هون تقييم األولو ت واالحتياجات الفعلية للمكتبنيو
مكاتبأا القطريأة يف آليأات التنسأيق القطريأة املسأؤولة عأ  رصأد  وإلكر الصأندوق أنأا يقأر ح يأة مشأاركة - 58

االحتياجأات مأ  لأوائ  الصأأحة ا  ابيأة وتوقأع االحتياجأأات املقبلأةو وأوىأد الصأأندوق أيضأا أن آليأة للتخطأأيط 
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املنسق لةمداهات توجد على األقل يف البلدان املستفيدة مأ  بأرانمج الصأندوق لةمأداهات لضأمان التعأاون مأع 
ات املعنيأأأة الرئيسأأأية يف زأأأإلح البلأأأدانو وعأأأالوة علأأأى إللأأأة، عأأأّزئ الصأأأندوق توجيهاتأأأا السياسأأأاتية والتنفيإليأأأة اجلهأأ

 و2017املتعلقة بتقييم االحتياجات وطليل التوقعات، وستصدر زإلح التوجيهات يف عا  
التخطأيط  ودىافة د  إللة، أبلغ الصندوُق اجمللَس حنا سيواصأل بنأاء قأدرات املأوظفني يف جمأال - 59

للأأوائ  الصأأحة ا  ابيأأة علأأى الصأأعيد القطأأري، وأن أنشأأطة بنأأاء القأأدرات زأأإلح ستشأأمل تأأدريب املأأوظفني 
على عملية التخطيط للوائ ، وكإللة على تقييم االحتياجات، وسُتنفإل بواسطة جلان تنسيقية نشطة علأى 

 التخطأأيط للمأأورهي  وتوقأأع الصأأعيد القطأأري وابسأأتخدا  البيأأاانت املسأأتقاة مأأ  مجيأأع الشأأركاء حأأ  يتسأأىن
 االحتياجات منهم على حنو سليمو

غأأري أن اجمللأأس يأأرى أنأأا، هون تقأأارير حديثأأة ولدثأأة عأأ  توقعأأات االحتياجأأات مأأ  املخأأزوانت  - 60
وعأأ  تقييمأأات االحتياجأأات، قأأد ال طخأأإل التخطأأيط للمخأأزوانت يف االعتبأأار توقيأأت بأأروئ االحتياجأأات، 

 مع أو قد ال يشمل االحتياجات الفعلية للمستفيدي ووقد يكون أيضا ختطيطا غري جا
ويوصيييي اجملليييس من تقيييوم املكاتييير القطريييية للصيييندوق أيييا يليييي: )أ( التعييياون ميييع اجلهيييات  - 61

املعنيية  ات الصيلة علييى تعزييز عملييات تقييييم االحتياجيات ميين الليوازم العاديية يف البلييد املعي  حيي  
ايدة مشييياركة املكاتييير القطريييية يف حتلييييل االحتياجيييات يتسييي  التوطيييي  عليييى  يييو سيييليم؛ و )و( ز 

 املتوقعة من لوازم الصحة اإلجنابية قبل األخذ هبا يف خط  شراء املوزوانت.
 

 إدارة املوارد البشرية - ٨ 
 دهارة ا جائات السنوية  

ة املنتهيأة مأ  املالحظأات علأى البيأاانت املاليأة للسأن 2م  املالحظأة ‘ 12’يره يف الفقرة الفرعية  - 62
)وفقأأا لسياسأأة الصأأندوق العامأأة املتعلقأأة ابملعأأايري احملاسأأبية الدوليأأة  2016كأأانون األول/هيسأأمرب   31يف 

مأأ  زأأإلح املعأأايري: اسأأتحقاقات املأأوظفني( أن ا جأأائات السأأنوية زأأي غيأأأاب  25للقطأأاع العأأا ، واملعيأأار 
ات السأأنوية املسأأتحقة لأأدى انتهأأاء مأأرتاكم مأأدفوع األجأأرو ويسأأتحق املوظأأر تسأأويةل نقديأأة لرصأأيد ا جأأائ 

يومأأالو ومأأ   ، تعأأرت  املنظمأأة يف بنأأد اخلصأأو  بقيمأأة جممأأوع أ   ا جأأائات  60خدمتأأا، لفأأرتة أقصأأازا 
 املرتاكمة جلميع موظفيها يف اتريا تقدمي البياانت املاليةو

رتونيأأأأأة عأأأأأ  ومأأأأأ  خأأأأأالل التحقأأأأأق مأأأأأ  أرصأأأأأدة نقأأأأأا  ا جأأأأأائة السأأأأأنوية الأأأأأوارهة يف التقأأأأأارير ا لك - 63
، 2016كأانون األول/هيسأأمرب   31ا جأائات، الأ  اسأأُتخدمت يف حسأاب اخلصأأو  املتعلقأة اب جأأائات يف 

موظأأأأأر، الحأأأأأا اجمللأأأأأس أن  2 600مأأأأأوظفني مأأأأأ  مأأأأأوظفي الصأأأأأندوق البأأأأأالغ عأأأأأدهزم  104ملأأأأأا عأأأأأدهح 
ألرصأأدة الفعليأأة أ   ا 310يف املائأأة( كأأان لأأديهم نقأأا  مأأ  ا جأأائة السأأنوية تفأأوق مبقأأدار  38موظفأأا ) 40

لنقأأا  ا جأأائة املسأأجلة يف بطاقأأات سأأجالت الغيأأاب يف هنايأأة الفأأرتة املشأأمولة ابلبيأأاانت املاليأأةو و أأم عأأ  
هوالرو ودىأافة د   85 895.68االختالفات املبالغة يف تقأدير اخلصأو  املتعلقأة اب جأائات السأنوية مبقأدار 

يومأأا يف املوافقأأة علأأى طلبأأات ا جأأائة السأأنوية  71و  12إللأأة، الحأأا اجمللأأس حأأاالت دخأأري تأأرتاوح بأأني 
موظفأأأا مأأأ  املأأأوظفني األربعأأأني الأأأإلي  اختلفأأأت أرصأأأد م الفعليأأأة مأأأ  ا جأأأائات عمأأأا يأأأره يف  12عأأأدهح  ملأأأا

بطاقأأأأأات سأأأأأأجالت غيأأأأأأاممو وعأأأأأأزى الصأأأأأأندوق زأأأأأأإلح االختالفأأأأأأات أساسأأأأأأا د  أ   ا جأأأأأأائات املسأأأأأأتعملة 
 و2016م  جتهيز كشو  املرتبات يف كانون األول/هيسمرب  املوافق عليها بعد اتريا االنتهاء و/أو
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ويرى اجمللس أن التقارير ا لكرتونية ع  ا جائات ال  اسأُتخدمت لتحديأد اخلصأو  املبلأغ عنهأا  - 64
املتعلقأأأة اب جأأأائات السأأأنوية ا تشأأأمل أ   ا جأأأائات املسأأأتعملة بعأأأد اتريأأأا االنتهأأأاء مأأأ  جتهيأأأز كشأأأو  

، وزأأي ال تعكأأس مأأ    الوىأأع الأأواقعي لةجأأائات السأأنوية يف 2016األول/هيسأأمرب املرتبأأات يف كأأانون 
هناية السنةو ودىافة د  إللة، قد يؤهي التأفخر يف املوافقأة علأى طلبأات ا جأائات السأنوية د  مزيأد مأ  
 األخطأأاء يف بيأأان اخلصأأو  املتعلقأأأة اب جأأائات السأأنوية بسأأبب التسأأأجيل غأأري الأأدقيق أل   ا جأأأائات يف

 التقرير ا لكرتوين ع  ا جائاتو
وواقق الصندوق على توصيية اجملليس من يقيوم أيا يليي: )أ( إنشياء آليية مين شيأهنا أن  كين  - 65

املنظمة مين اسيتقاء بيياانت األرصيدة مين نقياز اإلجيازات يف درييل تقيدت البيياانت املاليية  ولييس يف 
بلييع علييى  ييو دقيييق عيين أايم اإلجييازات واخلصييوم دريييل االنتهيياء ميين جتهيييز كشييوف املرتبييات  حيي  يص 

املتعلقة هبا؛ و )و( تعزيز ضيوابطها الداخليية عليى عمليية املواققية عليى اإلجيازات عين ارييق حتدييد 
أجل للمواققة عليى البيات اإلجيازات لكفالية اسيتقاء البيياانت عين نقياز اإلجيازات عليى  يو يت سيم 

  لبياانت املالية.حبسن التوقي  والواقعية يف دريل تقدت ا

 اخلرباء االستشاريون واملساعدة املؤقتة - 9 

 عد  تقييم اخلرباء االستشاريني املدرجني يف قائمة املرشحني  
مأ  سياسأة الصأندوق العامأة املتعلقأة بفأراهى اخلأرباء االستشأاريني علأى أن يُعأّد  30تن  الفقرة  - 66

شأأأاري يف قائمأأأة املرشأأأحني قبأأل تعيينأأأاو ودىأأأافة د  إللأأأة، املكتأأب الأأأأُمعنيِّ توصأأأيفا وظيفيأأأا للخبأأري االست
مأأ  السياسأأة العامأأة نفسأأها علأأى أن يُأَعأأّد تقيأأيم للخأأرباء االستشأأاريني، عنأأد انتهأأاء فأأرتة  37تأأن  الفقأأرة 

تعييأأنهم، يف القسأأم مأأ  القائمأأة اخلأأال ابلتقيأأيم بعأأد انتهأأاء التعيأأني، وأال ُتسأأّده الدفعأأة النهائيأأة ألتعأأاب 
 تشاري دال بعد تقييم اخلدمات ال  قدمها اخلبري االستشاريواخلبري االس

غأأأري أنأأأا تبأأأنّي للمجلأأأس وجأأأوه حأأأاالت دخأأأالل فيمأأأا يتعلأأأق بتقيأأأيم فأأأراهى اخلأأأرباء االستشأأأاريني  - 67
 املدرجني يف القائمة، وزي كما يلي:

املعيّنأأني يف املكاتأأب القطريأأة يف بوركينأأا فاسأأو ومدغشأأقر واببأأوا  73مأأ  فأأراهى اخلأأرباء االستشأأاريني الأأأ • 
يف املائأأة( هون دعأأداه توصأأير وظيفأأي هلأأم يف  16خبأأريا ) 12غينيأأا اجلديأأدة وأوغنأأدا،   التعاقأأد مأأع 

 راهى اخلرباء االستشارينيوقائمة اخلرباء االستشاريني، على حنو ما تقتضيا السياسة العامة املتعلقة بف
مأ  اخلأرباء  15كانت فرتة التعاقد احملدهة يف عقأوه فأراهى اخلأرباء االستشأاريني املوّقعأة ملأا عأدهح  • 

 االستشاريني املدرجني يف قائمة اخلرباء االستشاريني ختلفة ع  فرتة التعاقد املدرجة يف القائمةو
مأأأأأ  فأأأأأراهى اخلأأأأأرباء  20دفوعات ملأأأأأا عأأأأأدهح سأأأأأّده املكتبأأأأأان القطأأأأأر ن يف مصأأأأأر ومدغشأأأأأقر مأأأأأ • 

 االستشاريني قبل تقييم خدما مو
أعأأّد املكتبأأان القطأأر ن يف أوغنأأدا واببأأوا غينيأأا اجلديأأدة تقييمأأات خطّيأأة ألربعأأة استشأأاريني بأأدل  • 

دجراء التقيأيم ا لكأرتوين لأألهاء ابسأتخدا  اأوإلر التقيأيم يف قائمأة اخلأرباء االستشأاريني، وا يُقأيَّم 
 أحد اخلرباء االستشاريني بعد هناية تعييناو
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وإلكرت ا هارة أن الصندوق أنشف قاعدة بياانت عاملية لعقوه اخلدمات، تري طديثها ابنتظأا ،  - 68
 وأنا شرع يف استخدا  تطبيٍق لُيكّمل على الصعيد العاملي الوظيفة ال  تؤهيها قائمة اخلرباء االستشارينيو

ى أن عد  دنشأاء التوصأيفات الوظيفيأة لفأراهى اخلأرباء االستشأاريني يف القائمأة غري أن اجمللس ير  - 69
املعمول ما )قاعأدة البيأاانت العامليأة( قأد يُعيأق تقيأيم أهائهأم دلكرتونيأاو ودىأافة د  إللأة، قأد خُيأّل التقيأيُم 

ستشأاريني يف قائمأة اخلطي لفأراهى اخلأرباء االستشأاريني ابلغأرض مأ  دنشأاء اأوإلر لتقيأيم فأراهى اخلأرباء اال
 اخلرباء االستشارينيو

ويوصيييي اجملليييس من يقيييوم الصيييندوق أيييا يليييي: )أ( كفالييية إعيييداد توصييييف و يفيييي لفيييرادى  - 70
اخلييرباء االستشييياريني قبييل تعييييينهم لتيسييي تقيييييم أدائهيييم إلكرتونيييا وإدحييية بييياانت مرجعيييية عييينهم يف 

ى اخلييرباء االستشيياريني املدرجيية يف القائميية  املسييتقبل؛ و )و( حتييديا بييياانت قييرتات العقييود لفييراد
وكفالة أن تكون قرتات العقود املقيدة يف القائمة هي نفسيها الفيرتات املوق يع عليهيا حي  قكين تقيييم 
أداء قيييرادى اخليييرباء االستشييياريني بفعاليييية؛ و )ج( تقيييييم أداء قيييرادى اخليييرباء االستشييياريني يف قائمييية 

ء قييرتة تعيييينهم  وكفاليية عييدم سييداد الدقعيية النهائييية ميين أتعيياو اخلبييي اخلييرباء االستشيياريني قييور انتهييا
 االستشاري إال بعد تقييم أدائ .

 
 استخدا  عقوه اخلدمات يف د ائ األنشطة الرئيسية  

الأأأإلي  اسأأأتعرض اجمللأأأس حأأأاال م يف املكاتأأأب القطريأأأة يف  19مأأأ  أصأأأحاب عقأأأوه اخلأأأدمات الأأأأ - 71
يف املائأأأة( ألهاء مهأأأا  إلات طأأأابع مسأأأتمر مثأأأل مهأأأا  مسأأأاعد  84) 16مصأأأر ومدغشأأأقر وأوغنأأأدا، ُعأأأنّي 

لألعمأأال املكتبيأأة، وأخصأأائي للشأأؤون املالية/أخصأأائي دهاري، ومنسأأق بأأرامج، وموظأأر للرصأأد والتقيأأيم، 
ومعاون للشؤون املاليةو ويتعأارض إللأة مأع السياسأة العامأة لأربانمج األمأم املتحأدة ا اأائي املتعلقأة بعقأوه 

والأأ  يعمأأل مأأا الصأأندوقو فالسياسأأة العامأأة تأأنّ  علأأى تعيأأني أصأأحاب عقأأوه اخلأأدمات ألهاء اخلأأدمات 
خدمات الدعم غري األساسية ال  عاهة ما يُعهأد مأا د  شأركة مأاو ودىأافة د  إللأة، الحأا اجمللأس، يف 

 2012املكتأأأب القطأأأري يف مدغشأأأقر، أن أحأأأد أصأأأحاب عقأأأوه اخلأأأدمات الأأأإلي كأأأان قأأأد ُعأأأنّي يف عأأأا  
،  2015فة للل برامج )الِقبالأة(، وُمأند عنأد تعيينأا عقأدا مدتأا سأنة واحأدة قابلأة للتجديأد حأ  عأا  بص

كأان يعمأأل حينئأأإل بعقأأد مدتأأا ثالثأأة أشأأهرو ويتعأأارض إللأأة مأأع السياسأأة العامأأة املتعلقأأة بعقأأوه اخلأأدمات 
 ال  تنّ  على تعيني أصحاب عقوه اخلدمات ملدة ال تقل ع  ستة أشهرو

الصندوق أن الكيان سيستمر، رزنأا بتأوفر التمويأل، يف االسأتغناء تأدرتيا عأ  اسأتخدا  وأوىد  - 72
عقأأأأوه اخلأأأأدمات، ويف دنشأأأأاء وظأأأأائر لأأأأدهة األجأأأأل ألهاء املهأأأأا  األساسأأأأية، حسأأأأب االقتضأأأأاءو وأّكأأأأد 
الصأأأندوُق للمجلأأأس أيضأأأا التزامأأأا ابالمتثأأأال لسياسأأأاتا ودجراءاتأأأا املتعلقأأأة ابسأأأتخدا  عقأأأوه اخلأأأدمات يف 

 نفيإل برامج وعمليات املكاتب القطريةوت
ويأأرى اجمللأأس أن دسأأناه مهأأا  إلات طأأابع مسأأتمر د  مأأوظفني معينأأني بعقأأوه خأأدمات يتعأأارض  - 73

مع السياسات املتعلقة بعقوه اخلدمات، وأن زإلح املمارسة قد تقوض يف هناية املطا  عمليات الصندوق 
 لبناء القدراتو
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ندوق أيا يليي: )أ( اإلسيراع يف عمليية التو ييف وحتوييل عقيود ويوصي اجمللس من يقوم الصي - 74
اخلدمات إىل تعيينات حمددة األجل لدعم العمليات األساسيية الييت يقيوم هبيا مو فيون معينيون بعقيود 
خدمات؛ و )و( االمتثال لسياسات وإجراءات الصندوق املتعلقة ابستودام ارائق عقود اخلدمات 

تير القطريية قيميا يتعليق بتعييني امليو فني بعقيود خيدمات مليدة ال تزييد يف تنفيذ برامج وعمليات املكا
 عن مخس سنوات.

 
 استعراض البياانت املالية - ١٠ 

 عد  وجوه سياسة عامة بشفن احتياطي االستجابة للحاالت ا نسانية  
 عقأأأب اختأأأاإل اجمللأأأس التنفيأأأإلي 2015أُنشأأا احتيأأأاطي االسأأأتجابة للحأأأاالت ا نسأأأانية يف عأأا   - 75

ماليأأأني هوالر  10القاىأأأي انشأأأاء احتيأأأاطي لالسأأأتجابة للحأأأاالت ا نسأأأانية قأأأدرح  2015/3قأأأرارح رقأأأم 
تُرصأأأد لأأأا يف شأأأكل اعتمأأأاه ملأأأرة واحأأأدة مأأأ  املأأأواره العاهيأأأةو والغأأأرض املتأأأوخى مأأأ  االحتيأأأاطي زأأأو متويأأأل 

ت واالسأأتمرار األنشأأطة ا نسأأانية لتمكأأني مكاتأأب الصأأندوق مأأ  الشأأروع يف أنشأأطة والأأدخول يف التزامأأا
 فيها على أساب اتفاق موّقع للتمويل املشرتك، وإللة قبل تلقي األموال املتعّهد ماو

غأأأأأري أن اجمللأأأأأس الحأأأأأا املسأأأأأائل التاليأأأأأة الأأأأأ  تسأأأأأتدعي االزتمأأأأأا  مأأأأأ  ا هارة وتتعلأأأأأق بتشأأأأأغيل  - 76
 احتياطي االستجابة للحاالت ا نسانية:

توجيهيأأأة معتمأأأدة تُبأأأنّي أزأأأدا  االحتيأأأاطيو  لأأأيس لأأأدى الصأأأندوق ال سياسأأأة عامأأأة أو مبأأأاهئ • 
آليأأات بشأأأفن كيفيأأأة مجأأأع األمأأوال لةبقأأأاء علأأأى رصأأأيد االحتيأأاطي عنأأأد املسأأأتوى املطلأأأوبو  وال
 توجيهات إلات صلة وىوابط عامة تتعلق بكيفية استخدا  االحتياطيو وال

 يني هوالرومال 10ليس لدى الصندوق سنٌد يربّر املبلغ املعتمد لالحتياطي واحملده يف  • 
، كأأان رصأأيد االحتيأأاطي صأأفرال، رغأأم أنأأا مأأ  املفأأرتض ا بقأأاء 2016كأأانون األول/هيسأأمرب   31يف  • 

 ماليني هوالرو 10على رصيد االحتياطي عند املبلغ املعتمد لا يف البداية، وزو يف زإلح احلالة 
ومبأأأاهئ توجيهيأأأة وأبلأأأغ الصأأأندوُق اجمللأأأَس أن الكيأأأان بصأأأده دعأأأداه واسأأأتكمال سياسأأأة عامأأأة  - 77

الحتياطي االستجابة للحاالت ا نسانية، وسيجمع املزيد م  التفاصيل ع  القياب الكمي لالحتياجات 
التمويليأأأة ا نسأأأانية لتُأأأدّعم علأأأى وجأأأا أفضأأأل عمليأأأة طديأأأد املخصصأأأات لالحتيأأأاطي ولأأأُيمك  يف هنايأأأة 

 املطا  طديد املبلغ األقصى املعتمد لاو
برّه ا هارة، غري أنا يرى أنا حُيتمل، هون سياسة عامة تُبني ابلتفصيل آليات مجأع  وحييط اجمللس علما - 78

 األموال واستخدا  أموال االحتياطي، استخداُ  االحتياطي هون مراعاة الغرض العا  املتوخى م  دنشائاو
جيهيية ويوصي اجمللس من يقوم الصندوق أا يلي: )أ( صيياةة السياسية العامية واملبيادت التو  - 79

م يييني  ١٠املتعلقيية ابسييتودام االحتيييااي؛ و )و( إعييادةص النظيير يف املبلييع املعتمييد ل حتيييااي وهييو 
دوالر وتربيييييرصل  مييييع األخييييذ يف االعتبييييار توقعييييات الصييييندوق املالييييية؛ و )ج( اإلبقيييياء علييييى رصيييييد 

 االحتيااي عند مستوال املعتمد.
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 خدمتهمعد  اسرتهاه السلر املمنوحة ملوظفني انتهت   
تنّ  السياسة العامة لربانمج األمم املتحدة ا اائي املتعلقة ابلسلر على املرتبات، والأ  يّتبعهأا  - 80

الصندوق أيضا، على طصيل كامل األرصدة مأ  السألر علأى املرتبأات غأري املسأرتهة مأ  األجأور النهائيأة 
يد يتبقأى بعأد التحصأيل مأ  األجأور للموظفني الإلي  توشة خدمتهم يف املنظمأة علأى االنتهأاءو وأي رصأ
 النهائية تب على املوظر تسديدح فورا وكامال قبل انتهاء خدمتاو

وكأأأأأأأأأأأان اجمللأأأأأأأأأأأس قأأأأأأأأأأأد أوصأأأأأأأأأأأى الصأأأأأأأأأأأندوق، يف تقريأأأأأأأأأأأرح عأأأأأأأأأأأ  الصأأأأأأأأأأأندوق للسأأأأأأأأأأأنة املنتهيأأأأأأأأأأأة يف  - 81
(، حن يقأو  مبأا يلأي: )أ( التعجيأل اجأراء طقيأق بشأفن A/70/5/Add.8) 2014األول/هيسمرب  كانون 31

األرصأأدة الدائنأأة غأأري العاهيأأة يف فأأراهى حسأأاابت السأألر علأأى املرتبأأاتو و )ب( النظأأر يف دنشأأاء نظأأا  آيل 
ملراقبة الُسلر املمنوحة للمأوظفني يف املكاتأب امليدانيأة واملكاتأب الرئيسأيةو وحيأيط اجمللأس علمأا ابلتحسأينات 

هوالرا أو بنسأأأأأأأأأبة  314 731ا الصأأأأأأأأأندوق واملتمثلأأأأأأأأأة يف تقلأأأأأأأأي  الرصأأأأأأأأأيد الأأأأأأأأأدائ  مبقأأأأأأأأأدار الأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأجله
املائأأة، عأأ  طريأأق عمليأأات الشأأطب واسأأرتهاه املبأأالغ املسأأتحقة، وانشأأاء نظأأا  آيل ملراقبأأة السأألر  يف 94.6

 للموظفنيو املمنوحة
ن السأأأألر املمنوحأأأأة غأأأأري أن اجمللأأأأس ال يأأأأزال يالحأأأأا أوجأأأأا قصأأأأور يف زأأأأإلا اجملأأأأال، تعأأأأوه د  أ - 82

 للموظفني ما ئالت ال تسرته منهم عند انتهاء خدمتهم يف الصندوق، وفيما يلي بياهُنا:
عأ  رصأيد  2016كانون األول/هيسمرب   31أُبلغ يف البياانت املالية للصندوق للفرتة املنتهية يف  • 

يشأمل زأإلا موظفأا، و  178هوالرا مأ  السألر املمنوحأة ملأا عأدهح  461 891غري مسده قأدرح 
 يف املائة( مستحقة م  موظفني انتهت خدمتهمو 35هوالرا ) 162 323الرصيد سلفا قدرزا 

 و2014موظفا يف الصندوق قبل عا   33املنتهية خدمتهم، انتهت خدمة  69م  املوظفني الأ • 
هوالرا، ظأل مبلأغ  299 568مأوظفني وقأدرزا  109م  السلر على املرتبات املمنوحة ملأا عأدهح  • 

هوالرا هون سأأداه ألكثأأر مأأ  سأأنة، وزأأو مأأا خيأأالر مأأا تقتضأأيا السياسأأة العامأأة املتعلقأأة  86 814
 ابلسلر على املرتباتو

و 2017وإلكرت ا هارة أن السلر على املرتبات ختضع الستعراٍض م  املقرر االنتهاء منا يف عا   - 83
املسأأأتحقة وأخطأأأاء لاسأأأبية طأأأرأت يف  وتعأأأزى بعأأأض األرقأأأا  املبلأأأغ عنهأأأا د  مأأأدفوعات ئائأأأدة عأأأ  املرتبأأأات

السأأنوات إلات الصأألة مأأإلح األرقأأا و وأُعأأري بعأأض املأأوظفني د  وكأأاالت أخأأرى اتبعأأة لألمأأم املتحأأدة، ولأأإللة 
غأأأأأاهروا هون أن يسأأأأأدهوا للصأأأأأندوق السأأأأألر علأأأأأى املرتبأأأأأات املسأأأأأتحقة مأأأأأنهمو ودىأأأأأافة د  إللأأأأأة، أوىأأأأأد 

هوالرا،  149 184تحقة غري املضأمون طصأيلها، وقأدرح الصندوق أنا استحدث خصصا لتغطية املبالغ املس
 ُحّده استناها د  ا ثبااتت املتاحة لةهارة ليغطي األرصدة غري املسدهة ال  ال يرجد اسرتهاهزاو

وحيأأيط اجمللأأس علمأأا بأأرّه ا هارة، غأأري أنأأا يأأرى أن بقأأاء أرصأأدة السأألر علأأى املرتبأأات املمنوحأأة  - 84
طويأأل، وال سأأيما فيمأأا يتعلأأق ابملأأوظفني املنتهيأأة خأأدمتهم، يُعأأّرض الصأأندوق للمأأوظفني هون سأأداه ألمأأد 
 الحتمال خسارة األموالو

ويوصيييي اجملليييس من يقيييوم الصيييندوق أيييا يليييي: )أ( ضيييمان االمتثيييال للسياسييية العامييية املتعلقييية  - 85
الييت تنتهيي  ابلسلف على املرتبات  وتشديد شروز اسيرتداد السيلف مين امليو فني  وال سييما يف احلياالت

قيهيييا خدمييية املو يييف وعليييي  سيييلف مسيييتحقة السيييداد للصيييندوق؛ و )و( مواصيييلة اسيييتعراض السيييلف 
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املسيتحقة السيداد مين أجييل معرقية أسيباو عييدم تسيديدها وإنشياء آلييات السييرتدادها حي  يتسي  تسييوية 
 خدمتهم. السلف واسرتدادها سواء من املو فني الذين ال يزالون يف اخلدمة أو املو فني املنتهية

 
 عد  ا إلن ابلسلر النقدية املخصصة للمشاريع  

جُتيأأأأز سياسأأأأات ودجأأأأراءات الصأأأأندوق املتعلقأأأأة ابلسأأأألر النقديأأأأة املخصصأأأأة للمشأأأأاريع أن طإلن  - 86
هوالر ابلنسأبة لكأل سألفة انوحأة  5 000رئيس مكتأب مبأند سألر نقديأة خصصأة للمشأاريع تصأل د  

هوالر يف أي وقأأأأت كأأأأان ابلنسأأأأبة للسأأأألر  20 000، ود  ملوظأأأأر يعمأأأأل بعقأأأأد هائأأأأم أو لأأأأده األجأأأأل
املمنوحأأأأة ألي مكتأأأأبو وتقتضأأأأي تعليمأأأأات الصأأأأندوق املتعلقأأأأة اقفأأأأال احلسأأأأاابت أن يُعأأأأر  مأأأأمل مجيأأأأع 
السأأألر يف غضأأأون سأأأبعة أ   مأأأ  انتهأأأاء النشأأأا  الأأأإلي ُمنحأأأت السأأألفة مأأأ  أجلأأأا، وأن يعكأأأس رصأأأيد 

تأأأزال  السأأأنة، جممأأأوع السأأألر املمنوحأأأة لألنشأأأطة الأأأ  الحسأأأاابت السأأألر املمنوحأأأة للمشأأأاريع، يف هنايأأأة 
 مستمرة يف هناية السنة أو ال  ُفرغ منها خالل األ   السبعة األخرية م  السنةو

هوالرا ابلنسأبة للمكتأب القطأري  20 942.51غري أن اجمللس الحأا أن الرصأيد املسأتحق بلأغ  - 87
لقطأأأري يف اببأأأوا غينيأأأأا اجلديأأأدة، أي أن الرصأأأأيد هوالرا ابلنسأأأبة للمكتأأأأب ا 116 648.66يف تشأأأاه، و 

هوالرو ودىأأأافة د  إللأأة، مأأند املكتبأأان القطأأر ن يف اببأأوا غينيأأأا  20 000جتأأاوئ احلأأد املأأفإلون بأأا وزأأو 
هوالرا، أي أهنأأا تتجأأاوئ احلأأد  126 617اجلديأأدة وجنأأوب السأأوهان سأألر مشأأاريع لسأأتة مأأوظفني تبلأأغ 

هون احلصول علأى املوافقأة مأ  مقأر الصأندوق، وزأو مأا خيأالر هوالر لكل موظر(  5 000املفإلون با )
 السياسات وا جراءات املتعلقة ابلسلر النقدية املخصصة للمشاريعو

والحأأأأا اجمللأأأأأس أيضأأأأا أنأأأأأا كأأأأان لأأأأأدى املكتأأأأب القطأأأأأري يف تشأأأأاه أرصأأأأأدة غأأأأري مسأأأأأدهة تبلأأأأأغ  - 88
علأأأى أن أرصأأأدة سأأألر ، وزأأأو مأأأا يأأأدل 2015د  السأأأنة  2014هوالرا، ُرّحلأأأت مأأأ  السأأأنة  20 942

 يوما هون سداهزاو 365مشاريع مستحقة القبض ظلت مستحقة ألكثر م  
وأبلغ الصندوُق اجمللَس حن الكيان سيعزئ ىأوابط ا شأرا  والرقابأة فيمأا يتعلأق ابالمتثأال للسياسأات  - 89

 ناسبوم  حيث احلصول على ا إلن الالئ  وسداه السلر النقدية املخصصة للمشاريع يف الوقت امل
ويوصي اجمللس من يقوم الصندوق أا يلي: )أ( كفالة حصول املكاتير القطريية عليى اإل ن  - 90

مييين مقييير الصيييندوق أييين  أي سيييلفة مييين السيييلف النقديييية املوصصييية للمشييياريع الييييت تفيييوق احليييد 
املنصوو علي  يف السياسة العامة؛ و )و( حتديد مهلة حليازة السيلف النقديية املوصصية للمشياريع 
ابلنسييبة لكييل نشيياز وكييل مو ييف يف السياسييات واإلجييراءات املتعلقيية ابلسييلف النقدييية املوصصيية 
للمشيياريع للتقليييل إىل أد  حييد ميين بقيياء أرصييدة السييلف النقدييية املوصصيية للمشيياريع دون سييداد 
ملدة مطولة؛ و )ج( تعزيز ضواب  اإلشراف والرصد على مستوى املكاتر القطرية لريمان االمتثيال 

 ات واإلجراءات املعمول هبا.للسياس
 

 تكنولوجيا املعلومات - ١١ 
 القصور يف تقييم ورصد تطبيقات تكنولوجيا املعلومات غري النظامية  

م  سياسة الصندوق العامة املتعلقة بتكنولوجيأا املعلومأات غأري النظاميأة علأى أن  4تنّ  الفقرة  - 91
عأأ  تقيأأيم ورصأأد تطبيقأأات تكنولوجيأأا املعلومأأات غأأري فأأرع خأأدمات املعلومأأات ا هاريأأة يتحمأأل املسأأؤولية 
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النظاميأأة مأأد  طديأأد مأأا يأأرتبط مأأا مأأ  خأأاطر وخأأدمات هعأأم، ومأأدى اسأأتقرارزا وفعاليتهأأا، ودثريزأأا يف 
 أهاء النظم الداخليةو

غأأأأأري أن اجمللأأأأأس الحأأأأأا أن الصأأأأأندوق ال يقأأأأأو  حعمأأأأأال تقيأأأأأيم ورصأأأأأد لتطبيقأأأأأات تكنولوجيأأأأأا  - 92
ظاميأأأةو ونتيجأأأة لأأأإللة، ال حيأأأتفا فأأأرع خأأأدمات املعلومأأأات ا هاريأأأة بقائمأأأة لتطبيقأأأات املعلومأأأات غأأأري الن

، وال يراجأأأأع زأأأأإلح القائمأأأأة، وال يُعأأأأّد تقريأأأأرا عأأأأ  تقيأأأأيم (2)تكنولوجيأأأأا املعلومأأأأات غأأأأري النظاميأأأأة املوجأأأأوهة
 و(3)تكنولوجيا املعلومات غري النظامية

ن زنأاك العديأد مأ  التطبيقأات املسأتحدثة أو املقتنأاة وأبلغ الصأندوُق اجمللأَس حنأا ا يكأ  علأى علأم ح - 93
خأارر مقأر الصأأندوقو وطلبأت ا هارة مأ  املكاتأأب ا قليميأة أن تتأابع األمأأر مأع املكاتأب القطريأأة، كأل حسأأب 

 و2016منطقتا، جلمع املعلومات ع  أي تطبيقات اقتُنيت أو اسُتحدثت لليا يف عا  
ما يرتبط بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات املوائيأة مأ  خأاطر وخيشى اجمللس أن يؤهي عد  معرفة  - 94

وخأأأدمات هعأأأم، ومأأأدى اسأأأتقرارزا وفعاليتهأأأا، ودثريزأأأا يف أهاء الأأأنظم الداخليأأأة، د  تعطيأأأل سأأأري العمأأأل 
 وا ىرار بسمعة املنظمة يف حال تعطّلت تطبيقات تكنولوجيا املعلومات غري النظاميةو

ندوق أيييا يليييي: )أ( اسيييتكمال قائمييية تطبيقيييات تكنولوجييييا ويوصيييي اجملليييس من يقيييوم الصييي - 95
املعلومييات ةييي النظامييية للتأكييد ميين أهنييا تغطييي مجيييع املنييااق؛ و )و( إجييراء اسييتعراض لتطبيقييات 
تكنولوجيييا املعلومييات ةييي النظامييية وققييا ملقتريييات السياسيية العاميية؛ و )ج( إنشيياء آليييات مراقبيية 

 تكنولوجيا املعلومات ةي النظامية. ملعرقة املواار املرتبطة بتطبيقات
 

 القصور يف دنفاإل السياسات املتعلقة ابلرباجميات احلاسوبية  
م  سياسة الصندوق العامة املتعلقة ابلرباجميأات احلاسأوبية أن يسأتخد   7و  6تقتضي الفقراتن  - 96

 الصندوق تراخي  شاملة لرباجميات احلماية م  الفريوسات احلاسوبيةو
نّي للمجلأأس، مأأ  اسأأتعراض قائمأأة الرباجميأأات احلاسأأوبية املقتنأأاة خأأالل الفأأرتة املستعرىأأة، أن وتبأأ - 97

مخسأأأأة مكاتأأأأب قطريأأأأة خالفأأأأت السياسأأأأة العامأأأأة بشأأأأرائها أنواعأأأأا مأأأأ  براجميأأأأات احلمايأأأأة مأأأأ  الفريوسأأأأات 
 احلاسوبية ختتلر ابختال  املكتب القطريو

لومأأات ا هاريأأة بصأأده وىأأع سياسأأة عامأأة بشأأفن وأبلأأغ الصأأندوُق اجمللأأَس حن فأأرع خأأدمات املع - 98
هورة تطأأأور الأأأنظم، سُينشأأأف مبقتضأأأازا سأأأجل ألصأأأول تكنولوجيأأأا املعلومأأأات واالتصأأأاالت، وسأأأُيبلَّغ بعدئأأأإل 
مكتأأأأُب دهارة مشأأأأاريع تكنولوجيأأأأا املعلومأأأأات واالتصأأأأاالت حي أصأأأأل مأأأأ  أصأأأأول براجميأأأأات تكنولوجيأأأأأا 

اخليأأأأأا أو يُتأأأأأربع بأأأأأا عينأأأأأا )الرتاخأأأأأي  أو االشأأأأأرتاكات املعلومأأأأأات واالتصأأأأأاالت ُيشأأأأأرتى أو ُيسأأأأأتحدث ه
األصأأأأول املسأأأأتحدثة حسأأأأب الطلأأأأب(، وحي مشأأأأاريع براجميأأأأات مقرتحأأأأة اسأأأأتوفت شأأأأرو  صأأأأالحية  أو

 التطبيق،   سُتسّجل يف السجل الشامل ألصول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو

__________ 

 تكنولوجيا املعلومات غري النظامية ال  تعوه د  املكاتب امليدانيةوتطبيقا م  تطبيقات  49ا يتم رصد وتفّقد حنو  (2) 

ا تُقأأدَّ  قائمأأأة تطبيقأأأات تكنولوجيأأأا املعلومأأأات غأأأري النظاميأأأة اخلاصأأأة ابملكاتأأأب القطريأأأة التابعأأأة للمكتأأأب ا قليمأأأي اخلأأأال  (3) 
 ابلدول العربيةو
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ت املتعلقأأة ابلرباجميأأات احلاسأأوبية د  غأأري أن اجمللأأس خيشأأى أن يأأؤهي القصأأور يف دنفأأاإل السياسأأا - 99
تعطيل سري العمل وا ىرار بسمعة املنظمة يف حال اسأتخدا  براجميأات غأري مرخصأةو ودىأافة د  إللأة، 

 مثة احتمال أن تتزايد تكالير وأعداه األهوات ال  تفي بنفس االحتياجات األساسية هاخل املنظمةو
ة لرصييد اعتميياد السياسييات واإلجييراءات املتعلقيية ويوصييي اجمللييس من يرييع الصييندوق آلييي - 100

 ابلرباجميات احلاسوبية  ويكفل االمتثال إليها على نطاق الكيان.
 

 اإلقرارات املقدمة من اإلدارة -جيم  
قأأأد  الصأأأأندوق ا قأأأأرارات التاليأأأأة املتعلقأأأأة ابملبأأأأالغ املشأأأطوبة واملبأأأأالغ املدفوعأأأأة علأأأأى سأأأأبيل اهلبأأأأة  - 101

 املفرتض، وال  يرى اجمللس أهنا ليست إلات شفنووحاالت الغش والغش 
 

 شطر خسائر النقدية واملبالع املستحقة القبز واملمتلكات - ١ 
هوالرا )كأأأأأان قأأأأأدرزا  312 277أبلأأأأأغ الصأأأأأندوُق اجمللأأأأأَس حنأأأأأا شأأأأأطب رمسيأأأأأال خسأأأأأائر قأأأأأدرزا  - 102
تبلأأأأأأأأأأغ (و ومأأأأأأأأأأ  املبأأأأأأأأأأالغ املشأأأأأأأأأأطوبة تربعأأأأأأأأأأات مسأأأأأأأأأأتحقة القأأأأأأأأأأبض 2015هوالرا يف عأأأأأأأأأأا   241 786
هوالرا، ومبأالغ مسأتحقة القأبض مأ  مأوظفني  86 249هوالرا، وسلر أموال تشأغيلية تبلأغ  144 275
هوالرا،  20 833هوالرا، وخزوانت بقيمأة  24 116هوالرا، وىرائب قيمة مضافة تبلغ  24 579تبلغ 

ات هوالرا، ودمأأأأداه 630هوالرات، ولجأأأأوئات بقيمأأأأة  11 308واتلكأأأأات ومنشأأأأمت ومعأأأأدات بقيمأأأأة 
 هوالرا )انظر املرفق الثاين(و 287بنزي  بقيمة 

 
 حاالت الغش والغش املفرتض - ٢ 

(، خطّأط اجمللأس عملياتأا ملراجعأة حسأاابت 240وفقال للمعايري الدولية ملراجعأة احلسأاابت )املعيأار  - 103
فيهأأا تلأأة  الت )مبأأاالبيأأاانت املاليأأة علأأى حنأأو انُتظأأر منأأا بدرجأأة معقولأأة طديأأُد األخطأأاء اجلوزريأأة واالخأأتال

النامجأأأأأة عأأأأأ  الغأأأأأش(و غأأأأأري أنأأأأأا ينبغأأأأأي عأأأأأد  التعويأأأأأل علأأأأأى مراجعأأأأأة احلسأأأأأاابت لتحديأأأأأد مجيأأأأأع األخطأأأأأاء 
 االختالالتو فاملسؤولية ع  منع الغش والكشر عنا تقع على عاتق ا هارة يف املقا  األولو أو

سأؤوليتها عأ  ا شأرا  علأى وأثناء مراجعة احلساابت، وجَّا اجمللس استفسارات لأةهارة بشأفن م - 104
تقييم خاطر الغش املاهي وبشفن العمليات القائمأة لتحديأد خأاطر الغأش ومواجهتهأا، مبأا فيهأا أي خأاطر 
أا انتبازهأا دليهأاو وّوجأا اجمللأس استفسأارات أيضأا عمأا دإلا كانأت ا هارة علأى  معينة حده ا ا هارة أو ُوجِّ

تبا يف وقوعهأأأا، مبأأأا يف إللأأأة استفسأأأارات ُوّجهأأأأت د  علأأأم حي حأأأاالت غأأأش فعليأأأة أو مزعومأأأة أو مشأأأأ
مكتأأأب خأأأدمات مراجعأأأة احلسأأأاابت والتحقيأأأقو واالختصاصأأأات ا ىأأأافية الأأأ  تأأأنظم املراجعأأأة اخلارجيأأأة 
للحسأاابت تُأأدرر حأأاالت الغأأش والغأش املفأأرتض يف قائمأأة املسأأائل الواجأب ا شأأارة دليهأأا يف التقريأأر عأأ  

 مراجعة احلساابتو
، ا تأأد اجمللأأس أي حأأاالت غأأش غأأري حأأاالت الغأأش أو الغأأش املفأأرتض الأأ  2016ويف عأأا   - 105

 و(4)هوالرا 43 898حالة و تبلغ قيمتها  15أبلغ الصندوُق اجمللَس عنها وعدهزا 
 

__________ 

 خدمات مراجعة احلساابت والتحقيقواملعلومات ع  حاالت الغش أو الغش املفرتض قّدمها مكتب  (4) 
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 شكر وتقدير -دال  
يأأوه اجمللأأأس أن يعأأرب عأأأ  تقأأأديرح ملأأا تلقأأأاح موظفأأأوح مأأ  تعأأأاون ومسأأأاعدة مأأ  املأأأدير التنفيأأأإلي  - 106

 وموظفياو للصندوق
 شارماشاشي كانت  )توقيع(

 املراقب املايل واملراجع العا  للحساابت يف اهلند
 رئيس جملس مراجعي احلساابت

  
 أسدموسى مجعة  )توقيع(

 املراقب املايل واملراجع العا  للحساابت يف مجهورية تنزانيا املتحدة
 )كبري مراجعي احلساابت(

  
 شيلركاي   )توقيع(

 االطاهي األملاين ملراجعي احلساابترئيس الديوان 
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 املرقق األول

 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١حالة تنفيذ التوصيات السابقة خ ل السنة املنتهية يف   
الفقرة املرجعية  

 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 
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 23الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأأس حن يقأأأأأأأأأو  الصأأأأأأأأأندوق 
طأأأديث املبأأأاهئ التوجيهيأأأة  يلأأأي: )أ( مبأأأا

للمكاتأأأب الالمركزيأأأة  يأأأث طأأأده وتبأأأنّي 
بوىأأأأوح الرتتيبأأأأأات املختلفأأأأة الأأأأأ  يتعأأأأأني 
علأأأأأأى املكاتأأأأأأب الالمركزيأأأأأأة اتباعهأأأأأأا مأأأأأأ  
أجأأأأأأل دنشأأأأأأاء أطأأأأأأر العمليأأأأأأات ودهار أأأأأأاو 

مواصأألة دعأأداه هراسأأات جأأدوى  )ب( و
مأاب املوافقأأة حثأر رجعأي علأأى شأاملة والت

دنشأأأأأأأأأاء املكاتأأأأأأأأأب الالمركزيأأأأأأأأأة املتبقيأأأأأأأأأةو 
دهمأأأأأأأأأأأأأأار املخطأأأأأأأأأأأأأأط التنظيمأأأأأأأأأأأأأأي  )ر( و

للمكاتأأأب الالمركزيأأأة وتسلسأأألها ا هاري 
 يف اهليكل التنظيمي للمكاتب القطريةو

اىأأأطلع الصأأأندوق ابسأأأتعراض شأأأامل جلميأأأع 
مكاتبا الالمركزيأة فيمأا يتعلأق بتأوافر هراسأات 

مأأأ  املكاتأأأب ا قليميأأأةو  اجلأأأدوى واملوافقأأأات
وحصأأأأأأأأل الصأأأأأأأأندوق علأأأأأأأأى موافقأأأأأأأأات حثأأأأأأأأر 
رجعأأأأأي، عنأأأأأد االقتضأأأأأاءو وقأأأأأد انتهأأأأأى أجأأأأأل 
اسأأأأأأأأأأأأأتخدا  املبأأأأأأأأأأأأأاهئ التوجيهيأأأأأأأأأأأأأة القائمأأأأأأأأأأأأأة 
للمكاتب الالمركزية، نظأرا ألن مجيأع جوانأب 
دهارة زأأأأأأأأأأإلح املكاتأأأأأأأأأأب مدرجأأأأأأأأأأة ابلفعأأأأأأأأأأل يف 
السياسأأأأأأأأأأأأأات التشأأأأأأأأأأأأأأغيلية القائمأأأأأأأأأأأأأة )مثأأأأأأأأأأأأأأل 

ودهارة  املصأأأأأأأأأأأأأروفات النثريأأأأأأأأأأأأأأة، والعقأأأأأأأأأأأأأأارات،
األصأأأول( والسياسأأأات الربانجميأأأة )مثأأأل خطأأأة 
العمل والرصد(و وفيمأا خيأ  تعريأر وطديأد 
الرتتيبأات املختلفأأة والقواعأد الأأ  تأنظم دنشأأاء 
زأأأأأأإلح املكاتأأأأأأب، فهأأأأأأي ُمدرجأأأأأأة يف السياسأأأأأأة 
اجلديأأأأأأأدة املتعلقأأأأأأأة اعأأأأأأأاهة تشأأأأأأأكيل اهليكأأأأأأأل 
التنظيمأأأأأأيو واسأأأأأأتعرض مأأأأأأدير شأأأأأأعبة املأأأأأأواره 

ائي لتلأأأأأأة السياسأأأأأأة، البشأأأأأرية املشأأأأأأروع النهأأأأأأ
وسأأأأُيقدَّ  د  اللجنأأأأة التنفيإليأأأأة يف اجتماعهأأأأا 

 و 2017املقبل املقرر عقدح يف حزيران/يونيا 

تُنتظَأأأأأأأأأأأأأأر موافقأأأأأأأأأأأأأأة اجمللأأأأأأأأأأأأأأس 
التنفيأأأأأأأأإلي علأأأأأأأأأى السياسأأأأأأأأأة 
اجلديأأأأأأأأأدة املتعلقأأأأأأأأأة اعأأأأأأأأأاهة 
 تشكيل اهليكل التنظيميو 

 X   
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 28الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأأس حن يقأأأأأأأأأو  الصأأأأأأأأأندوق 
ىأأمان االىأأطالع بأأز رات  يلأأي: )أ( مبأأا

الرصأأد والتقيأأيم مأأ  أجأأل التقيأأيم الفعأأال 
لتنفيأأأإل األنشأأأطة يف املكاتأأأب الالمركزيأأأةو 

طديأأأأأأأأأأد الأأأأأأأأأأدور الأأأأأأأأأأإلي يؤهيأأأأأأأأأأا  )ب( و
املنسأأأأأأأقون لصأأأأأأأاك املكاتأأأأأأأب الالمركزيأأأأأأأأة 

ينبغي وتوفري توجيهات واىحة بشفن ما 
أن يقأأأأأأأأأأأأأأأأأدموح مأأأأأأأأأأأأأأأأأ  هعأأأأأأأأأأأأأأأأأم ورقابأأأأأأأأأأأأأأأأأةو 

وىأأأأأأأأأع أزأأأأأأأأأدا  األهاء ودرسأأأأأأأأأاء  )ر( و
معأأأأأأأأأايري لرصأأأأأأأأأد وتقيأأأأأأأأأيم أهاء املنسأأأأأأأأأقني 
بشأأأأأأأأكل منهجأأأأأأأأي للتفكأأأأأأأأد مأأأأأأأأ  د أأأأأأأأائ 

 مهامهم وفقا لوالية الصندوقو

تعكأأأأأأر شأأأأأأعبة املأأأأأأواره البشأأأأأأرية علأأأأأأى تغيأأأأأأري 
املبأأأأأأاهئ التوجيهيأأأأأأة القائمأأأأأأة لأأأأأأدى ملكاتأأأأأأب 
 الالمركزيأأأأأأأةو وقأأأأأأأد اسأأأأأأأتعرض مأأأأأأأدير الشأأأأأأأعبة
املشأأأأأأأأأأأروع النهأأأأأأأأأأأائي، وسأأأأأأأأأأأُيقد  د  اللجنأأأأأأأأأأأة 

 التنفيإليةو 

تُنتظَأأأأأأأأأأأأأأر موافقأأأأأأأأأأأأأأة اجمللأأأأأأأأأأأأأأس 
التنفيأأأأأأأأإلي علأأأأأأأأأى السياسأأأأأأأأأة 
اجلديأأأأأأأأأدة املتعلقأأأأأأأأأة اعأأأأأأأأأاهة 
 تشكيل اهليكل التنظيميو

 X   

http://undocs.org/A/70/5/Add.8
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 
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 39الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأأس حن يقأأأأأأأأأو  الصأأأأأأأأأندوق 
تعزيز دجراءاتا املتعلقة برصد  يلي: )أ( مبا

الشأأأركاء املنفأأأإلي  مأأأ  أجأأأل كفالأأأة األهاء 
املناسأأأأأأأأأأأب ألنشأأأأأأأأأأأطة تنفيأأأأأأأأأأأإل الأأأأأأأأأأأأربامجو 

دعأأأأأأأأأأداه خطأأأأأأأأأأط رصأأأأأأأأأأد  كأأأأأأأأأأ   )ب( و
 طقيقها يف حدوه ا طار الزمرو

ال يزال تطوير املرحلة الثانيأة مأ  نظأا  الربجمأة 
العأأأأأأاملي علأأأأأأى املسأأأأأأار الصأأأأأأحيدو وسأأأأأأتكون 

غيلية للنظأأأا  يف مرحلتأأأا الثانيأأأة اخلأأأوال التشأأأ
،   ُتطبَّأأأأأأأق 2017متاحأأأأأأأة يف حزيران/يونيأأأأأأأا 

علأأأأى املنأأأأاطق تأأأأأدرتياو وفيمأأأأا يتعلأأأأق برصأأأأأد 
الشأأأأأأركاء املنفأأأأأأإلي ، أىأأأأأأير اأأأأأأوإلر ختطأأأأأأيط 
وتسجيل ومتابعأة التقأد  احملأرئ بشأفن النتأائج 
الرصأأأد د  هليأأأل السياسأأأات وا جأأأراءات يف 

لغأت دطار تنقيد سياسة خطأة العمألو وقأد ب
املإلكرة التوجيهية املتعلقة بتعزيأز رصأد النتأائج 
وجأأأوهة ا بأأأالغ عأأأ  النتأأأائج املرحلأأأة النهائيأأأة 
مأأأأأأأأأأأأأ  دعأأأأأأأأأأأأأداهزا، واسرُتِشأأأأأأأأأأأأأد يف دعأأأأأأأأأأأأأداهزا 
ابملمارسأأأأأأأات الأأأأأأأ    مجعهأأأأأأأا مأأأأأأأ  املكاتأأأأأأأب 
القطريأأأأأأأة عأأأأأأأ  طريأأأأأأأق مسأأأأأأأابقة للممارسأأأأأأأات 

 السليمةو 

يقأأأأأأر اجمللأأأأأأس ابجلهأأأأأأوه الأأأأأأ  
تبأأأأأأأأأأإلهلا ا هارة مأأأأأأأأأأ  أجأأأأأأأأأأل 

سياسأأأة خطأأأة العمأأأل تنقأأأيد 
املتعلقأأأأأأأأأأأة برصأأأأأأأأأأأد الشأأأأأأأأأأأركاء 
املنفأأأأأأأأأأأإلي و ويُنتظأأأأأأأأأأأر دمتأأأأأأأأأأأا  
تطأأأأأأوير املرحلأأأأأأة الثانيأأأأأأة مأأأأأأ  

 نظا  الربجمة العامليو 

 X   
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 55الفقرة 

يوصأأي اجمللأأس الصأأندوق مبواصأألة تطأأوير 
قاعأأأأأأأدة بيأأأأأأأأاانت عامليأأأأأأأة شأأأأأأأأاملة حلفأأأأأأأأا 
وتسأأأأأأأأأجيل املعلومأأأأأأأأأات األساسأأأأأأأأأية عأأأأأأأأأ  
اخلأأأأأرباء االستشأأأأأأاريني وعقأأأأأأوه اخلأأأأأأدمات 
وطأأديثها بصأأفة هوريأأة، مأأ  أجأأل طسأأني 
مراقبأة اتفاقأات اخلأأدمات اخلاصأة وعقأأوه 
اخلأأأأأأدمات ورصأأأأأأدزا وا بأأأأأأالغ عنهأأأأأأا يف 

 املكاتب امليدانيةو

أُقيمت فعاليات التدشني العأاملي ألهاة  هارة 
قأأأأأأدت حلقأأأأأأة أهاء اخلأأأأأأرباء االستشأأأأأأاريني، وعُ 

أأأأأأأأد  هراسأأأأأأأأية شأأأأأأأأبكية هعمأأأأأأأأا للتدشأأأأأأأأنيو ومسُِ
للمأأأوظفني ابلوصأأأول د  املأأأواره املتاحأأأة علأأأى 
شأأأأأأبكة ا نرتنأأأأأأأتو ويُقأأأأأأأدَّ  الأأأأأأأدعم للمرحلأأأأأأأة 
األوليأأأأأة عأأأأأ  طريأأأأأأق دسأأأأأداء املشأأأأأورة الفرهيأأأأأأة 
مباشأأرةل ومأأ  خأأالل تطبيأأق مكتأأب اخلأأدمات 
املتكاملةو وستقو  شعبة املواره البشرية برصد 

 ريواالمتثال للمعاي

يقأأأأأأر اجمللأأأأأأس ابجلهأأأأأأوه الأأأأأأ  
تبأأإلهلا ا هارة  نشأأاء قاعأأدة 
البيأأأأأأأأأاانت اخلاصأأأأأأأأأة بعقأأأأأأأأأوه 
اخلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدمات واخلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرباء 
االستشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارينيو وتُعتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرب 

 التوصية منفإلةو 

X    

5 - A/70/5/Add.8 ،
 60الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأأس حن يقأأأأأأأأأو  الصأأأأأأأأأندوق 
دنشأأأاء آليأأأة لسلسأأألة دمأأأداه  يلأأأي: )أ( مبأأأا

متينأأأأأأة، تكفأأأأأأل قيأأأأأأا  املكاتأأأأأأب امليدانيأأأأأأة 
بتسأأأأأأأليم املخأأأأأأأأزوانت املشأأأأأأأأرتاة وتوئيعهأأأأأأأأا 
بطريقأأأأأأأأأأأأأأة فعالأأأأأأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأأأأأى املسأأأأأأأأأأأأأأأتفيدي  

تطأأأأأأأأأأأأأأأوير أهوات  )ب( املسأأأأأأأأأأأأأأأتهدفنيو و
سأأتتيد للمكاتأأب القطريأأة مراقبأأة االلتأأزا  

وئيأأأأأأع املخأأأأأأزون، ابملواعيأأأأأأد والفعاليأأأأأأة يف ت
يشأأأأأأأمل التتبأأأأأأأأع املنأأأأأأأتظم للمقأأأأأأأأاييس  مبأأأأأأأا

الرئيسأأأية مأأأ  قبيأأأل النسأأأبة املئويأأأة لتنفيأأأإل 
خطأأأأأأأأأط التوئيأأأأأأأأأع ومسأأأأأأأأأتو ت املخأأأأأأأأأزون 

وىأأأأأأأأأأأأأأأأع الصأأأأأأأأأأأأأأأأندوق نظامأأأأأأأأأأأأأأأأا للمخأأأأأأأأأأأأأأأأزون 
 Shipmentنظأأأأا  تتبأأأأع الشأأأأحنات ”يسأأأأمى 

Tracker واب ىأأأأأأأافة د  إللأأأأأأأأة، وافقأأأأأأأأت “و
يا على استعراض السياسة املتعلقأة ا هارة العل

بعملية توفري سلع الصحة ا  ابيأة حكملهأا، 
مبأأأأأأأا يشأأأأأأأمل رصأأأأأأأد ا مأأأأأأأداهات املقدمأأأأأأأة د  
املنظمأأأات احلكوميأأأة وغأأأري احلكوميأأأةو وتأأأري 
اسأأأأأتعراض مشأأأأأروع وثيقأأأأأة سياسأأأأأةو وسأأأأأيقو  
مسأأأأأار عمأأأأأل متعلأأأأأق اهارة سلسأأأأألة ا مأأأأأداه 
بتحديأأأأأأأأد اجلهأأأأأأأأات املسأأأأأأأأؤولة املناسأأأأأأأأبة عأأأأأأأأ  

مليأأات املختلفأأة إلات الصأأألة بتقأأدمي لأأأوائ  الع

يُعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
للجهأأأأوه الأأأأ  تبأأأأأإلهلا ا هارة 
 نشأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء األهاة املتعلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
ابملخأأأأأأزونو وينتظأأأأأأر اجمللأأأأأأس 
دمتأأأأأأأأأأأأا  السياسأأأأأأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأأأأأأة 

 ابملخزونو 

 X   
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

الصأأأأأأأأأأأأأحة ا  ابيأأأأأأأأأأأأأة د  ختلأأأأأأأأأأأأأر الفأأأأأأأأأأأأأروع  احملتفا با يف مراكز تقدمي اخلدماتو         
 والكياانت التابعة للصندوقو

6 - A/70/5/Add.8 ،
 63الفقرة 

وافأأق الصأأندوق علأأى توصأأية اجمللأأس حن 
التعجيأل اجأراء طقيأق  يقو  مبا يلي: )أ(

بشأأأأفن األرصأأأأدة الدائنأأأأة غأأأأري العاهيأأأأة يف 
حسأأاابت السأألر علأأى مرتبأأات األفأأراهو 

النظأأر يف دنشأأاء نظأأا  آيل ملراقبأأة  )ب( و
املمنوحأأة للمأأوظفني يف املكاتأأب الُسأألر 

 امليدانية واملكاتب الرئيسيةو

أحأأأأأأأرئ الصأأأأأأأندوق ابلفعأأأأأأأل تقأأأأأأأدما جيأأأأأأأدا يف 
تصفية األرصدة الدائنة يف حساابت السألر 
على املرتباتو وُوىعت خطة عمأل تفصأيلية 
مأأأأأأد ا ثأأأأأأالث سأأأأأأنوات لتحديأأأأأأد األولأأأأأأو ت 
بشأأأأأأأأأفن األرصأأأأأأأأأأدة املسأأأأأأأأأتحقة واستعراىأأأأأأأأأأها 

 وتصفيتهاو
، كأأان 2016األول/هيسأأمرب  كأانون  31ويف 

مبلأأأأأأأأأغ األرصأأأأأأأأأدة الدائنأأأأأأأأأة قأأأأأأأأأد اضفأأأأأأأأأض د  
 هوالرو 17 000

وُأحأأأرئ تقأأأأد  كبأأأري أيضأأأأا يف تصأأأفية السأأأألر 
املتقاهمأأأأأة، الأأأأأ    ختفيضأأأأأها بنسأأأأأبة تقأأأأأارب 

يف املائأأة مأأأ  خأأأالل مأأأزيج مأأأ  عمليأأأات  60
 الشطب واسرتهاه املبالغ املستحقةو 

يُعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
لراميأأأأأأأأأأأة د  جلهأأأأأأأأأأأوه ا هارة ا

تدشني النظا  اآليل للُسألر 
املمنوحأأة للمأأوظفني وتصأأفية 
األرصأأأأأأأدة السأأأأأأألبيةو وتُعتأأأأأأأرب 

 التوصية منفإلةو 

X    

7 - A/71/5/Add.8 ،
 18الفقرة 

أوصأأأأأأأأأى اجمللأأأأأأأأأس الصأأأأأأأأأندوق حن يقأأأأأأأأأو  
وىأأأع اسأأرتاتيجيات شأأأاملة  يلأأي: )أ( مبأأا

للتخفير م  حدة املخاطر تغطأي مجيأع 
ىأأأأأأأأأمان  )ب( عمليأأأأأأأأأات الصأأأأأأأأأندوقو و

طديأأأأأأأأأأأأد املكاتأأأأأأأأأأأأب القطريأأأأأأأأأأأأة بوىأأأأأأأأأأأأوح 
للمخأأأأأأأأأأأأأأاطر ا ىأأأأأأأأأأأأأأافية والسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية 
االسأأأأأأتجابة اخلاصأأأأأأة ابملكاتأأأأأأب القطريأأأأأأة 

 وتوثيقها يف النظا و

نقأأأأأد الصأأأأأندوق عوامأأأأأل اخلطأأأأأورة املاثلأأأأأة  )أ(
أمأأأأأأأأأأا  هورات ا هارة املركزيأأأأأأأأأأة للمخأأأأأأأأأأاطر يف 

ال  أصأبحت تشأمل  2017-2016الفرتة 
اآلن عنصأأأأأأر األسأأأأأأباب احملتملأأأأأأةو وسأأأأأأيدخل 

 myRisksالصأأأأأأأندوق تعأأأأأأأأديال علأأأأأأأأى اأأأأأأأأوإلر 
ليأأأأأأأأأأأأأدرر خيأأأأأأأأأأأأأار اسأأأأأأأأأأأأأتحداث واسأأأأأأأأأأأأأتكمال 
اسأأرتاتيجيات شأأاملة للتخفيأأر مأأ  املخأأاطر 

 يف التطبيق القائمو
سأأأأيتم تدشأأأأني اأأأأوإلر مأأأأنقد للتصأأأأدي  )ب(

للمخأأاطر يتضأأم  عنصأأأرا متعلقأأا ابلتخفيأأأر 
خأأأأأأأأاطر الكبأأأأأأأأرية واحلامسأأأأأأأأة يف مأأأأأأأأ  حأأأأأأأأدة امل
 و2017شبا /فرباير 

يُعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
للجهأأأأوه الأأأأ  تبأأأأأإلهلا ا هارة 
لوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيات 
التصأأأدي للمخأأأاطرو وتُعتأأأرب 

 التوصية منفإلةو 

X    

8 - A/71/5/Add.8 ،
 21الفقرة 

الصأأندوق قيأأا  يوصأي اجمللأأس أن يضأم  
توثيأأأأأأق  املكاتأأأأأأب القطريأأأأأأة مبأأأأأأا يلأأأأأأي: )أ(

عمليأأأأأأة تقيأأأأأأيم املخأأأأأأاطر، ووىأأأأأأع خطأأأأأأأة 
شأأأأأأأأاملة لتقيأأأأأأأأيم املخأأأأأأأأاطر االسأأأأأأأأرتاتيجية 
وخاطر الغش،  اتحة وىع منهجيأات، 
ومعأأأأايري، ومصأأأأفوفات للمخأأأأاطر طويلأأأأة 
األجأأأأأأل، ودطأأأأأأار ئمأأأأأأر ملعاجلأأأأأأة املخأأأأأأاطر 

أعأأأدت مأأأإلكرة توجيهيأأأة مفصأأألة فيمأأأا يتعلأأأق 
ملخأأأأأأأأأأأاطر، مبعأأأأأأأأأأايري توثيأأأأأأأأأأق عمليأأأأأأأأأأأة تقيأأأأأأأأأأيم ا

لأأأة مأأأ  التقيأأأيم  مبأأا يشأأأمل توثيأأأق الصأأيغة املعدَّ
الشأأأأأأأأأأامل للمخأأأأأأأأأأاطرو وُوىأأأأأأأأأأعت مصأأأأأأأأأأفوفة 

طر االسأأأأأأأأرتاتيجية وخأأأأأأأأاطر منفصأأأأأأأألة للمخأأأأأأأأا
الغأأأأأأأشو وُأجريأأأأأأأت سأأأأأأأت حلقأأأأأأأات هراسأأأأأأأية 
شبكية دقليميأة وحلقأة هراسأية شأبكية واحأدة 

    X تُعترب التوصية منفإلةو 
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

مواصأأأأأأأأأأأأأأألة تأأأأأأأأأأأأأأأدريب  )ب( احملأأأأأأأأأأأأأأأدهةو و         
م املخأأاطر، وطديأأدزا املأأوظفني علأأى تقيأأي

والتخفيأأر مأأ  حأأد ا، مأأ  أجأأل دإلكأأاء 
الأأأوعي والفهأأأم بشأأأفن املخأأأاطر الأأأ  تأأأؤثر 

 يف الصندوقو

علأأأى مسأأأتوى املقأأأر يف األسأأأبوع األخأأأري مأأأ  
، قأأأأرب املوعأأأأد 2016تشأأأأري  األول/أكتأأأأوبر 

النهأأأأائي   أأأأائ مرحلأأأأة تقيأأأأيم ا هارة املركزيأأأأة 
 و2017-2016للمخاطر للفرتة 

9 - A/71/5/Add.8 ،
 25الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
ىأأأأأأأأمان دعأأأأأأأأداه املكاتأأأأأأأأب القطريأأأأأأأأأة  )أ(

ملصأأأأأفوفات املخأأأأأاطر وطديأأأأأدزا املعأأأأأايري 
املستخدمة يف تصأنير املخأاطر احملأدهةو 

املخأأأأأأأأأأأأاطر ”تعريأأأأأأأأأأأأر مراجعأأأأأأأأأأأأة  )ب( و
لتحقيأأأأأأأأأأأأأأق االتسأأأأأأأأأأأأأأاق يف “ املنخفضأأأأأأأأأأأأأأة

تصأأأأنير املخأأأأاطر الأأأأإلي سيسأأأأتخد  يف 
تعأأأأأديل  )ر( مجيأأأأأع وحأأأأأدات العمأأأأألو و

نظأأأأأأا  املعلومأأأأأأات االسأأأأأأرتاتيجية ليشأأأأأأمل 
مرفقأأأأأأال لتصأأأأأأنير املخأأأأأأاطر االسأأأأأأرتاتيجية 
ا ىأأأافية الأأأ  حيأأأدهزا املكتأأأب القطأأأري 

 وطديد جهات التنسيق هلاو

مفصأألة تتضأأم     وىأأع مأأإلكرة توجيهيأأة )أ(
مصأأأفوفة خأأأاطر واىأأأحة علأأأى أسأأأاب مأأأدى 
احتمال تصنير املخاطر ابعتبارزا منخفضأة 
ومتوسأأأأأأأأأأطة وكبأأأأأأأأأأرية وحامسأأأأأأأأأأة، وأثأأأأأأأأأأر إللأأأأأأأأأأة 
التصنير واملعأايري الأ  يسأتند دليهأاو واكتمأل 

 تنفيإل زإلا ا جراءو
املنقَّد  myRisksيتضم  كإللة تطبيق  )ب(

لأأأأأأأأأأأأدورة ا هارة املركزيأأأأأأأأأأأأأة للمخأأأأأأأأأأأأاطر لفأأأأأأأأأأأأأرتة 
فئأأأأأأأأأأأأأأأأأة منفصأأأأأأأأأأأأأأأأألة طأأأأأأأأأأأأأأأأأت  2016-2017
، كمأأأأأأأأا يأأأأأأأأره يف املأأأأأأأأإلكرة “ينطبأأأأأأأأق ال”اسأأأأأأأأم 

التوجيهيأأأة تعريأأأر واىأأأد لتصأأأنير املخأأأأاطر 
 املنخفضةو واكتمل تنفيإل زإلا ا جراءو

ثأأأأأة مأأأأأ  التطبيأأأأأق  )ر( تتضأأأأأم  الصأأأأأيغة احملدَّ
أيضا خيارا يتيد طديد خاطر دىافية يف كأل 
جمأأأأال مأأأأ  جمأأأأاالت املخأأأأاطرو وال يتأأأأيد زأأأأإلا 

ترشأأأأأأيحات جلهأأأأأأات التنسأأأأأأيق  اخليأأأأأأار تقأأأأأأدمي
خأأالل مرحلأأة التقيأأيمو وسأأيقو  الفريأأق املعأأأر 
اب هارة املركزيأأأأأأأأأأأة للمخأأأأأأأأأأأاطر، بعأأأأأأأأأأأد دجأأأأأأأأأأأراء 
طليل/اسأأأأأأتعراض جلميأأأأأأع املخأأأأأأاطر ا ىأأأأأأافية 
احملأأأأأدهة، اهرار مجيأأأأأع املخأأأأأاطر إلات الصأأأأألة 
يف القائمأأأأأة العامليأأأأأأة دإلا مأأأأأا كانأأأأأأت مسأأأأأأتوفية 
للمعأأأأأأأأأأايريو وسأأأأأأأأأأيتم رصأأأأأأأأأأد املخأأأأأأأأأأاطر الأأأأأأأأأأ  

ويف املعأأايري العامليأأة ابسأأتخدا  جأأداول تسأأت ال
تتبأأع لليأأة ابسأأتخدا  بأأرانمج دكسأأل )مبأأا يف 

 إللة طديد جهات التنسيق(و

يعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
للجهأأأأوه الأأأأ  تبأأأأأإلهلا ا هارة 
مأأأأأأأ  أجأأأأأأأل طسأأأأأأأني عمليأأأأأأأة 
دهارة املخأأأأأأأأأأأأأأأأأأاطرو وتُعتأأأأأأأأأأأأأأأأأأرب 

 التوصية منفإلةو 

X    
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 31الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
ىأأأأأأمان طأأأأأأديث معلومأأأأأأات امليزانيأأأأأأة  )أ(

الصأأأأأأأأحيحة يف نظأأأأأأأأا  الربجمأأأأأأأأة العأأأأأأأأاملي، 
ودجأأراء مطابقأأات ملعلومأأات امليزانيأأة بأأني 
املبأأأأأأالغ املقأأأأأأرر درسأأأأأأاهلا د  نظأأأأأأا  مراقبأأأأأأة 

يأأأأأرتبط تنفيأأأأأإل زأأأأأإلح التوصأأأأأية ارتباطأأأأأا مباشأأأأأرا 
ملي، امتا  املرحلة الثانيأة مأ  نظأا  الربجمأة العأا

ال  تسري على النحو املقأررو وأُنشأا حيّأز يف 
املرحلأأأأة الثانيأأأأة  هرار املعلومأأأأات غأأأأري املاليأأأأة 
اخلاصأأأة ابلتقأأأارير املرحليأأأة للشأأأركاء املنفأأأإلي ، 

يعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
جلهأأوه ا هارةو ولكأأ  يُنتظأأر 

يأأأأأة دمتأأأأأا  تطأأأأأوير املرحلأأأأأة الثان
 م  نظا  الربجمة العامليو

 X   
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

واملبأأأأأأالغ املدرجأأأأأأة يف خطأأأأأأط االلتزامأأأأأأات          
العمأأأأأأأأأأأل املخصصأأأأأأأأأأأة هلأأأأأأأأأأأإلح األنشأأأأأأأأأأأطةو 

النظأأأأأأأأأأر يف دهخأأأأأأأأأأال خاصأأأأأأأأأأيات  )ب( و
جديأأأأأأأأأأأأأدة يف نظأأأأأأأأأأأأأا  الربجمأأأأأأأأأأأأأة ليشأأأأأأأأأأأأأمل 
املعلومأأأأات غأأأأري املاليأأأأة اخلاصأأأأة ابلتقأأأأارير 

 املرحلية للشركاء املنفإلي و

وزأأأأأأأو اآلن قيأأأأأأأد االختبأأأأأأأار، يف دطأأأأأأأار خطأأأأأأأة 
 االختبارو

11 - A/71/5/Add.8 ،
 35الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأأس حن يقأأأأأأأأأو  الصأأأأأأأأأندوق 
مواصأأأأأألة اختأأأأأأاإل مبأأأأأأاهرات  يلأأأأأأي: )أ( مبأأأأأأا

لتحسأأأأني قأأأأدرة الشأأأأركاء املنفأأأأإلي   يأأأأث 
تعكأأأأأأس التقأأأأأأأارير املرحليأأأأأأأة عأأأأأأأ  خطأأأأأأأط 

النتأأائج يف فأأرتة ئمنيأأة معينأأة العمأأل د أأائ 
وتقّيم بشكل واىد التقأد  احملأرئ صأوب 

دجأأأأأأأأأأأأأأأراء  )ب( األزأأأأأأأأأأأأأأأدا  املقأأأأأأأأأأأأأأأررةو و
عمليأأأأأأأأات ىأأأأأأأأمان اجلأأأأأأأأوهة عنأأأأأأأأد تلقأأأأأأأأي 
التقأأأأأأأارير املرحليأأأأأأأة ومعاجلأأأأأأأة أي مأأأأأأأواط  

 ىعر ملحوظةو

سيضم  االنتهاء م  املرحلة الثانية م  نظأا  
الربجمأأأة العأأأاملي تأأأزام  مجيأأأع التقأأأارير املرحليأأأأة 

فصأأأألية مأأأأع خطأأأأط العمأأأأل، الأأأأ  اعتمأأأأدزا ال
موظفأأأأأو الصأأأأأندوق يف ظأأأأأل شأأأأأفافية كاملأأأأأةو 
وزإلا سيتيد ىمان اجلأوهة مأ  جانأب شأعبة 
الأأأأأأأأأأأربامج )واملكاتأأأأأأأأأأأب ا قليميأأأأأأأأأأأة(و وأثنأأأأأأأأأأأأاء 
التأأأأأدريب علأأأأأى اخلأأأأأوال التشأأأأأغيلية للمرحلأأأأأة 
الثانيأأأأأة، سيحصأأأأأل الشأأأأأركاء املنفأأأأأإلون أيضأأأأأا 
علأأأى تأأأأدريب متصأأأأل بنظأأأا  الربجمأأأأة العأأأأاملي، 

ك يف تقد أأأأأأا كأأأأأأل مأأأأأأ  شأأأأأأعبة الأأأأأأربامج يشأأأأأأرت 
 وشعبة اخلدمات ا هاريةو

وقأأأأد أُهرر يف هليأأأأل السياسأأأأات وا جأأأأراءات 
اأأأأأأوإلر ختطأأأأأأيط وتسأأأأأأجيل التقأأأأأأد  احملأأأأأأرئ يف 
متابعة نتائج الرصد، يف دطار تنقيد السياسة 
املتعلقأأأأأأأأأة خبطأأأأأأأأأة العمأأأأأأأأأألو وبلغأأأأأأأأأت املأأأأأأأأأأإلكرة 
التوجيهية املتعلقة بتعزيز رصأد النتأائج وجأوهة 

غ عأأأأأأ  النتأأأأأأائج املرحلأأأأأأة النهائيأأأأأأة مأأأأأأ  ا بأأأأأأال
دعأأداهزاو وبأأدأ عقأأد حلقأأات هراسأأية شأأبكية 
لتقدمي املإلكرة التوجيهية وعرض األهوات ال  

 وستسأأأأتمر 2017  جتميعهأأأأا يف أ ر/مأأأأايو 
 ح  هناية العا و

يُنتظأأأأأر دمتأأأأأا  تطأأأأأوير املرحلأأأأأة 
الثانيأأأأأأأأة مأأأأأأأأ  نظأأأأأأأأا  الربجمأأأأأأأأة 

 العامليو 

 X   

12 - A/71/5/Add.8 ،
 40الفقرة 

يوصأأأأأي اجمللأأأأأس الصأأأأأندوق اهرار شأأأأأر  
يف املأأأأإلكرة التوجيهيأأأأة للمكاتأأأأب القطريأأأأة 
يقضأأأأأأأأي بتوثيأأأأأأأأق كامأأأأأأأأل عمليأأأأأأأأة طديأأأأأأأأد 
معأأأأدالت تكأأأأالير الأأأأأدعم مأأأأع الشأأأأأركاء 
املنفإلي ، مبا يف إللة املعايري أو األسأاب 

دل املعمأأول بأأأا عنأأأد التفأأاوض بشأأأفن معأأأ
 تكالير الدعمو

يوافق اجمللس على ره ا هارة    تنقيد املإلكرة التوجيهية واستكماهلاو 
بشأأأأأأأأأأأأأأأفن تنقأأأأأأأأأأأأأأأيد املأأأأأأأأأأأأأأأإلكرة 
التوجيهيأأأأأأأأأأأأة  هرار معأأأأأأأأأأأأايري 
طديأأأأأأأأأد تكأأأأأأأأأالير الأأأأأأأأأدعمو 

 وتُعترب التوصية منفإلةو 

X    

https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.8


 

 

A
/7

2
/5

/A
d

d
.8

 
 

4
1
/1

4
4
 

1
7
-0

9
7
3
1
 

الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

         13 - A/71/5/Add.8 ،
 45الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
اسأأأأأأتخدا  أوامأأأأأأر الشأأأأأأراء املنشأأأأأأفة يف  )أ(

نظأأأأأأأأأأا  أطلأأأأأأأأأأس بوصأأأأأأأأأأفها أهاة التعاقأأأأأأأأأأد 
الرئيسأأية لشأأأراء السأأألع وااللتأأأزا  ابألمأأأوال 
قبأأل تسأأليم السأألع واخلأأدمات، مأأ  أجأأل 
تقلأأأأأأأأأأأأأأأي  احتمأأأأأأأأأأأأأأأال وروه أخطأأأأأأأأأأأأأأأاء يف 
االلتزامأأات، وىأأمان االمتثأأال  جأأراءات 

الداخليأأأأأأأأأأأأأأةو الشأأأأأأأأأأأأأراء ودطأأأأأأأأأأأأأأار املراقبأأأأأأأأأأأأأة 
احلأأرل علأأى قيأأا  فأأرع خأأدمات  )ب( و

الشأأأأراء برصأأأأد املكاتأأأأب القطريأأأأة للتفكأأأأد 
 م  امتثاهلا لنظم وقواعد الشراءو 

  تدشأأأأني أهاة فحأأأأ  عشأأأأوائي لرصأأأأد زأأأأإلا 
التوجيا وأُطلعت مجيع املكاتأب القطريأة علأى 
النتيجأأأأأة املتفتيأأأأأة مأأأأأ  زأأأأأإلح األهاة لدراسأأأأأتها، 
حيأأأأأأث كشأأأأأأفت أن عأأأأأأدها كبأأأأأأريا جأأأأأأدا مأأأأأأ  

ملكاتأأأأب القطريأأأأة ال يسأأأأتخد  أوامأأأأر الشأأأأراء ا
بوصأأفها أهاة التعاقأأد الرئيسأأية لشأأراء السأألعو 
وستسأأأأأأأأتمر شأأأأأأأأعبة خأأأأأأأأدمات املشأأأأأأأأرت ت يف 
دجأأأأراء فحأأأأأول عشأأأأوائية ودطأأأأأالع املكاتأأأأأب 

 القطرية على التقد  احملرئو

يعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
للجهأأأأوه الأأأأ  تبأأأأأإلهلا ا هارة 
لرصأأأأأأأأد أنشأأأأأأأأطة املشأأأأأأأأرت ت 

املكاتأأأأأأأأأأأب علأأأأأأأأأأأى مسأأأأأأأأأأأتوى 
القطريأأأأأةو وتُنصأأأأأد املكاتأأأأأب 
القطريأأأأأأأأة ابسأأأأأأأأتخدا  أوامأأأأأأأأر 
الشأأراء بوصأأفها أهاة التعاقأأد 

 الرئيسيةو

 X   

14 - A/71/5/Add.8 ،
 51الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
النظأأأأأأر يف طسأأأأأأني نوعيأأأأأأة املؤشأأأأأأرات  )أ(

األزأأأأدا  النوعيأأأة الأأأأ   يأأأث تعأأأأرب عأأأ  
يعتأأأأز  د ائزأأأأا، وطديأأأأد النأأأأواتج بوىأأأأوح 
ابالسأأأتناه د  النتأأأائج املقأأأرر د ائزأأأا مأأأ  
أجأأأأل سالسأأأأة الرصأأأأد وا بأأأأالغ فصأأأألياو 

وىأأأأع مبأأأأاهئ توجيهيأأأأة وآليأأأأات  )ب( و
لضأأأمان اجلأأأأوهة، تضأأأأم  دمكانيأأأأة قيأأأأاب 
املراحأأأأأل املهمأأأأأة بوىأأأأأوح خأأأأأالل مرحلأأأأأة 

تتبع الرصد وا بالغ، مع كوهنا مصممة ل
 د ائ أزدا  املؤشراتو

جأأأأأأرى تنقأأأأأأيد املبأأأأأأاهئ التوجيهيأأأأأأة لعمليأأأأأأات 
التخطأأأأأأأأأأأأأأأأأيط والرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأد وا بأأأأأأأأأأأأأأأأأأالغ يف أهاة 

myResults  هرار توجيهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات متعلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
بضأأأأأأمان اجلأأأأأأوهة يف كأأأأأأل عمليأأأأأأة )التخطأأأأأأيط 
والرصأأأأأد وا بأأأأأالغ(و ووئعأأأأأت زأأأأأإلح املبأأأأأاهئ 
التوجيهيأأأأأأة أثنأأأأأأاء ا عأأأأأأالن عأأأأأأ  افتتأأأأأأاح هورة 

 و2016 ا بالغ السنوية لعا 

يوافأأأأأأأأق اجمللأأأأأأأأس علأأأأأأأأأى رهوه 
ا هارةو وتُعتأأأأأأأأأأأأأأرب التوصأأأأأأأأأأأأأأية 

 منفإلةو 

X    

15 - A/71/5/Add.8 ،
 56الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
اختأأأأأأاإل دجأأأأأأراءات تصأأأأأأحيحية بشأأأأأأفن  )أ(

احلأأأأاالت الأأأأ  يظهأأأأأر فيهأأأأا قيأأأأد بيأأأأأاانت 
طسأأني هقأأأة وموثوقيأأأة خاطئأأة، مأأأ  أجأأأل 

التقأأأأأأأارير الأأأأأأأ  يصأأأأأأأدرزا النظأأأأأأأا  بشأأأأأأأفن 
مواصأأأأأأأأألة  )ب( ا جأأأأأأأأأائات السأأأأأأأأأنويةو و

تنقيأأأأأأأأأأأأأة البيأأأأأأأأأأأأأاانت يف النظأأأأأأأأأأأأأا   يأأأأأأأأأأأأأث 
تتضأأم  التقأأارير الصأأاهرة عنأأا أرصأأدة  ال

دجأأأأأأأأأأأأائات املأأأأأأأأأأأأوظفني الأأأأأأأأأأأأإلي  انتهأأأأأأأأأأأأأت 
 خدمتهمو

  تصأأأحيد احلأأأاالت الأأأأ  لأأأوِحا فيهأأأأا وروه 
 أرصأأأأأأأدة دجأأأأأأأائات املأأأأأأأوظفني الأأأأأأأإلي  انتهأأأأأأأت
خأأدمتهمو وعملأأت شأأعبة املأأواره البشأأرية مأأع 
بأأأأرانمج األمأأأأم املتحأأأأدة ا اأأأأائي علأأأأى تطأأأأوير 
بأأأأأرانمج نصأأأأأي  صأأأأأالح زأأأأأإلح األعطأأأأأأال يف 
النظأأأأأأأأأا و ومأأأأأأأأأ  اآلن فصأأأأأأأأأاعدا، ستضأأأأأأأأأطلع 
الشأأأأعبة بأأأأدور اسأأأأتباقي يف التحقأأأأق والتفكأأأأد 
مأأ  تضأأبيط أرصأأدة دجأأائات املأأوظفني الأأإلي  
انتهأأأأأأأأأت خأأأأأأأأأدمتهم، لتقليأأأأأأأأأل آاثر األخطأأأأأأأأأاء 

 شرية د  أهىن حدوالب

طقأأأأق اجمللأأأأس مأأأأ  الأأأأربانمج 
النصأأأي الأأأإلي جأأأرى تطأأأويرح 
ويتفأأأأأأأأأأأأق مأأأأأأأأأأأأع رهوه ا هارةو 

 وتُعترب التوصية منفإلةو 

X    
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

         16 - A/71/5/Add.8 ،
 59الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
املأأواره دجأأراء تقيأأيم لالحتياجأأات مأأ   )أ(

البشأأأأأأأأرية واسأأأأأأأأتعراض عقأأأأأأأأوه اخلأأأأأأأأدمات 
القائمأأأة مأأأ  أجأأأل احلأأأد مأأأ  اسأأأتخدامها 
لوظأأأأأأأأأأأأأأأأأأائر الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأندوق األساسأأأأأأأأأأأأأأأأأأيةو 

رصأأأد عمليأأأة اسأأأتقدا  أصأأأحاب  )ب( و
عقأأأأأأأأأوه اخلأأأأأأأأأأدمات للتفكأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأ  أهنأأأأأأأأأأم 
ُيسأأأأتقدمون ألهاء وظأأأأائر غأأأأري أساسأأأأية 
وفقا لدليل برانمج األمم املتحدة ا اائي 
لعقأأأأأأأأأأأأأأوه اخلأأأأأأأأأأأأأأدمات الأأأأأأأأأأأأأأإلي يعتمأأأأأأأأأأأأأأدح 

 صندوقوال

تشأأأأأكل تقييمأأأأأات االحتياجأأأأأات مأأأأأ  املأأأأأواره 
البشرية واستعراض أصأحاب عقأوه اخلأدمات 
جأأأزءا ال يتجأأأزأ مأأأ  أي عمليأأأة دعأأأاهة تنظأأأأيم 

عملية دعأاهة  48للمكتبو وقد ُأجريت حنو 
د  عأأأأأا   2014تنظأأأأأيم يف الفأأأأأرتة مأأأأأ  عأأأأأا  

، دمأأأأأا نُفأأأأأإلت ابلكامأأأأأل أو أهنأأأأأا قيأأأأأد 2016
أو يف انتظأأار عمليأأة جاريأأة  29التنفيأأإل، ومثأأة 

وىأأأع اللمسأأأات األخأأأرية لتنفيأأأإلزا يف الفأأأرتة 
، 2017م  وقت ا بالغ د  منتصر عأا  

عمليأأأأة مقأأأأررةو واب ىأأأأافة د  إللأأأأة،  15 و
يف دطأأأأأأأار  2017أُهرِر شأأأأأأأر  جديأأأأأأأد لعأأأأأأأا  

عأأأأأأأأرض واثئأأأأأأأأق الأأأأأأأأربامج القطريأأأأأأأأة اجلديأأأأأأأأدةو 
ومبوجبأأأأا أصأأأأبحت جلنأأأأة اسأأأأتعراض الأأأأأربانمج 

يف الطلأأب،  تشأأرت  دهرار خطأأة مأأواره بشأأرية
األمأأأأأأر الأأأأأأإلي قأأأأأأد يأأأأأأؤهي د  دعأأأأأأاهة تنظأأأأأأيم 
املكاتأأأأأأأب القطريأأأأأأأة علأأأأأأأى حنأأأأأأأو يتأأأأأأأيد توثيأأأأأأأق 
االحتياجأأأأات مأأأأ  املأأأأواره البشأأأأرية والتغأأأأريات 
اجلاريأأة فيهأأا بعنايأأةو ونتيجأأة لعمليأأات دعأأاهة 

علأأأى األقأأأل  107التنظأأأيم املعتمأأأدة، طولأأأت 
مأأأأ  الوظأأأأائر املسأأأأتندة د  عقأأأأوه خأأأأدمات 

ةو وأصأأأأأبحت زأأأأأإلح د  وظأأأأأائر لأأأأأدهة املأأأأأد
العمليأأأة مأأأ  املمارسأأأات الثابتأأأة يف اسأأأتعراض 
وتقيأأيم االحتياجأأات مأأ  املأأواره البشأأرية علأأى 

 مستوى املكاتب القطريةو
وستنفإل شعبة املواره البشرية عملية استعراض 
علأأى املسأأأتوى ا قليمأأأي مأأ  أجأأأل اسأأأتعراض 
الشأأأرو  املرجعيأأأة املطبقأأأة يف مجيأأأع الطلبأأأات 

يف البلأأأأأأدان الأأأأأأ  اجلديأأأأأأدة لعقأأأأأأوه خأأأأأأدمات 
خضأأأأأأأعت ابلفعأأأأأأأل لعمليأأأأأأأة دعأأأأأأأاهة التنظأأأأأأأيم، 
وإللة لضمان عد  استخدا  عقوه خدمات 

 جديدة يف الوظائر غري األساسيةو

تُنتظأأأر عمليأأأة وىأأأع الصأأأيغة 
النهائيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة لتقييمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
االحتياجأأأأأأأأأات مأأأأأأأأأ  املأأأأأأأأأواره 
البشأأأرية يف ختلأأأر املكاتأأأب 

 القطريةو 

 X   

17 - A/71/5/Add.8 ،
 64الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
ا سأأأأأأأأأأأراع بعمليأأأأأأأأأأأة طأأأأأأأأأأأديث هليأأأأأأأأأأأل  )أ(

سياسأأأأأات ودجأأأأأراءات املخأأأأأزون لتحقيأأأأأق 
اتسأأاق احملتأأو ت والتوجيهأأات وجتانسأأها 
يف النظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  اجلديأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد للمخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأزونو 

شأّكل صأأندوق األمأم املتحأأدة للسأكان فريقأأا 
عأأأأأأامال مشأأأأأأرتكا بأأأأأأأني الُشأأأأأأعب ُكلأأأأأأأر اهارة 
املخأأزون، مبشأأاركة فأأرع أمأأ  السأألع األساسأأية 
وفأأأأأأأأأأرع الشأأأأأأأأأأؤون املاليأأأأأأأأأأة وفأأأأأأأأأأرع االسأأأأأأأأأأتجابة 
للحأأأاالت ا نسأأأانية واهلشأأأة ووحأأأدة الشأأأؤون 

يعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
جلهأأأأأأأأأأأأأأأأوه ا هارةو ويُنتظأأأأأأأأأأأأأأأأر 
طأأأأأأأديث السياسأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأة 

 ابملخزونو 

 X   
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

التفكد مأ  أنّأا يف حأال حأدوث  )ب( و         
املسأتقبل،  أي تغيريات يف زإلا النظأا  يف

سأأأأأأأيتعنّي طأأأأأأأديث السياسأأأأأأأة متشأأأأأأأيال مأأأأأأأع 
 اعتماه النظا  اجلديدو

نونيأأأأة وفأأأأرع خأأأأدمات املعلومأأأأات ا هاريأأأأة القا
وشأأأأأأعبة الأأأأأأربامج وفأأأأأأرع خأأأأأأدمات املشأأأأأأرت ت 
ومجيأأأأأع املكاتأأأأأب ا قليميأأأأأةو والفريأأأأأق العامأأأأأل 
مكلر بتحديث السياسة املتعلقة ابملخأزونو 
وسيتعاون الفريق العامل املشرتك بني الُشعب 
واجمللأأأس االستشأأأاري املعأأأر ابلتغيأأأري لضأأأمان 

م جديأأأأأدةو مواءمأأأأأة السياسأأأأأات مأأأأأع أي نظأأأأأ
وتسأأأري أعمأأأال صأأأياغة السياسأأأة علأأأى املسأأأار 

 الصحيد، ابلتشاور مع ختلر الوحداتو

18 - A/71/5/Add.8 ،
 68الفقرة 

اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: يوصأأأأأأأأى 
تضأأأأأأأأأأأأأأمني الأأأأأأأأأأأأأأدليل بوىأأأأأأأأأأأأأأوح أهوار  )أ(

ومسأأأأأأأؤوليات ونطأأأأأأأاق اهليئأأأأأأأات الرقابيأأأأأأأة 
وسائر املوظفني املشاركني يف عملية دهارة 

وىع توصأير وظيفأي  )ب( املخزونو و
موحأأأأد لأأأأدور مسأأأأؤول تنسأأأأيق املخأأأأزون، 

 يف إللة متطلبات الكفاءةو مبا

يقأأأأأأأو  فريأأأأأأأق العمأأأأأأأل املشأأأأأأأرتك بأأأأأأأني الُشأأأأأأأعب 
د األهوار واملسأأؤوليات وأوجأأا املسأأاءلة بتحديأأ

لكافأأأأأة األطأأأأأرا  املعنيأأأأأة املشأأأأأرتكة يف عمليأأأأأة 
دهارة املخأأأأأأزون بُرّمتهأأأأأأا، مبأأأأأأا يشأأأأأأمل صأأأأأأياغة 
توصأأأأأأأأير وظيفأأأأأأأأي لأأأأأأأأدور مسأأأأأأأأؤول تنسأأأأأأأأيق 

 املخزونو

ينتظأأأأأأأأأأأأر اجمللأأأأأأأأأأأأس طأأأأأأأأأأأأديث 
 السياسة املتعلقة ابملخزونو 

 X   

19 - A/71/5/Add.8 ،
 74الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
املواءمأأأأأأأة بأأأأأأأني السياسأأأأأأأات واملبأأأأأأأاهئ  )أ(

التوجيهيأأأة لتقيأأأيم املخأأأزوانت، مأأأ  أجأأأأل 
احلفأأأال علأأأى االتسأأأاق يف طديأأأد تكلفأأأة 

دجأأأأراء مقارنأأأأة بأأأأني  )ب( املخأأأأزوانتو و
لفأأة االسأأتبدال جلميأأع التكلفأأة وصأأايف تك

دنشأأاء آليأأة لتسأأجيل  )ر( املخأزوانتو و
تكأأأأأأأأأأالير االسأأأأأأأأأأتبدال احلاليأأأأأأأأأأة جلميأأأأأأأأأأع 
املخأأأأأأزوانت، مأأأأأأ  أجأأأأأأل طسأأأأأأني عمليأأأأأأة 
تقيأأأأأأأأأأيم املخأأأأأأأأأأزوانت أثنأأأأأأأأأأاء فأأأأأأأأأأرتة جأأأأأأأأأأره 

 املخزوانت ودقفال احلساابتو

سأأيجري توىأأيد عمليأأة تقيأأيم املخأأزوانت يف 
الصأأيغة اجلديأأأدة مأأأ  السياسأأأة املتعلقأأأة اهارة 

خأأزون، اجلأأاري تنقيحهأأا حاليأأا، كمأأا تأأري امل
 تنقيد اوإلر دهارة املخزونو

وقأأد أجأأرى الصأأندوق مقأأارانت بأأني التكلفأأة 
وتكلفأأة االسأأتبدال احلاليأأة جلميأأع املخأأزوانت 
الأأأأأ  مضأأأأأى عليهأأأأأا أكثأأأأأر مأأأأأ  سأأأأأتة أشأأأأأهر، 
وإللأأأأة يف دطأأأأار دجأأأأراءات دقفأأأأال احلسأأأأاابت 

و واشأأأأأأرتطت تعليمأأأأأأات دقفأأأأأأال 2016لعأأأأأأا  
مجيع املكاتب امليدانية طلأب  احلساابت على

قأأوائم أسأأعار جلميأأع السأألع املشأأرتاة لليأأا قبأأل 
الأأ  ا تُأأوئع حأأ  هنايأأة  2016متوئ/يوليأأا  1

السنةو وطُلِأب د  شأعبة خأدمات املشأرت ت 
تقأأأأأأأدمي التكأأأأأأأأالير السأأأأأأأوقية جلميأأأأأأأأع السأأأأأأأألع 
املشأأأأرتاة هوليأأأأا الأأأأ  مضأأأأى عليهأأأأا أكثأأأأر مأأأأ  

لسأأنةو ومأأأ  أشأأهر وا تأأأوئَّع حأأ  هنايأأأة ا سأأتة
اآلن فصأأأاعدا سأأأيطبق ا جأأأراء إلاتأأأا يف هنايأأأة  

 كل سنةو

يُعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
للجهأأأأوه الأأأأ  تبأأأأأإلهلا ا هارة 
لتحديأأأد تكأأأالير املخأأأزونو 
ويُنتظأأأأأأأأر طأأأأأأأأديث السياسأأأأأأأأة 

 املتعلقة ابملخزونو 

 X   
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

         20 A/71/5/Add.8 ،
 78الفقرة 

يوصأأأأأي جملأأأأأس مراجعأأأأأي احلسأأأأأاابت حن 
دهرار  يقأأأأأأأأأو  الصأأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأأا يلأأأأأأأأأي: )أ(

التكأأأأالير املتوّقعأأأأأة السأأأأتخدا  صأأأأأندوق 
احتيأأأأأأأأاطي ا يأأأأأأأأواء امليأأأأأأأأداين يف ميزانيتأأأأأأأأا 

د  عأا   2018املتكاملة للفرتة م  عأا  
دعأأأاهة النظأأأر يف العتبأأأة  )ب( و و2021

املاليأأأة احملأأأّدهة الحتيأأأاطي ا يأأأواء امليأأأداين 
 ئة املتغريةوحسب البي

يقبأأأأأأأأأأأأل الصأأأأأأأأأأأأندوق التوصأأأأأأأأأأأأية املتعلقأأأأأأأأأأأأة اهرار 
التكأأأأأأأأأأالير املتوقعأأأأأأأأأأة لالحتياجأأأأأأأأأأات التمويليأأأأأأأأأأة 
لطلبأأات التطبيأأق يف امليزانيأأة املتكاملأأة للفأأرتة مأأ  

و ومتاشأأأأأأأأيا مأأأأأأأأع 2021د  عأأأأأأأأا   2018عأأأأأأأا  
إللأأة، يواصأأل الصأأندوق تعاونأأا مأأع الشأأركاء يف 
جمموعأأة األمأأم املتحأأدة ا اائيأأة مأأ  أجأأل وىأأع 
أسأأأأاب اثبأأأأأت لتوقأأأأع تطأأأأأوير األمأأأأاك  املشأأأأأرتكة 
ملنظومأأأة األمأأأم املتحأأأدة مسأأأتقبال، وزأأأو مأأأا  ثأأأل 

 احملرك الرئيسي للتكلفةو
مأ  التوصأية عنأد  )ب( و سأينفإل اجلأزءان )أ(

-2018دقأأأأأأأأأرار امليزانيأأأأأأأأأة املتكاملأأأأأأأأأة للفأأأأأأأأأرتة 
 و2017يف أيلول/سبتمرب  2021

ينتظأأأأأأأأأأأأأأأأر اجمللأأأأأأأأأأأأأأأأس تنفيأأأأأأأأأأأأأأأأإل 
 اسرتاتيجيات ا هارةو 

 X   

21 - A/71/5/Add.8 ،
 83الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأي جملأأأأأأأأأأس مراجعأأأأأأأأأأي احلسأأأأأأأأأأاابت 
ا فصأأأأأاح عأأأأأ   الصأأأأأندوق مبأأأأأا يلأأأأأي: )أ(

املبلأأأأأأأأغ ا مجأأأأأأأأايل للبحأأأأأأأأث والتطأأأأأأأأوير يف 
يتصأأل ابلسأألع الأأ  هلأأا طأأابع األصأأول  مأا

غأأأري امللموسأأأة والأأأ  جأأأرى االعأأأرتا  مأأأا  
ل الفأأأأأأأأرتة املشأأأأأأأأمولة كمصأأأأأأأأروفات خأأأأأأأأال

دعأأداه توصأأير دىأأايف  )ب( ابلتقريأأرو و
لألصأأأأأأأأول للرباجميأأأأأأأأات املطأأأأأأأأورة هاخليأأأأأأأأالو 

دنشأأاء رمأأوئ منفصأألة للحسأأاابت  )ر( و
لتسأأأأأأجيل التكأأأأأأالير وا زأأأأأأالك املأأأأأأرتاكم 
ومصأأأروفات ا زأأأالك للرباجميأأأات املقتنأأأاة 
خارجيأأأأأأأأأأأأأأال وتلأأأأأأأأأأأأأأة املطأأأأأأأأأأأأأأورة هاخليأأأأأأأأأأأأأأاو 

ة تطأأأأوير أهاة أو آليأأأأأة لتتبأأأأع تكلفأأأأأ )ه( و
 الرباجميات املطّورة هاخليالو

نفإلت زإلح التوصية جزئيأاو فقأد   ا فصأاح 
ع  املبلغ ا مجايل لتكالير البحث والتطوير 

 9يف املالحظأأأأأأأأة  2017املصأأأأأأأأروفة يف عأأأأأأأأا  
فصأأأد 

ُ
علأأأى البيأأأاانت املاليأأأةو وُحأأأدِّه املبلأأأغ امل

عنأأأأأا مأأأأأ  خأأأأأالل طأأأأأر ت ُأجريأأأأأت مأأأأأع فأأأأأرع 
 ت القائمةخدمات املعلومات ا هارية واجلها

علأأأأأأى تسأأأأأأيري األعمأأأأأأال يف ختلأأأأأأر املشأأأأأأاريع 
احملدهة، م  قبيل شعبة املواره البشأرية وشأعبة 
الأأأأأأأأأربامجو واسأأأأأأأأأُتخدمت زأأأأأأأأأو ت منفصأأأأأأأأألة 
لتوصأأأيفات األصأأأول وأُنشأأأئت رمأأأوئ منفصأأألة 
للحسأأأأاابت لتسأأأأجيل التكأأأأالير ومصأأأأارير 
ا زأأأأالك للرباجميأأأأات املقتنأأأأاة خارجيأأأأا وتلأأأأة 

 املطورة هاخلياو
( ال  كأأأأأأأأأأ  اعتبأأأأأأأأأأارح نُفأأأأأأأأأأإل بعأأأأأأأأأأدو واجلأأأأأأأأأأزء )ه

واحُتسأأبت املبأأالغ الأأ  متأأت رمسلتهأأا وا فصأأاح 
علأى أسأاب تقأديرات أجرازأا  2016عنها يف 

فأأأأأرع خأأأأأدمات املعلومأأأأأات ا هاريأأأأأة واجلهأأأأأات 
القائمأأأة علأأأى تسأأأيري األعمأأأالو وسأأأيلز  تطأأأوير 
عمليأأة أكثأأر تنظيمأأا، يؤمأأل أن تتمثأأل يف أهاة، 

اجلأأزء مأأ   مأأ  أجأأل املسأأاعدة علأأى تنفيأأإل زأأإلا
التوصأأأية تنفيأأأإلا كأأأامالو واب ىأأأافة د  إللأأأة، 
سأأأأيتعني علأأأأى العمليأأأأة/األهاة اجلديأأأأدة األخأأأأإل 
ابلتوصأأأأأيات املنبثقأأأأأة عأأأأأ  اسأأأأأتعراض أسأأأأأاليب 

يعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
للجهأأأأوه الأأأأ  تبأأأأأإلهلا ا هارة 
فيمأأأا يتصأأأل اب فصأأأاح عأأأأ  
تكأأأأأالير البحأأأأأث والتطأأأأأوير 
واسأأأأأأأأأأأأأأتحداث توصأأأأأأأأأأأأأأيفات 
األصأأأأأأأولو وتُعتأأأأأأأرب التوصأأأأأأأية 

 منفإلةو 

X    
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

العمأأأأأأأأأأأأأل يف جمأأأأأأأأأأأأأال تكنولوجيأأأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأأأات          
واالتصأأأأاالت الأأأأإلي تريأأأأا اخلبأأأأري االستشأأأأاري 
لتكنولوجيأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأاالت وقأأأأأأأأت 

 دعداه زإلا التقريرو 

22 - A/71/5/Add.8 ،
 88الفقرة 

يلأأأأأأأأي: يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا 
دجأأراء تقيأأيم ملخأأأاطر أمأأ  املعلومأأأات  )أ(

واسأأأأأأأأأأأأأأأأتعراض سياسأأأأأأأأأأأأأأأأاتا لتكنولوجيأأأأأأأأأأأأأأأأا 
املعلومأأأأأأأأأأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت سأأأأأأأأأأأأأأأأأنو لو 

وىأأأأع وتنفيأأأأإل سياسأأأأة لتصأأأأنير  )ب( و
اعتماه معايري مقبولأة  )ر( املعلوماتو و

هوليأأأأأأأال يف جمأأأأأأأال دهارة أمأأأأأأأ  املعلومأأأأأأأات، 
لتطبيأأأأأأأق الضأأأأأأأوابط إلات التأأأأأأأفثري الكبأأأأأأأري 

 املنظمةو على

تقيأأأيم ملخأأأاطر أمأأأ  املعلومأأأات ىأأأم  ُأجأأأري 
التقيأأأأيم العأأأأا  ملخأأأأاطر تكنولوجيأأأأا املعلومأأأأات 
واالتصأأأأأأأأأأاالتو و  اسأأأأأأأأأأتعراض السياسأأأأأأأأأأات 
وا جأأأأراءات املتعلقأأأأة بتكنولوجيأأأأا املعلومأأأأات 
واالتصأأأاالت وطأأأديثهاو فقأأأد نُفأأأإل زأأأإلا اجلأأأزء 

 م  التوصيةو
وتشأأمل سياسأأة دهارة الواثئأأق اجلأأاري وىأأعها 

املعلومأأأأأاتو ومتأأأأأت حاليأأأأأا سياسأأأأأة لتصأأأأأنير 
صأأأياغة السياسأأأة واستعراىأأأها، وجأأأاٍر حاليأأأأا 

 تقييمها لضمان اجلوهة قبل دقرارزاو
واكتمأأأأأأل اسأأأأأأتعراض خأأأأأأدمات األمأأأأأأ ، مثأأأأأأل 
اجليأأأأل اجلديأأأأد مأأأأ  الأأأأدروع الواقيأأأأة )اجلأأأأدران 

، sandboxingالناريأأة(، وآليأأة طديأأد الوصأأول 
ومعاينأأأأأأأة طبقأأأأأأأة املقأأأأأأأابس اآلمنأأأأأأأة، والتأأأأأأأدابري 

ت ا لكرتونيأأأأأأة، ومعاجلأأأأأأة املضأأأأأأاهة للفريوسأأأأأأا
مكأأأأأام  الضأأأأأعر يف البيئأأأأأة الشأأأأأبكية وبيئأأأأأ  
احملمول ودنرتنت األشياءو وتري التنفيإل على 

 النحو املقررو

يعأأأأأرب اجمللأأأأأس عأأأأأ  تقأأأأأديرح 
للجهأأأأوه الأأأأ  تبأأأأأإلهلا ا هارة 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتعراض وطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأديث 
السياسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات املتعلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
بتكنولوجيأأأأأأأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
واالتصأأأأأأأأاالتو واجمللأأأأأأأأس يف 

اض سياسأأأأأأأة انتظأأأأأأأار اسأأأأأأأتعر 
تصنير املعلومات ودقرارزاو 
بيأأد أن اجمللأأس طلأأب دجأأراء 
اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتعراض للمخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاطر 
االسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية، ولأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيس 

 اخلدمات األمنيةو
  

 X   

23 - A/71/5/Add.8 ،
 94الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأأس الصأأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأأا يلأأأأأأأأأي: 
وىأأأأع وتنفيأأأأإل مبأأأأاهئ توجيهيأأأأة  هارة  )أ(

املشأأاريع طأأأّده األسأأأاب العتمأأأاه منهجيأأأة 
 PRINCE2املشأأأأأأأأأأاريع يف بيئأأأأأأأأأأة لكومأأأأأأأأأأة 

لعمليأأأأأأة دهارة مشأأأأأأاريع  Agileمنهجيأأأأأأة  أو
تكنولوجيأأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأأأأأاالتو 

وىأأأأأأأع وتنفيأأأأأأأإل معأأأأأأأايري لتحديأأأأأأأد  )ب( و
أولأأأأأو ت مشأأأأأاريع تكنولوجيأأأأأا املعلومأأأأأات 
واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت ليسأأأأأأأأأأأأأأأأأتخدمها جملأأأأأأأأأأأأأأأأأس 
تكنولوجيأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأاالت يف 

دنشأأأأأأأأأأاء آليأأأأأأأأأأة  )ر( صأأأأأأأأأأنع القأأأأأأأأأأراراتو و
 لتسجيل تكلفة الرباجميات املطّورة هاخليالو

عت مبأأأأأأأاهئ توجيهيأأأأأأأة  هارة املشأأأأأأأاريع ُوِىأأأأأأأ
والحتسأأأأأأأأأاب تكلفتهأأأأأأأأأاو وُوىأأأأأأأأأعت معأأأأأأأأأايري 
لتحديأأأأأأأأأأأد أولأأأأأأأأأأأو ت مشأأأأأأأأأأأاريع تكنولوجيأأأأأأأأأأأأا 
املعلومات واالتصاالت ودقرارزا وتنفيإلزا م  
جانأأأأأأأأأأأأأب جملأأأأأأأأأأأأأس تكنولوجيأأأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأأأات 
واالتصأأأأأاالت يف اجتماعأأأأأا يف أيلول/سأأأأأبتمرب 

 و2016

اجمللأأأأأأأأأس يف انتظأأأأأأأأأار واثئأأأأأأأأأق 
ولضأأأأأأأأأأأر اجتمأأأأأأأأأأأاع جملأأأأأأأأأأأس 

نولوجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات تك
واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأإلي 
اعُتِمأأأأأأأأأأأأأأأدت فيأأأأأأأأأأأأأأأأا واثئأأأأأأأأأأأأأأأأق 
املشأأأأأأأأأأأاريعو ودنشأأأأأأأأأأأاء آليأأأأأأأأأأأأة 
لتسأأأأجيل تكلفأأأأة الرباجميأأأأات 

 املطّورة هاخليالو

 X   
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

         24 - A/71/5/Add.8 ،
 98الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
السأأتعاهة القأأدرة دعأأداه خطأأة شأأاملة  )أ(

علأأأأأأأى العمأأأأأأأل بعأأأأأأأد الكأأأأأأأوارث يف جمأأأأأأأال 
تكنولوجيأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأأأاالت، 
وتوثيقهأأأأأأأأا، واختبارزأأأأأأأأا، وتنفيأأأأأأأأأإلزا، وأن 
دخإل زإلح اخلطأة يف احلسأبان مجيأع نظأم 
العمأأأأأأأل احلساسأأأأأأأة والأأأأأأأُنُظم التابعأأأأأأأة هلأأأأأأأاو 

اسأأأأأأأأأأأأأأأتعراض واختبأأأأأأأأأأأأأأأار خطأأأأأأأأأأأأأأأة  )ب( و
اسأأأأأأأأأتعاهة القأأأأأأأأأأدرة علأأأأأأأأأأى العمأأأأأأأأأأل بعأأأأأأأأأأد 

وتوثيأأق مأأا ُأجأأري مأأ  الكأأوارث ابنتظأأا ، 
 استعراىات واختباراتو

متأأأأت صأأأأأياغة خطأأأأأة السأأأأتعاهة القأأأأأدرة علأأأأأى 
العمأأأأأأل بعأأأأأأد الكأأأأأأوارث يف جمأأأأأأال تكنولوجيأأأأأأا 
املعلومأأأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأأأاالت، وتأأأأأأأأأأري حاليأأأأأأأأأأا 
استعراىأأأها مأأأ  جانأأأب اجلهأأأات املعنيأأأة قبأأأل 
 وىع صيغتها النهائية ودخضاعها لالختبارو

يُنتظأأأأأأر وىأأأأأأع ودقأأأأأأرار خطأأأأأأة 
ة على العمل الستعاهة القدر 

بعأأأأأأأأأأأد الكأأأأأأأأأأأوارث يف جمأأأأأأأأأأأال 
تكنولوجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 

 واالتصاالتو

 X   

25 - A/71/5/Add.8 ،
 103الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
تعزيأز أهوار الوصأأول د  نظأأا  الربجمأأة  )أ(

 العاملي بوىع وتنفيإل أهوار خاصأة بنظأا 
الربجمأأأأأأأة العأأأأأأأاملي يف نظأأأأأأأا  أطلأأأأأأأس متأأأأأأأند 
املسأأأأأأأأتخدمني دمكانيأأأأأأأأة الوصأأأأأأأأول علأأأأأأأأى 
أسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب مهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامهم وواجبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا مو 

اسأأأأأأأتعراض قائمأأأأأأأة املسأأأأأأأتخدمني  )ب( و
الأأأأأأإلي  هلأأأأأأم حقأأأأأأوق الوصأأأأأأول د  نظأأأأأأا  
الربجمة العاملي وتعديل تطبيأق زأإلا النظأا  
لتكييفأأأأأأأا مأأأأأأأأع الفصأأأأأأأل بأأأأأأأأني الواجبأأأأأأأأات 

سيما فيما يتعلق بوىع خطأط العمأل  ال
رسأأأأأأأأأأال امليزانيأأأأأأأأأأات د  نظأأأأأأأأأأا  مراقبأأأأأأأأأأة ود

االلتزامأأأأأأأات للتفكأأأأأأأد مأأأأأأأ  أن أشخاصأأأأأأأا 
 آخري  يؤهوهناو

مأأأأ  نظأأأأا  الربجمأأأأة العأأأأاملي  6صأأأأدرت احلزمأأأأة 
و 2016كأأانون األول/هيسأأمرب   16رمسيأأا يف 

أأأأأد تسلسأأأأأأل سأأأأأأري العمأأأأأأل حكملأأأأأأا فيمأأأأأأا  ونُأقِّ
يتعلأأأأأأأأق بلمحأأأأأأأأات خطأأأأأأأأط العمأأأأأأأأل، وإللأأأأأأأأة 
 لتوىأأأأيد وتبسأأأأيط مهأأأأا  املوافقأأأأة يف النظأأأأا و
ويف التسلسأأأأأأأل اجلديأأأأأأأد لسأأأأأأأري العمأأأأأأأل، تأأأأأأأتم 
املوافقة على خطط العمل خارر نطأاق نظأا  
الربجمأأأأأأأأأأأة العأأأأأأأأأأأاملي وتقتصأأأأأأأأأأأر علأأأأأأأأأأأى رؤسأأأأأأأأأأأاء 
الوحأأأأدات، الأأأأإلي   ارسأأأأون صأأأأالحيا م مأأأأ  
خالل توقيع الواثئق الصاهرة آلياو واب ىأافة 
د  إللأأأأأأأأأأأة،   دصأأأأأأأأأأأالح مصأأأأأأأأأأأفوفة األهوار، 

دنفأأاإل ويعمأأل نظأأا  الربجمأأة العأأاملي اآلن علأأى 
الفصل بني الواجبأات ابشأرتا  مشأاركة اثنأني 
علأأأأأى األقأأأأأأل مأأأأأأ  املسأأأأأأتخدمني إلوي األهوار 
احملأأدهة يف نظأأأا  أطلأأأس يف دعأأأداه اللمحأأأات 

ا رسأأأأأأأأأأأأأال د  نظأأأأأأأأأأأأأا  مراقبأأأأأأأأأأأأأة ”وخاصأأأأأأأأأأأأأية 
 “و KKااللتزامات 

طقأأأأأأأأأأق اجمللأأأأأأأأأأس مأأأأأأأأأأ  أهوار 
الوصأأأأأأأأول يف نظأأأأأأأأا  الربجمأأأأأأأأة 
العأأأأأأأأاملي ووافأأأأأأأأق علأأأأأأأأى رهوه 

وصأأأأأأأأأأأأأأية ا هارةو وتُعتأأأأأأأأأأأأأأرب الت
 منفإلةو 

X    

26 - A/71/5/Add.8 ،
 108الفقرة 

يوصأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأس الصأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأا يلأأأأأأأأي: 
دنشأأأأاء جملأأأأس استشأأأأاري للتغيأأأأري لأأأأا  )أ(

مسأأأأأأأأأؤوليات واىأأأأأأأأأحة وأعضأأأأأأأأأاء تأأأأأأأأأري 
اختيأأأأأأأأأأأارزم مبراعأأأأأأأأأأأاة املنظأأأأأأأأأأأوري  التقأأأأأأأأأأأر 

 وىأأع وتنفيأأإل مبأأاهئ )ب( والتجأأاريو و
توجيهيأأأأأأة  هارة التغيأأأأأأري طأأأأأأده األسأأأأأأاب 
العتمأأأأأأأأأأأاه عمليأأأأأأأأأأأات مكتبأأأأأأأأأأأة اهلياكأأأأأأأأأأأل 

وِىأأأأعت االختصاصأأأأات واملبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة 
 هارة التغيأأأأأري اخلاصأأأأأة ابجمللأأأأأس االستشأأأأأاري 

املصأأأأغَّر املعأأأأر ابلتغيأأأأري وُنشأأأأرت علأأأأى املوقأأأأع 
لفأأأرع خأأأدمات املعلومأأأات ا هاريأأأةو وقُأأأدِّمت 
كأأأأأأأإللة عينأأأأأأأات مأأأأأأأ  لاىأأأأأأأر اجتماعأأأأأأأات 
اجمللأأأس االستشأأأاري املعأأأر ابلتغيأأأري، واجمللأأأس 
االستشأأأأأأأأأأأاري التنفيأأأأأأأأأأأإلي املعأأأأأأأأأأأر ابلتغيأأأأأأأأأأأريو 

أُنشأأأأأا اجمللأأأأأس االستشأأأأأاري 
املعأأر ابلتغيأأري ويتفأأق اجمللأأس 
مأأأأأأأأأأأأأأأأأأع ره ا هارةو وتُعتأأأأأأأأأأأأأأأأأأرب 

 التوصية منفإلةو 

X    
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

األساسأأية لتكنولوجيأأا املعلومأأات اخلاصأأة          
اهارة التغيأأأأأأأأأأأأأأأأأري يف بيئأأأأأأأأأأأأأأأأأة تكنولوجيأأأأأأأأأأأأأأأأأا 

 املعلوماتو

وسيسرتشد اجمللس االستشاري املعر ابلتغيأري 
مأأإلح الواثئأأق عنأأد دقأأرار التغيأأريات احلاهثأأة يف 

 بيئة ا نتارو
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 114الفقرة 

يوصأأأي اجمللأأأس حن يضأأأع الصأأأندوق وينفأأأإل 
مبأأأأاهئ توجيهيأأأأة لأأأأدورة تطأأأأوير الرباجميأأأأات، 

مجيأأأأأأع الضأأأأأأأوابط الضأأأأأأأرورية يف كأأأأأأأل  ودهرار
مرحلأة مأ  مراحأل العمليأة مأ  أجأل ىأأمان 
تطأأوير التطبيقأأات وفقأأا ملواصأأفات التصأأميم 
ومعأأايري التطأأوير والتوثيأأق ومتطلبأأات ىأأمان 

 اجلوهة ومعايري املوافقةو

ُوِىأأعت مبأأاهئ توجيهيأأة لأأدورة تطأأوير الأأنظم 
وُنشأأأرت علأأأى املوقأأأع املصأأأغَّر لفأأأرع خأأأدمات 

هاريأأأةو واملبأأأاهئ التوجيهيأأأة قيأأأد املعلومأأأات ا 
التنفيإل اآلن ابعتبارزا املعيار القياسي يف فأرع 

 خدمات املعلومات ا هاريةو

طقأأأأأأأأأأأق اجمللأأأأأأأأأأأس مأأأأأأأأأأأ  رهوه 
ا هارة ووافأأق عليهأأاو وتُعتأأأرب 

 التوصية منفإلةو 

X    

28 - A/71/5/Add.8 ،
 119الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأأأس الصأأأأأأأأأأندوق مبأأأأأأأأأأا يلأأأأأأأأأأي: 
مواءمأأأة املخأأأاطر احملأأأدهة مأأأع األزأأأدا   )أ(

االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية لتكنولوجيأأأأأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأأأأأات 
واالتصأأأأأأأأأأاالت إلات الصأأأأأأأأأألة بكأأأأأأأأأأل منهأأأأأأأأأأا 
لالطمئنأأان د  تقيأأيم املخأأأاطر تقييمأأا جيأأأدا 

وىأأأأع  )ب( ابلنسأأأأبة جلميأأأأع األزأأأأدا و و
آليأأأأأة لتتبأأأأأع تنفيأأأأأإل ىأأأأأوابط التخفيأأأأأر مأأأأأ  

كنولوجيأأأأأأأا املعلومأأأأأأأات املخأأأأأأأاطر املتصأأأأأأألة بت
دجأأأراء  )ر( واالتصأأأاالت وا بأأأالغ عنأأأاو و

تقييمات ملخاطر لدهة يف جمال تكنولوجيأا 
املعلومأأات واالتصأأأاالت وتوثيقهأأا يف اأأأوإلر 
تقيأأأأأيم املخأأأأأاطر ابعتبارزأأأأأا خأأأأأاطر دىأأأأأافيةو 

وصأأأر املنهجيأأأات الأأأ  يسأأأتخدمها  )ه( و
فرع نظا  املعلومات ا هارية لتحديد وطليل 

اطر تكنولوجيأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأات وتقيأأأأأأأأأأأيم خأأأأأأأأأأأ
واالتصأأاالت املوثقأأة يف اخلطأأة االسأأرتاتيجية 
لتقيأأأأأأأأأأأأيم خأأأأأأأأأأأأاطر تكنولوجيأأأأأأأأأأأأا املعلومأأأأأأأأأأأأات 

 و2017-2014واالتصاالت للفرتة 

متأأأت مواءمأأأة املخأأأاطر احملأأأدهة يف اسأأأرتاتيجية 
تكنولوجيأأأأأأا املعلومأأأأأأات واالتصأأأأأأاالت للفأأأأأأرتة 

مأأع األزأأدا  االسأأرتاتيجية  2014-2017
لومأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأاالت إلات لتكنولوجيأأأأأأأأا املع

الصأأأأأأألة بكأأأأأأأل منهأأأأأأأا ابسأأأأأأأتخدا  أهاة رصأأأأأأأأد 
املخأأأأأأأاطرو وقُأأأأأأأدِّمت أيضأأأأأأأا لقطأأأأأأأات شاشأأأأأأأة 
لأأأأأأأأأألهاة تبأأأأأأأأأني صأأأأأأأأألة املخأأأأأأأأأاطر ابألزأأأأأأأأأدا  
االسأأأأأأأأأأرتاتيجيةو وُحأأأأأأأأأأدِّهت املعلومأأأأأأأأأأات إلات 
الصأألة لكأأل مأأ  املخأأاطر يف كأأل صأأفحة مأأ  

 صفحات أهاة رصد املخاطرو
وأُهرِر يف أهاة رصأأأأأأد املخأأأأأأاطر أيضأأأأأأا خاصأأأأأأية 
تتبع ىوابط التخفير لكل خطر م  املخاطر 
وا بأأالغ عنهأأاو وقُأأدمت لقطأأات شاشأأة تبأأني 
ىأأأأأأوابط التخفيأأأأأأر واألشأأأأأأخال املسأأأأأأؤولنيو 

 وُعرِىت أيضا لوحات متابعة لألهاةو
وأصأأأبحت تقييمأأأات املخأأأاطر الأأأ  جُتأأأأرى يف 

 تنبثق عنها تقاريرو myRisksأهاة 
وأُهرجأأت يف أهاة رصأأد املخأأاطر التابعأأة لفأأرع 

مات املعلومأات ا هاريأة خأاطر لأأدهة يف خأد
جمأأأأأأأال تكنولوجيأأأأأأأا املعلومأأأأأأأات واالتصأأأأأأأاالت 
ورهت يف التقييمأأأأات، كمأأأأا زأأأأي مسأأأأجلة يف 

 وmyRisksأهاة 
واتُِّبعأأأأأأأت املنهجيأأأأأأأة الأأأأأأأ  أهخلهأأأأأأأا مستشأأأأأأأار 
ا هارة املركزيأأأأة للمخأأأأاطر السأأأأابق للصأأأأندوق 
يف توثيأأأأأأأأأأأق املخأأأأأأأأأأأاطر املتعلقأأأأأأأأأأأة بتكنولوجيأأأأأأأأأأأا 

ت يف اسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية املعلومأأأأأأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأاال
تكنولوجيأأأأأأا املعلومأأأأأأات واالتصأأأأأأاالت للفأأأأأأرتة 

طقأأأأأأأأأأأق اجمللأأأأأأأأأأأس مأأأأأأأأأأأ  رهوه 
هأأاو وتُعتأأأرب ا هارة ووافأأق علي
 التوصية منفإلةو 

X    
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الفقرة املرجعية  
 تقييم اجمللس ا جراء الإلي أبلغت عنا ا هارة التوصية التقرير يف

 احلالة بعد التحقق

 جتاوئ ا األحداث ا تنفإل قيد التنفيإل نفإلت 

و وأُرِفقأأت نسأأأخة مأأ  هليأأأل 2014-2017         
 املخاطر بطلب دغالق ملفات التوصيةو

ونُأقِّحأأأأأأأأأأأت السياسأأأأأأأأأأأة املتعلقأأأأأأأأأأأة ابالسأأأأأأأأأأأتعانة 
ابملصأأأأأأأأأأاهر اخلارجيأأأأأأأأأأة يف جمأأأأأأأأأأال تكنولوجيأأأأأأأأأأا 
املعلومأأات واالتصأأاالت كأأي تتضأأم  اشأأرتا  

للصأأأأأأأأأأندوق تقأأأأأأأأأأدمي تقريأأأأأأأأأأر تصأأأأأأأأأأديق يأأأأأأأأأأوفر 
ىأأأماانت معقولأأأة بشأأأفن الضأأأوابط والفعاليأأأة 
التشأأأأأأأأغيلية ملؤسسأأأأأأأأات اخلأأأأأأأأدمات اخلارجيأأأأأأأأة 
املتعاقَأأد معهأأاو وأُرفقأأت نسأأخة مأأ  السياسأأة 
املتعلقأأة ابالسأأتعانة مبصأأاهر خارجيأأة يف جمأأال 
تكنولوجيأأأأأا املعلومأأأأأات واالتصأأأأأاالت بطلأأأأأب 

 دغالق ملفات التوصيةو
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يوصأأأأي اجمللأأأأس حن يأأأأدرر الصأأأأأندوق يف 
مجيأأأأأع ترتيباتأأأأأا التعاقديأأأأأة ىأأأأأرورة وتأأأأأواتر 
االستعراىأأأأأات يف ىأأأأأأوء املعيأأأأأار الأأأأأأدويل 
اللتزامات التفكيأد الأ  سأتوفر للصأندوق 
ىماانت معقولة بشفن الضوابط وفعاليأة 

 تشغيل مؤسسات اخلدمات اخلارجيةو

أأأأأأأأد اأأأأأأأأوإلر طلأأأأأأأأب االقرتاحأأأأأأأأات املتعلقأأأأأأأأة  نُأقِّ
ابالتفاقات الطويلة األجل، ابلتعأاون مأع فأرع 
خأأأأأدمات املشأأأأأرت ت، كأأأأأي يتضأأأأأم  اشأأأأأرتا  
تقدمي تقريأر تصأديق يعطأي الصأندوق ىأماان 
معقأأأأأأأأوال فيمأأأأأأأأا يتعلأأأأأأأأق ابلضأأأأأأأأوابط والفعاليأأأأأأأأة 

غيلية ملؤسسأأأأأأأأات اخلأأأأأأأأدمات اخلارجيأأأأأأأأة التشأأأأأأأأ
املتعاقَأأد معهأأاو وأُرفقأأت نسأأخة مأأ  النمأأأوإلر 
املأأنقد لطلأأب االقرتاحأأات مأأ  فأأرع خأأدمات 

 املشرت ت بطلب دغالق ملفات التوصيةو

طقأأأأأأأأأأأق اجمللأأأأأأأأأأأس مأأأأأأأأأأأ  رهوه 
ا هارة ووافأأق عليهأأاو وتُعتأأأرب 

 التوصية منفإلةو 

X    
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يوصأأأأأأأأأي اجمللأأأأأأأأأس الصأأأأأأأأأندوق حن حيأأأأأأأأأده 
بوىأأأوح مصأأأفوفة األهوار ويكفأأأل التقيأأأد 
ابلفصأأل بأأني الواجبأأات يف مأأند دمكانيأأة 

 الوصول د  التطبيقو

  طأأأأديث وظيفأأأأة دهارة املسأأأأتخدمني يف أهاة 
myResults :كفالأة مأند  )أ( لتحقيق ما يلي

جهأأأأأات االعتمأأأأأاه ا قليميأأأأأة هور املعتِمأأأأأد يف 
منأأأأأع مأأأأأديري الأأأأأنظم مأأأأأ   )ب( مناطقهأأأأأاو و

الوصأأول د  أهوار املعتمأأدي  هاخأأل وحأأدات 
منأأأأأأأأع مأأأأأأأأديري الأأأأأأأأنظم مأأأأأأأأ   )ر( لأأأأأأأأدهةو و

الوصأأأأأأأأأأأأأأأأأول د  أهوار املعتمأأأأأأأأأأأأأأأأأدي  هاخأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 واجملموعات ا قليمية

طقأأأأأأأأأأق اجمللأأأأأأأأأأس مأأأأأأأأأأ  أهوار 
الوصأأول يف نظأأا  املعلومأأات 
االسأأأأأأأرتاتيجية ووافأأأأأأأق علأأأأأأأى 
رهوه ا هارةو وتُعتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرب 

 التوصية منفإلةو 

X    

 صفر  ١5 ١5  ٣٠  اجملموع  
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49/144 17-09731 

 

 املرقق الثاين
 موجز األصول املشطوبة  

 )بدوالرات الوال ت املتحدة(
 الز هة/)النقصان( العا  املنصر  العا  احلايل الفئة )األصول واملخزون والنقدية(

 508 5 767 138  275 144 املسا ات املستحقة القبض    

 266 1 567 19 833 20 املخزون

 084 73 165 13 249 86 السلر املقدمة م  صندوق التشغيل

 840 5 468 5 308 11 املمتلكات واملنشمت واملعدات

 630 صفر 630 املبالغ احملتجزة

 906 17 673 6 579 24 املبالغ املستحقة القبض م  املوظفني

 116 24 صفر 116 24 ىريبة القيمة املضافة

 287  287 الوقوه

 (605) 605 – السفر

 (541 57) 541 57  حساابت أخرى مستحقة القبض

 49١ ٧٠  ٧٨٦ ٢4١  ٢٧٧ ٣١٢ اجملموع 

  



A/72/5/Add.8 

 

17-09731 50/144 

 

 الفصل الثالا

 تصديق البياانت املالية  
 

مييييدير شييييعبة اخلييييدمات اإلدارييييية  موجهيييية ميييين ٢٠١٧نيسييييان/أبريل  ٢٨رسييييالة مؤرخيييية    
 لصندوق األمم املتحدة للسكان إىل رئيس جملس مراجعي احلساابت

أشأأهد، يف حأأأدوه علمأأي ومعلومأأأا، واعتقأأاهي، أن مجيأأأع املعأأامالت املاهيأأأة مقيأأدة علأأأى الوجأأأا  
 صحيدوالصحيد يف السجالت احملاسبية وأن البياانت املالية املرفقة تعكس تلة املعامالت على الوجا ال

 وأقر مبا يلي: 

 املاليةو أن ا هارة مسؤولة ع  سالمة وموىوعية املعلومات املالية الوارهة يف زإلح البياانت 

وأن البياانت املالية قد أعدت طبقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا  وتتضم  مبأالغ معينأة  
 ارةومبنية على أفضل التقديرات واآلراء ال  خلصت دليها ا ه

وتؤكد ا جراءات احملاسبية ونظم الرقابة الداخلية إلات الصلة بصورة معقولة أن األصول مصانة،  
وأن مجيأأع املعأأامالت مدرجأأة يف الأأدفاتر والسأأجالت علأأى الوجأأا الصأأحيد، وأن السياسأأات وا جأأراءات 

للحسأاابت تأأري استعراىأأا تنفَّأإل، بصأأفة عامأة، مأأع الفصأأل السأليم بأأني الواجبأاتو وأن املراجأأع الأأداخلي 
 مستمرا لنظم احملاسبة والرقابةو

وأن ا هارة وفأأأرت للمراجأأأع الأأأداخلي للحسأأأاابت دمكانيأأأة االطأأأالع احلأأأر والكامأأأل علأأأى مجيأأأع  
 السجالت احملاسبية واملاليةو

نُقحأأأأأت  وتسأأأأتعرض ا هارة توصأأأأأيات جملأأأأس مراجعأأأأأي احلسأأأأاابت واملأأأأأراجعني الأأأأداخلينيو وقأأأأأد 
 التوصياتو الداخلية أو تري تنقيحها، حسب االقتضاء، استجابة لتلةدجراءات الرقابة 

ولقأأد وصأألتر رسأأالة تصأأديق مأأ  انئأأب املأأدير املسأأاعد، وانئأأب املأأدير، وكبأأري املأأوظفني املأأاليني  
يتعلأأق اجأأراءات  مبكتأب الشأأؤون ا هاريأأة يف بأأرانمج األمأأم املتحأأدة ا اأائي، تقأأد  نفأأس الضأأماانت فيمأأا

اخلأأأدمات قأأأد  بأأأرانمج األمأأأم املتحأأأدة ا اأأأائي ومأأأا يتصأأأل بأأأإللة مأأأ  نُظأأأم الرقابأأأة، وتثبأأأت أناحملاسأأأبة يف 
ا هاري السأأأاري حاليأأأا  قأأأدمت مأأأ  الأأأربانمج ا اأأأائي د  صأأأندوق األمأأأم املتحأأأدة للسأأأكان وفأأأق االتفأأأاق

 )أ( للصندوقو 3-116هخل عليا م  تعديالت الحقال، وطبقا للقاعدة املالية  وما
 

 سابرتنرو ( أندتوقيع)
 مدير
 شعبة اخلدمات ا هارية
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 الفصل الرابع

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١التقرير املايل للسنة املنتهية يف   
 

 مقدمة  

يلخأأ  زأأإلا التقريأأر املعلومأأات الأأوارهة يف البيأأاانت املاليأأة لصأأندوق األمأأم املتحأأدة للسأأكان عأأ   - 1
، ويسأأألط الضأأأوء علأأأى اجلوانأأأب واالجتازأأأات اهلامأأأة 2016كأأأانون األول/هيسأأأمرب   31الفأأأرتة املنتهيأأأة يف 

 املتصلة ابلوىع املايل للصندوق وأهائا املايلو 
 

 األداء املايل  

 ت من املسامهاتاجتاهات اإليرادا  
 أأوَّل الصأأندوق يف املقأأا  األول مأأ  تربعأأات دمأأا ال توجأأد قيأأوه علأأى اسأأتخدامها، ويشأأار دليهأأا  - 2

، واملسأأأا ات الأأأ  ختصصأأأها اجلهأأأات املاحنأأأة “عاهيأأأة”أو “ أساسأأأية”أو “ غأأأري خصصأأأة”ابسأأأم مأأأواره 
 غأأأأأأأأأأأأأري”أو “ خصصأأأأأأأأأأأأأة”لغأأأأأأأأأأأأأرض أو بأأأأأأأأأأأأأرانمج أو نشأأأأأأأأأأأأأا  لأأأأأأأأأأأأأده، ويشأأأأأأأأأأأأأار دليهأأأأأأأأأأأأأا ابسأأأأأأأأأأأأأم مأأأأأأأأأأأأأواره 

 “و أخرى”مواره  أو“ أساسية

ويعأأرت  الصأأندوق عأأاهة اب يأأراهات لأأدى اسأأتال  النقديأأة أو توقيأأع اتفأأاق ملأأزِ ، أيهمأأا أسأأبقو  - 3
ويعر إللة أن ا يراهات م  املسا ات كثريا ما يتم دقرارزا قبل تنفيإل األنشطة الربانجميأة املقابلأة وحأدوث 

 النفقات املؤزلةو 

 11.5مليأأون هوالر، أو  45.3واضفأأض صأأايف ا يأأراهات مأأ  املسأأا ات غأأري املخصصأأة مبقأأدار  - 4
بسأأأأأبب  2016مليأأأأأون هوالر يف عأأأأأا   347، د  2015مليأأأأأون هوالر يف عأأأأا   392.3يف املائأأأأة، مأأأأأ  

 مليون هوالر( وارتفأاع قيمأة هوالر الأوال ت 27.6االضفاض العا  يف مسا ات املاحنني )أثر صا  قدرح 
 مليون هوالر(و  17.7املتحدة مقارنة بعمالت املسا ات )أثر صا  قدرح 

يف املائأأة، مأأ   17,8مليأأون هوالر، أو  96,5واضفأأض صأأايف التربعأأات املخصصأأة أيضأأا مبقأأدار  - 5
و وكأأأأأأان صأأأأأأايف املسأأأأأأا ات 2016مليأأأأأأون يف عأأأأأأا   446.8د   2015مليأأأأأأون هوالر يف عأأأأأأا   543.3

، بعأأد أن  2016املائأأة مأأ  جممأأوع صأأايف ا يأأراهات مأأ  املسأأا ات لعأأا   يف 56.3املخصصأأة  ثأأل نسأأبة 
 و2015يف املائة يف عا   58.1كانت نسبتها 

وعلأأى غأأرار السأأنوات السأأابقة، وره معظأأم املسأأا ات املقدمأأة د  الصأأندوق مأأ  عأأده قليأأل مأأ   - 6
يف املائأأة مأأ  دمجأأايل  87.4ل ، كانأأت اجلهأأات املاحنأأة العشأأر الرئيسأأية متثأأ2016اجلهأأات املاحنأأةو ويف عأأا  

يف املائأأأأة مأأأأ  دمجأأأأايل ديأأأأراهات  81.5يف املائأأأأة( و  87.3: 2015ديأأأأراهات املسأأأأا ات غأأأأري املخصصأأأأة )
يف املائأأة( ويواصأأل الصأأندوق توسأأيع قاعأأدة جهاتأأا املاحنأأة اشأأراك  86.8: 2015املسأأا ات املخصصأأة )

ئة، فضأأأأال عأأأأ  اجلهأأأأات املاحنأأأأة مأأأأ  القطأأأأاع البلأأأدان املتوسأأأأطة الأأأأدخل والبلأأأأدان إلات االقتصأأأأاهات الناشأأأأ
 اخلالو 

، وزأأو مأأا يتسأأق 2016ماليأأني هوالر يف عأأا   4.3وبلغأأت األمأأوال املأأرهوهة د  اجلهأأات املاحنأأة  - 7
ماليأأأأأأني هوالرو  4.5: 2015مأأأأأأع اأأأأأأط املبأأأأأأالغ املأأأأأأرهوهة د  اجلهأأأأأأات املاحنأأأأأأة مأأأأأأ  السأأأأأأنوات السأأأأأأابقة )
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يف املائأأأة مأأأ  دمجأأأايل ديأأأراهات املسأأأأا ات  0.9املبلأأأغ نسأأأأبة  ماليأأأني هوالر(و و ثأأأل زأأأإلا 3.7: 2014 و
 يف املائة(و 0.8: 2015املخصصة للسنة )

 
 اإليرادات األخرى  

مليأأأأون هوالر،  0.6كانأأأأت ا يأأأأراهات األخأأأأرى متسأأأأقة مأأأأ  سأأأأنة ألخأأأأرى، واضفضأأأأت مبقأأأأدار  - 8
، 2016مليأأون هوالر يف عأأا   56.7د   2015مليأأون هوالر يف عأأا   57.3يف املائأأة، مأأ   1بنسأأبة  أو

مليأأأأون هوالر يف صأأأأايف تسأأأأو ت دعأأأأاهة تقيأأأأيم العمأأأأالت ومكاسأأأأب  1.9أساسأأأأا بسأأأأبب اضفأأأأاض قأأأأدرح 
مليأون هوالر يف قيمأة التكأالير  1.3النقدية ومكافئات النقدية واالسأتثمارات، تقابلأا جزئيأا ئ هة قأدرزا 

 غري املباشرة احململة على املواره املخصصةو 

ماليأأأأني  6.8يف املائأأأأة، مأأأأ   14.5ديأأأأراهات االسأأأأتثمار مبقأأأأدار مليأأأأون هوالر، أو بنسأأأأبة وئاهت  - 9
، بسأبب ارتفأاع متوسأط العائأد الأإلي ولدتأا 2016ماليني هوالر يف عأا   7.8د   2015هوالر يف عا  

، (2015يف املائأة يف عأأا   0,8مقارنأة بنسأبة  2016يف املائأة يف عأأا   1حافظأة االسأتثمارات الرئيسأية )
وئ هة العائد الإلي تدرح األموال املخصصة حلافظة اسأتثمار منفصألة أكأرب عائأدا لتمويأل التزامأات التأفمني 

 الصحي بعد انتهاء اخلدمةو 
 

 تدقق اإليرادات واستمرارية العمليات يف املستقبل  

كانأأت لأأدى صأأندوق األمأأم املتحأأدة للسأأكان اتفاقأأات   2016كأأانون األول/هيسأأمرب   31حأأ   - 10
مليأون  366.7: 2015مليأون هوالر ) 257.7وقعة بشفن ديأراهات مأ  املسأا ات يف املسأتقبل قيمتهأا م

مليأأأأون هوالر(و  349.5: 2015منهأأأأا ابملأأأأواره املخصصأأأأة ) هوالر مليأأأأون 238.8هوالر(، يتعلأأأأق مبلأأأأغ 
 وزإلح ا يراهات املقبلة ابلغة األ ية ألهنا تضم  استمرارية عمليات الصندوقو

 
 املصروقات: حملة عامة  

 977.4يف املائأأأة، مأأأ   5.6مليأأأون هوالر، أي بنسأأأبة  54.9اضفأأأض جممأأأوع املصأأأروفات مببلأأأغ  - 11
و ويعأأأأزى االضفأأأأاض أساسأأأأا د  2016مليأأأأون هوالر يف عأأأأا   922.5د   2015مليأأأأون هوالر يف عأأأأا  

يف  15.6هوالر، أو بنسأبة  مليأون 75.1اضفاض النفقات م  املواره غري املخصصة، ال  اضفضت مببلأغ 
املائة، نتيجة لةهارة املالية احلصيفة، مبا يف إللة تدابري التقشأر يف مجيأع الأربامج والعمليأات، لضأمان أن 
تظأأأل التزامأأأات الصأأأندوق يف حأأأدوه املأأأواره املتاحأأأة لأأأاو وئاهت املصأأأروفات مأأأ  املأأأواره املخصصأأأة مبقأأأدار 

ع إللأأة أساسأأا د  تنفيأأإل األنشأأطة الربانجميأأة الأأ    ا قأأرار يف املائأأة، ويرجأأ 4.1مليأأون هوالر، أو  20.2
 ايراهات متعلقة ما يف السنوات السابقةو 

وبلغ جمموع النفقات املتكبدة يف دطار الربامج القطرية، والتدخالت العاملية وا قليميأة واألنشأطة  - 12
يف خطأأأة الصأأأندوق االسأأأرتاتيجية للفأأأرتة  الربانجميأأأة األخأأأرى الأأأ  تعأأأزى مباشأأأرة د  طقيأأأق النتأأأائج والنأأأواتج

 4.4 مليون هوالر، أو 35.1مليون هوالر، اا  ثل اضفاىا قدرح  763.5مبلغا مقدارح  2014-2017
و وبلغأأت مصأأروفات امليزانيأأأة املؤسسأأية، املمولأأة مأأأ  املأأواره غأأري املخصصأأأة، 2015يف املائأأة مقارنأأة بعأأأا  

مصأأأأروفات  و أمأأأأا2015 املائأأأأة اأأأأا كانأأأأت عليأأأأا يف عأأأأا  يف 2.5مليأأأأون هوالر، أي أقأأأأل بنسأأأأبة  136.8
أنشطة الشركات، ال  تشمل التكالير املتكبدة يف تعزيز وال ت الصندوق ال  ال  ك  دسناهزا بشكل 
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مليأأأون  22.2يف املائأأأة د   42.3قأأأاطع د  نتأأأائج معينأأأة مأأأ  اخلطأأأة االسأأأرتاتيجية، فقأأأد اضفضأأأت بنسأأأبة 
أساسأا بسأبب اضفأاض خسأائر صأر  العمأالت األجنبيأة وتكأالير فائأدة ، وإللأة 2016هوالر يف عا  

 وخدمات التفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةو

 أوال -الشكل الرابع 

 تكوين املصروقات حسر نوع النشاز
 )النسبة املئوية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 والغرضاملصروقات: موزعة حسر املوقع اجلغرايف  وابيعتها  واريقة التنفيذ    

، أنفأأأق الصأأأندوق علأأأى 2016دن صأأأندوق األمأأأم املتحأأأدة للسأأأكان منظمأأأة ميدانيأأأةو ويف عأأأا   - 13
يف املائأأأة مأأ  جممأأأوع مصأأأروفات  82.2مليأأون هوالر، أو مأأأا نسأأبتا  627.5أنشأأطتا امليدانيأأأة مبلغأأا قأأأدرح 

مليأأأأون  631.1: 2015األخأأأأرى ) الأأأأربامج القطريأأأأة والتأأأأدخالت العامليأأأأة وا قليميأأأأة واألنشأأأأطة الربانجميأأأأة
يف املائأأأة(و واملنأأأاطق الأأأ  حظيأأأت حكأأأرب قأأأدر مأأأ  مصأأأروفات الأأأربانمج زأأأي شأأأرق أفريقيأأأا  79هوالر، أو 

 139.9يف املائأأأأة(، تليهأأأأا غأأأأرب ووسأأأأط أفريقيأأأأا ) 23.7مليأأأأون هوالر، أو  180.9واجلنأأأأوب األفريقأأأأي )
يف املائأأأأة(و  16مليأأأأون هوالر، أو  121.9) يف املائأأأأة(، وآسأأأأيا واحملأأأأيط اهلأأأأاهئ 18.3مليأأأأون هوالر، أي 

، عنأأدما حصأألت نفأأس املنأأاطق علأأى أكأأرب قأأدر مأأ  مصأأروفات 2015ويتفأأق إللأأة مأأع مصأأروفات عأأا  
 يف املائة م  جمموع املصروفات، على التوايلو 16.1، و 18.1، و 23الربانمج، أي بنسبة 

يف املائأأأة، مأأأ  جممأأأوع  17.8مليأأأون هوالر، أو  136وبلأأأغ جممأأأوع مصأأأروفات األنشأأأطة العامليأأأة  - 14
مليأأأأون هوالر،  95.1يف املائأأأأة(و ويقابأأأأل  21مليأأأأون هوالر، أو  167.5: 2015املصأأأأروفات الربانجميأأأأة )

مأأداهات يف املائأأة( مأأ  زأأإلا املبلأأغ بأأرانمج د 73.1مليأأون هوالر، أو  122.4: 2015يف املائأأة ) 69.9 أو
الصندوق، وزو برانمج مواىيعي رئيسي مكرب لتوسيع دمكانية احلصول علأى خأدمات تنظأيم األسأرة يف 

82.8% 

14.8% 

2.4% 

الربامج القطرية والتدخالت العاملية وا قليمية 
مليون  763,5واألنشطة الربانجمية األخرى، 

  هوالر

 مليون هوالر 136،8امليزانية املؤسسية، 

 مليون هوالر 22،2الشركات، 
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أكأأأرب البلأأأدان احتياجأأأا، ومسأأأاعد ا علأأأى تعزيأأأز سالسأأأل التوريأأأد  يأأأث يتأأأاح للنسأأأاء واملرازقأأأات اختيأأأار 
 وسائل منع احلمل أينما ك  يعش و 

 اثنيا -الشكل الرابع 

لمصييييروقات علييييى الييييربامج القطرييييية والتييييدخ ت العاملييييية واإلقليمييييية واألنشييييطة التوزيييييع احلغييييرايف ل
  الربانجمية األخرى

 )مباليني هوالرات الوال ت املتحدة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

الأأوطنيني والأأدوليني و أأاح الصأأندوق يف تنفيأأإل واليتأأا يتوقأأر د  حأأد كبأأري علأأى مهأأارة موظفيأأا  - 15
، اأأأأا  ثأأأأل (5)مليأأأأون هوالر علأأأأى تكأأأأالير املأأأأوظفني 263، أنفأأأأق الصأأأأندوق 2016وكفأأأأاء مو ويف عأأأأا  

يف املائأأأة(و  27مليأأأون هوالر، أو  263.8: 2015يف املائأأأة مأأأ  جممأأأوع املصأأأروفات لأأأإلاك العأأأا  ) 28.5
يعملأأون يف مكاتأأب ميدانيأأة يف املائأأة مأأ  مأأوظفي الصأأندوق  83.3، كانأأت نسأأبة 2016ويف هنايأأة عأأا  

 يف املائة(و 82.5: 2015)

وابلقيمة املطلقة، وعكسأت املصأروفات ألغأراض تطأوير مهأارات النظأراء وتأدريبهم، واملصأروفات  - 16
مقارنة بعا   2016األخرى، واللوائ  واملواه والتكالير التشغيلية، أزم الفروق م  سنة د  أخرى يف عا  

 43.6مليأأون هوالر ) 15.2يف املائأأة(، و  13.8مليأأون هوالر ) 16.5درح ، دإل اضفضأأت مبلغأأا قأأ2015
__________ 

مجيأأأع املأأأوظفني املعينأأأني مأأأ  قبأأأل املأأأدير التنفيأأأإلي للصأأأندوق أو نيابأأأة عنأأأا عمأأأال ابلنظأأأامني “ املأأأوظفني”يشأأأمل مصأأأطلد  (5) 
األمأأني العأأأا  د  املأأدير التنفيأأإلي لتعيأأني املأأأوظفني  الأأ  فوىأأهاا هاري واألساسأأي ملأأوظفي األمأأم املتحأأدة مبوجأأأب السأألطة 

(ST/SGB/2004/10  املأوظفني املتعلقأة  شأؤونبشأفن  58/555، ومقرر اجلمعية العامأة 2004حزيران/يونيا  1، اعتبارا م
 مجيع املوظفني املعينني مبوجب عقوه مستمرة ولدهة املدة ومؤقتةو املصطلد ابلصندوق(و ويشمل
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شرق أفريقيا والجنوب  آسيا والمحيط الهادئ الدول العربية

 األفريقي

أوروبا الشرقية وآسيا 

 الوسطي

أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر 

 الكاريبي

 األنشطة العالمية المكتب في أديس أبابا غرب ووسط أفريقيا

Earmarked resources Unearmarked resourcesاملواره املخصصة املواره غري املخصصة 
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يف املائأأأأة(، علأأأأى التأأأأوايل، نتيجأأأأة جملموعأأأأة مأأأأ  تأأأأدابري التقشأأأأر  7.1مليأأأأون هوالر ) 11.7يف املائأأأأة(، و 
وحركات مؤاتية يف أسعار صر  العمالت األجنبية أسفرت ع  تقليل خسائر صر  العمالت األجنبيأةو 

يف املائأأة(، وظلأأت تعكأأس االجتأأاح ا تأأا   9.5ماليأأني هوالر ) 6.6ات السأأفر مبقأأدار واضفضأأت مصأأروف
النأأأاجم عأأأ  تركيأأأز ا هارة واملبأأأاهرات املتخأأأإلة للحأأأد مأأأ  تكأأأالير السأأأفرو واضفضأأأت تكأأأالير اخلأأأدمات 

نتيجأة لتأدابري يف املائة(، أساسا يف دطار املواره العاهيأة،  4.7ماليني هوالر ) 7.5التعاقدية واملهنية مبقدار 
 التقشرو 

 اثلثا -الشكل الرابع 

 تكوين املصروقات  حسر اابعها

 )مباليني هوالرات الوال ت املتحدة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

، وتضطلع احلكومات واملنظمات غري احلكومية بتنفيإل نسبة كبرية م  أنشطة الصندوق الربانجمية - 17
يف املائأأأة مأأأ  جممأأأوع مصأأأروفات  32.4، أو نسأأأبة 2016مليأأأون هوالر يف عأأأا   247.6وبلغأأأت قيمتهأأأا 

مليأأأون  259.5: 2015الأأأربامج القطريأأأة، والتأأأدخالت العامليأأأة وا قليميأأأة واألنشأأأطة الربانجميأأأة األخأأأرى )
 (ويف املائة 32.5هوالر، أو 

لصحة اجلنسية وا  ابية املتكاملة، يف دطأار ، ئ هة توافر واستخدا  خدمات ا1وكانت النتيجة  - 18
يف  61.6، أو هوالر مليأأون 471.1، متثأأل 2017-2014النتأأائج املتكامأأل للخطأأة االسأأرتاتيجية للفأأرتة 

املائة م  جمموع النفقات على الربامج القطرية والتدخالت العاملية وا قليمية واألنشطة الربانجميأة األخأرى، 
، حيث بلغت قيمة مصأروفات 2015يف املائة، ابلقيمة املطلقة، مقارنة بعا   5.8ابضفاض بلغت نسبتا 

يف املائة مأ  املصأروفات الربانجميأةو وزأإلا االضفأاض يعأزى د   62.6مليون هوالر، أو  500.3 1النتيجة 
اب اضفأأأاض قيمأأأة املأأأواره املخصصأأأة للربجمأأأة وئ هة االسأأأتثمار املتعلأأأق اعطأأأاء األولويأأأة للمأأأرازقني والشأأأب

 للخطة االسرتاتيجية( لتسخري العائد الد غرايفو  2)النتيجة 
 

 263.0  

 163.3  

 102.4  

 152.7  
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 62.7  

 6.7  

 (0.1) 

 19.7  

 263.8  

 159.4  

 118.9  

 164.4  

 159.1  
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 6.7  
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 34.9  

 تكاليف الموظفين

 سلع الصحة اإلنجابية وغيرها من السلع ذات الصلة بالبرامج

 تطوير مهارات النظراء وتدريبهم

 اللوازم والمواد والتكاليف التشغيلية

 الخدمات التعاقدية والمهنية

 تكاليف التمويل

 السفر

 االستهالك واإلهالك

 اضمحالل القيمة

 تكاليف أخرى

2016

2015
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 رابعا -الشكل الرابع 

مصروقات الربامج القطرية والتدخ ت العامليية واإلقليميية واألنشيطة الربانجميية األخيرى  حسير املسيامهات يف حتقييق   
 نتائج إاار النتائج املتكامل

 )مباليني هوالرات الوال ت املتحدة(

 

 
 
 
 
 
 
 
    

، أنفأأأق الصأأأندوق 2016ويواصأأأل الصأأأندوق تركيأأأز أنشأأأطتا علأأأى النسأأأاء والفتيأأأاتو ففأأأي عأأأا   - 19
يف املائأأة، مأأ  املصأأروفات الربانجميأأة علأأى أنشأأطة دمأأا كأأان زأأدفها الرئيسأأي  64مليأأون هوالر، أو  488.1

: 2015ساواة بني اجلنسني )طقيق املساواة بني اجلنسني/متكني املرأة، أو سازم مسا ة كبرية يف طقيق امل
 يف املائة(و  65.7مليون هوالر، أو  524.8

 
 صايف النتائج للسنة  

، مقارنأأأة بفأأأائض قأأأدرح 2016مليأأأون هوالر يف عأأأا   72.1جتأأأاوئت ا يأأأراهات النفقأأأات مبقأأأدار  - 20
 2016( مليأأون هوالر مأأ  جممأأوع العجأأز لعأأا  63.5و وكأأان مبلأأغ )2015مليأأون هوالر يف عأأا   15.4

يقابأأأل املأأأواره املخصصأأأة، اأأأا يعكأأأس الفأأأرق يف توقيأأأت ا قأأأرار اب يأأأراهات واملصأأأروفات املشأأأار دليهأأأا يف 
 ، فضال ع  اضفاض يف ا يراهات م  املسا ات خالل العا و 3 الفقرة

يف املائأأأة مأأأ  امليزانيأأأة النهائيأأأة للمأأأواره غأأأري املخصصأأأة  96.5، نفأأأإل الصأأأندوق 2016ويف عأأأا   - 21
يف املائأأأأأة، مقارنأأأأأة  97.7يف املائأأأأأة(و وارتفأأأأأع معأأأأأدل تنفيأأأأأإل األنشأأأأأطة ا اائيأأأأأة، بنسأأأأأبة  94.9: 2015)

د مأ  التفاصأيل يف املائأةو ويأره يف البيأان اخلأامس مزيأ 93.5ابألنشطة ا هارية، الأ  بلغأت نسأبة تنفيأإلزا 
 23بشأأأفن أهاء امليزانيأأأة للسأأأأنة وأهاء اخلطأأأة االسأأأرتاتيجية احلاليأأأأة لفأأأرتة ثأأأالث سأأأأنواتو وتبأأأني املالحظأأأأة 

التسأأوية بأأني البيأأان اخلأأامس الأأإلي أُعأأد علأأى أسأأاب امليزانيأأة القابأأل للمقارنأأة اب يأأراهات واملصأأروفات علأأى 
 أساب االستحقاق الكاملو

 

 471.1  

 69.0  

 108.9  
 90.0  

 24.5  

 500.3  

 60.8  

 113.6   104.9  

 19.0  

زيادة توافر واستخدام : 1النتيجة 

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

 المتكاملة

زيادة األولوية المعطاة : 2النتيجة 

للمراهقين، وخاصة المراهقات 

صغيرات السن جدا، في إطار 

السياسات والبرامج اإلنمائية 

 الوطنية

تعزيز المساواة بين : 3النتيجة 

الجنسين، وتمكين النساء والبنات، 

 والحقوق اإلنجابية

تعزيز السياسات : 4النتيجة  

الوطنية وخطط التنمية الدولية 

بمراعاة التحليل القائم على األدلة 

 للديناميات السكانية

 الفعالية والكفاءة التنظيميتان

2016 2015
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 املركز املايل  

 اخلصوماألصول و   
مليأون هوالر  1 146.3مأا مقأدارح  2016كانون األول/هيسأمرب   31بلغ جمموع األصول ح   - 22
 422.2: 2015مليأأأأأأون هوالر ) 434.9مليأأأأأأون هوالر(، وبلأأأأأأغ جممأأأأأأوع اخلصأأأأأأو   1 216.6: 2015)

 مليون هوالر(و

مليأأون  667.4: 2015مليأأون هوالر ) 776.3ويف هنايأأة السأأنة، بلأأغ جممأأوع األصأأول املتداولأأة  - 23
كأانون   31مليون هوالر(و وح   149.4مليون هوالر ) 135.7هوالر( فيما بلغ جمموع اخلصو  املتداولة 

تزاماتأأأا لاب، بلغأأأت النسأأأبة املتداولأأأة، الأأأ  تقأأأاب مأأأا قأأأدرة الصأأأندوق علأأأى الوفأأأاء 2016األول/هيسأأأمرب 
و وتعأأزى ئ هة النسأأبة، الأأ  تعكأأس متانأأة 2015كأأانون األول/هيسأأمرب   31يف  4.5مقابأأل  5.7احلاليأأة، 

مليون هوالر يف النقدية ومكافئأات النقديأة  151.9املركز املايل للصندوق، د  األثر املشرتك لز هة قدرزا 
هوالر يف اسأأتثمارات تسأأأتحق بعأأأد  مليأأأون 175.9واالسأأتثمارات القصأأأرية األجأأل، يقابلأأأا اضفأأأاض قأأدرح 

مليأأأأأأأون هوالر يف احلسأأأأأأأاابت املسأأأأأأأتحقة الأأأأأأأدفع، واالسأأأأأأأتحقاقات، الأأأأأأأ   21.6سأأأأأأأنة، واضفأأأأأأأاض قأأأأأأأدرح 
 أهانحو  تناقش

 
 النقدية ومكاقئات النقدية واالستثمارات   

مليأون  780.4اضفضت النقدية ومكافئات النقدية واالستثمارات ال  حيتفا ما الصندوق مأ   - 24
، ويعأأأأوه السأأأبب الرئيسأأأأي يف إللأأأأة د  2016مليأأأأون هوالر يف عأأأا   756.5د   2015هوالر يف عأأأا  
مليون هوالر يف األموال الأ  حيأتفا مأا الصأندوق ابسأم وكأاالت أخأرى اتبعأة لألمأم  28.5اضفاض قدرح 

 املتحدة بصفتا الوكيل ا هاري للربامج املشرتكةو

مليأأون هوالر نقأأدا  23.3حيأأتفا مببلأأغ  2016انون األول/هيسأأمرب كأأ  31وكأأان الصأأندوق حأأ   - 25
 و2015مليون هوالر يف هناية عا   21.7لتمويل االحتياجات التشغيلية، أو بز هة طفيفة مقارنة مببلغ 

وحيأأتفا الصأأندوق ابسأأتثماراتا يف حأأافظتني منفصأألتنيو فاحلافظأأة الرئيسأأية، املصأأممة مأأ  أجأأل  - 26
تلبيأأأة احتياجأأأأات الصأأأندوق مأأأأ  رأب املأأأال املتأأأأداول ويأأأديرزا الأأأأربانمج ا اأأأائي يف دطأأأأار اتفأأأاق ملسأأأأتوى 

وتتأأواء  آجأأال اخلأأدمات، تقتصأأر علأأى أوراق ماليأأة اسأأتثمارية، سأأهلة التأأداول للغايأأة وتغأأل ديأأراهات اثبتأأة، 
 2016اسأأتحقاقها مأأع احتياجأأات الصأأندوق مأأ  السأأيولةو وتسأأتخد  حافظأأة منفصأألة، أنشأأئت يف عأأا  

ابالشأأأرتاك مأأأأع الأأأربانمج ا اأأأأائي ويأأأديرزا مأأأأديران مسأأأتقالن لالسأأأأتثمارات، السأأأتثمار املأأأأواره املخصصأأأأة 
إلات مأرهوه مرتفأع، تشأمل لتمويل التزامأات التأفمني الصأحي بعأد انتهأاء اخلدمأة يف صأكوك ماليأة متنوعأة 

، نقأأل الصأأندوق 2016النقديأة ومكافئأأات النقديأأة والسأندات واألسأأهم إلات ا يأأراهات الثابتأةو ويف عأأا  
مليأأون هوالر دىأأايف يف النصأأر األول  75مليأأون هوالر د  زأأإلح احلافظأأة اجلديأأدة، ومأأ  املقأأرر نقأأل  90

 و 2017م  عا  

بلغأت النقديأة ومكافئأات النقديأة احملأتفا مأا يف كلتأا ، 2016كأانون األول/هيسأمرب   31وح   - 27
مليأون هوالر يف  55.7مليأون هوالر مقارنأة مببلأغ  134.6مليأون هوالر، بأز هة قأدرزا  190.3احلأافظتني 
و كمأأا ئاهت االسأأتثمارات القصأأرية األجأأل الأأ  يتجأأاوئ أجأأل اسأأتحقاقها ثالثأأة أشأأهر، 2015هنايأأة عأأا  

مليأأأون هوالر يف هنايأأأة عأأأا   و324د   2015ماليأأأني هوالر يف هنايأأأة عأأأا   309.2ولأأأو مببلأأأغ أقأأأل، مأأأ  
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مليأأأون هوالرو أمأأأأا االسأأأتثمارات الطويلأأأة األجأأأأل فقأأأد اضفضأأأت مبقأأأأدار  15,7، أو ئ هة قأأأدرزا 2016
مليأأأون هوالر يف هنايأأأة  218د   2015مليأأأون هوالر يف هنايأأأة عأأأا   393.9مليأأأون هوالر، مأأأ   175.9

تحول د  الصكوك القصأرية األجأل انجأم عأ  قأرار انتظأار حركأات مؤاتيأة يف أسأعار و وزإلا ال2016عا  
الفائدة قبل دعاهة االستثمار يف الصكوك الطويلة األجل، وقرار عد  دعاهة اسأتثمار العائأدات املتفتيأة مأ  

مني الصأحي بعأد األوراق املالية املستحقة يف احلافظة الرئيسية ريثما يتم نقل أمأوال دىأافية د  حافظأة التأف
 و 2017انتهاء اخلدمة يف عا  

 على البياانت املاليةو 25و  4وتره معلومات مفصلة ع  استثمارات الصندوق يف املالحظتني  - 28
 

 املوزوانت  

اضفضت القيمة ا مجالية ملخزون الصندوق غري املوئع، الأإلي يتأفلر مأ  سألع الصأحة ا  ابيأة  - 29
لة ابلأأأربامج واملشأأأرتاة مأأأ  أجأأأل توئيعهأأأا علأأأى املسأأأتفيدي  أو بيعهأأأا ألطأأأرا  وغريزأأأا مأأأ  السأأألع إلات الصأأأ

مليأون هوالر يف  46.3د   2015مليأون هوالر يف هنايأة عأا   59مليون هوالر، م   12.7اثلثة، مبقدار 
يف املائأة( مأأ  أصأل زأأإلا املبلأغ املخأأزون املشأأحون  67.8مليأأون هوالر ) 31.4، ويقابأل 2016هنايأة عأأا  

جهتأأأاو ويعأأأزى االضفأأأاض أساسأأأا د  ئ هة الفعاليأأأة والتقيأأأد ابملواعيأأأد يف ختلأأأي  املخأأأزون املشأأأحون د  و 
 وتوئيعا على بلدان الربامجو 

 1.9وكأأأان متوسأأأط عمأأأر سأأألع الصأأأحة ا  ابيأأأة وغريزأأأا مأأأ  السأأألع املشأأأحونة املتصأأألة ابلأأأربامج  - 30
و أمأأا متوسأأط عمأأر خأأزون املكاتأأب امليدانيأأة فقأأد اضفأأض 2015شأأهر يف هنايأأة عأأا   2.1شأأهر، مقابأأل 

 و 2016أشهر يف هناية عا   6.2د   2015أشهر يف هناية عا   7.5أيضا م  

ويظأأل مأأأ  أولأأو ت املنظمأأأة يف املسأأتقبل تعزيأأأز قأأدر ا علأأأى دهارة سلسأألة ا مأأأداهات واملخأأأزون  - 31
 شركائها املنفإلي  املعنيني بتخزي  السلع األساسية وتوئيعهاو  والعمليات، وكإللة تعزيز قدرة

 
 السلف املقدمة من صندوق التشغيل  

ماليأأني  3,5اضفضأأت السأألر املقدمأأة مأأ  صأأندوق التشأأغيل للسأأنة الثالثأأة علأأى التأأوايل، مبقأأدار  - 32
ماليأأأأأأني  10,8: 2015) 2016ماليأأأأأأني هوالر يف هنايأأأأأة عأأأأأا   7,3يف املائأأأأأة(، فبلغأأأأأت  32.4هوالر )

هوالر(و وزإلا االضفاض انجم ع  ا شرا  والرقابة ع  كثب على السلر املقدمة م  صأندوق التشأغيل 
 د  الشركاء املنفإلي و 

 
 املمتلكات واملنشآت واملعدات واألصول ةي امللموسة  

، كأان  يأأائة املكتأب اتلكأات ومنشأمت ومعأدات تبلأأغ 2016كأانون األول/هيسأمرب   31حأ   - 33
، كانأأت أكأأرب الفئأأات 2015مليأأون هوالر(و وعلأأى غأأرار عأأا   34: 2015مليأأون هوالر ) 34.8قيمتهأأا 

مليأأأون هوالر،  12.2يف بنأأد املمتلكأأأات واملنشأأأمت واملعأأدات زأأأي املركبأأأات، وبلأأأغ صأأايف قيمتهأأأا الدفرتيأأأة 
ائأأأة(، تليهأأأا يف امل 33.3مليأأأون هوالر، أو  11.3: 2015يف املائأأأة مأأأ  مجيأأأع األصأأأول الثابتأأأة ) 34.9 أو

 10.9: 2015يف املائأأة مأأ  اجملمأأوع ) 30.6ماليأأني هوالر، أو  10.7املبأأاين، بقيمأأة هفرتيأأة اثبتأأة قأأدرزا 
يف املائأأأأة(و ونتيجأأأأة لتأأأأدابري التقشأأأأر، أرجأأأأف الصأأأأندوق اسأأأأتبدال بعأأأأض األصأأأأول  32ماليأأأأني هوالر، أو 

 الكهرابئية، ال  كان م  املقرر استبداهلاو املؤسسية الثابتة املمولة م  امليزانية، مثل املركبات واملولدات 
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مليأأون  0.6، 2016كأأانون األول/هيسأمرب   31وبلأغ جممأأوع قيمأة األصأأول غأري امللموسأأة، حأ   - 34
مليأأأأون هوالر(، وزأأأأي مكونأأأأة أساسأأأأا مأأأأ  براجميأأأأات مقتنأأأأاة مأأأأ  مصأأأأاهر خارجيأأأأة  0.7: 2015هوالر )

 وبراجميات مطورة هاخلياو
 

 القبز واحلساابت املستحقة الدقعاحلساابت املستحقة   

يف املائأة، مأ   6.2مليأون هوالر، أو بنسأبة  18.8اضفضت املسا ات املستحقة القبض مبقأدار  - 35
و وعلأأى غأأرار 2016مليأأون هوالر يف هنايأأة عأأا   282.1د   2015مليأأون هوالر يف هنايأأة عأأا   300.9

 يأأأأأة جممأأأأأأوع املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة القأأأأأأبضالسأأأأأنوات السأأأأأابقة، كانأأأأأت املسأأأأأأا ات املخصصأأأأأة متثأأأأأل غالب
 املائة(و يف 93.1)

، 2016وظلأأت معأأأدالت طصأأأيل املسأأا ات املسأأأتحقة القأأأبض مرتفعأأة للغايأأأةو ويف هنايأأأة عأأأا   - 36
: 2015مليأون هوالر ) 0.6شهرا سوى  12تك  املسا ات املستحقة القبض غري املسدهة ألكثر م   ا

مليأأون هوالر،  0.1سأأوى  2016مليأأون هوالر( وا تبلأأغ املسأأا ات املسأأتحقة القأأبض املشأأطوبة يف عأأا  
 و 2015أي كما كانت يف عا  

مليأون هوالر يف  30.8هوالر، م  مليون  12.1واضفضت املدفوعات واألصول األخرى مبقدار  - 37
و ويعأأزى زأأإلا االضفأأاض يف املقأأا  األول 2016مليأأون هوالر يف هنايأأة عأأا   18.7د   2015هنايأأة عأأا  

مليون هوالر يف املبالغ املدفوعة مقدما د  الربانمج ا اأائي مأ  أجأل املأدفوعات  11,4د  اضفاض قدرح 
  ال  سيقدمها يف املستقبل ابسم الصندوقو

مليأون هوالر يف  112.2مليأون هوالر، مأ   21.6واضفضت احلساابت املستحقة الدفع مبقأدار  - 38
، ويعأأزى إللأأة أساسأأا د  اضفأأاض قأأدرح 2016مليأأون هوالر يف هنايأأة عأأا   90.6د   2015هنايأأة عأأا  

ملتحأدة بصأفتا مليون هوالر يف األموال ال  حيتفا ما الصندوق ابسم وكاالت أخرى اتبعة لألمأم ا 28.5
 الوكيل ا هاريو 

 
 استحقاقات املو فني  

 302.7مليأون هوالر، مأ   26.5ئاهت االلتزامات املتعلقأة ابسأتحقاقات املأوظفني ئ هة قأدرزا  - 39
، ويرجأأأع إللأأأة أساسأأأا د  2016مليأأأون هوالر يف عأأأا   329.2د   2015مليأأأون هوالر يف هنايأأأة عأأأا  

صأأأحي بعأأأد انتهأأأاء اخلدمأأأة الناشأأأئة عأأأ  ا قأأأرار ابخلدمأأأة املؤزلأأأة وتكأأأالير الأأأز هة يف التزامأأأات التأأأفمني ال
د   2015يف املائأة عأا   4.38الفائدة للسأنة، واضفأاض سأعر اخلصأم املسأتخد  لقيأاب االلتزامأات، مأ  

 و 2016يف املائة عا   4.17

املأأوظفني دال مبقأأدار وا طأأدث ئ هة يف اجلأأزء غأأري املمأأول مأأ  االلتزامأأات املتعلقأأة ابسأأتحقاقات  - 40
مليأأون هوالر يف هنايأأة  130.5د   2015مليأأون هوالر يف هنايأأة عأأا   114.8مليأأون هوالر، مأأ   15.7
ماليأأني هوالر ُوىأأع  10.8، حيأأث يقابأأل الأأز هة ا مجاليأأة يف االلتزامأأات جزئيأأا متويأأل قأأدرح 2016عأأا  

جانبا خأالل العأا و وابلأرغم مأ  زأإلح الأز هة يف اجلأزء غأري املمأول، تظأل االلتزامأات املتعلقأة ابسأتحقاقات 
 فني يف الصندوق م  بني أفضل االلتزامات متويالل يف منظومة األمم املتحدة حسرزاواملوظ
 



A/72/5/Add.8 

 

17-09731 60/144 

 

 أرصدة الصناديق واالحتياايات   

كانت أرصدة الصناهيق غري لدهة الغرض يف دطار املأواره غأري املخصصأة تبلأغ، حأ  هنايأة عأا   - 41
مليأأأون هوالر مأأأ  زأأأإلا املبلأأأغ  130.5مليأأأون هوالر(و و ثأأأل  57: 2015مليأأون هوالر ) 68.8، 2016

: 2015) 40االلتزامأأأأأات غأأأأأري املمولأأأأأة املتعلقأأأأأة ابسأأأأأتحقاقات املأأأأأوظفني، علأأأأأى النحأأأأأو املبأأأأأني يف الفقأأأأأرة 
مليأون هوالر منأا رصأيد الصأندوق املتأاح للربجمأة علأى أسأاب املعأايري  61.7مليون هوالر(، و ثل  114.8

 مليون هوالر(و  57.8: 2015احملاسبية الدولية )

: 2016) 2017مليأأأأون هوالر متأأأأاح للربجمأأأأة يف عأأأأا   30ومأأأأ  رصأأأأيد الصأأأأندوق مبلأأأأغ قأأأأدرح  - 42
التسأأوية بأأني رصأأيد  14مليأأون هوالر( بعأأد احتسأأاب بعأأض التعأأديالت املنطبقأأةو وتبأأني املالحظأأة  24.8

 الصندوق املتاح للربجمة على أساب املعايري احملاسبية الدولية واملبلغ املتاح للربجمةو 

: 2015مليأأأون هوالر ) 38.5، كأأأان رصأأأيد الصأأأندوق احملأأأده الغأأأرض 2016وحأأأ  هنايأأأة عأأأا   - 43
 35.4ماليأني هوالر خصأ  لتخطأيط مأواره خأدمات الشأراء و  3.1مليون هوالر(، يشأمل مبلأغ  38.3

 مليون هوالر حيتفا با يف صندوق خال للهباتو

ة مأأأ  صأأأايف ديأأراهات املسأأأا ات غأأأري يف املائأأ 20واضفأأض االحتيأأأاطي التشأأغيلي، احملأأأده بنسأأأبة  - 44
مليأأأون هوالر، بسأأأبب  70.5مليأأأون هوالر د   78.4ماليأأأني هوالر، مأأ   7.9املخصصأأة للسأأأنة، مبقأأأدار 

و واضفأأأض 2015مقارنأأأة بعأأأا   2016اضفأأأاض يف ديأأأراهات املسأأأا ات غأأأري املخصصأأأة احملصأأألة يف عأأأا  
مليأأأون هوالر يف هنايأأأة عأأأا   729.6مأأأ  مليأأأون هوالر،  63.3رصأأأيد صأأأندوق املأأأواره املخصصأأأة مبقأأأدار 

، بسأأأأأأأأبب اضفأأأأأأأاض يف ديأأأأأأأأراهات املسأأأأأأأأا ات 2015مليأأأأأأأون هوالر يف هنايأأأأأأأأة عأأأأأأأا   666.3د   2015
 و 2016املخصصة وئ هة يف املصروفات الربانجمية املتكبدة يف عا  

 
 استنتاج  

وزأو يف صأحة ماليأة  2016يف ظرو  مالية صعبة، متكَّ  الصندوق م  الوصول د  هناية عأا   - 45
سأأأأليمة بضأأأأمان بقأأأأاء التزاماتأأأأا غأأأأري املسأأأأدهة ىأأأأم  حأأأأدوه املأأأأواره املاليأأأأة املتاحأأأأةو واسأأأأتجاب الصأأأأندوق 
للظأأرو  املاليأأة اجلديأأدة مأأ  خأأالل دهارة ماليأأة حكيمأأة، تشأأمل اختأأاإل دجأأراءات تقشأأفية يف سأأائر الأأربامج 

 والعملياتو

  



A/72/5/Add.8 

 

61/144 17-09731 

 

 الفصل اخلامس

 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١املنتهية يف البياانت املالية عن السنة   

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 )أ(٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١بيان املركز املايل يف  -أوال  

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 املرجع 
 كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون األول/  31يف 

 2016هيسمرب 
 كانون األول/  31يف 

 2015هيسمرب 
      األصول 

      اجلاريةاألصول 

 359 77 582 213 3املالحظأأة  النقدية ومكافئات النقدية
 171 309 880 324 4املالحظأأة  االستثمارات ال  تستحق خالل سنة واحدة

 959 58 308 46 5املالحظأأة  املخزوانت
 40 293 6املالحظأأة  املسا ات املستحقة القبض )املعامالت التباهلية(

 253 180 291 165 6املالحظأأة  املستحقة القبض )املعامالت غري التباهلية(املسا ات 
 836 30 676 18 6املالحظأأة  أخرىمتداولة مبالغ مدفوعة مقدملا وأصول 

 830 10 318 7 7املالحظأأة  صندوق التشغيلالسلر املقدمة م  
 44٨ ٦٦٧ ٣4٨ ٧٧٦  اجملموع 

    األصول ةي اجلارية
 902 393 047 218 4املالحظأأة  واحدة سنةخالل االستثمارات ال  تستحق 

 589 120 514 116 6املالحظأأة  املسا ات املستحقة القبض )املعامالت غري التباهلية(
 11 10 6املالحظأأة  أصول غري متداولة أخرى

 980 33 823 34 8املالحظأأة  املمتلكات واملنشمت واملعدات
 672 605 9املالحظأأة  امللموسة غرياألصول 

 ١54 549 999 ٣٦9  اجملموع 
 ٦٠٢ ٢١٦ ١ ٣4٧ ١4٦ ١  جمموع األصول 

    اخلصوم
    املتداولةاخلصوم 

 227 112 645 90 10املالحظأأة  احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات
 787 34 595 34 12املالحظأأة  استحقاقات املوظفني

 352 2 492 10 13املالحظأأة  وديراهات مؤجلة أخرىخصو  متداولة 
 ٣٦٦ ١49 ٧٣٢ ١٣5  اجملموع 

    املتداولةاخلصوم ةي 
 876 267 645 294 12املالحظأأة  استحقاقات املوظفني
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 املرجع 
 كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون األول/  31يف 

 2016هيسمرب 
 كانون األول/  31يف 

 2015هيسمرب 
 988 4 540 4 13املالحظأأة  خصو  غري متداولة وديراهات مؤجلة أخرى 
 ٨٦4 ٢٧٢ ١٨5 ٢99  اجملموع 
 ٢٣٠ 4٢٢ 9١٧ 4٣4  جمموع اخلصوم 
 ٣٧٢ ٧94 4٣٠ ٧١١  صايف األصول 
  

 واملالحظات املرافقة جزء ال يتجزأ م  البياانت املالية )أ( 
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان   
 اتبع())أ( ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١بيان املركز املايل يف  - أوال 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(  

 املرجع 
 األول/ كأأأأأأأانون 31يف 

 2016هيسمرب 
كأأأأأأأأأأانون األول/   31يف 

 2015هيسمرب 
      االحتياايات وأرصدة الصناديق    

     االحتياايات

 394 78 505 70 14املالحظة  االحتياطي التشغيلي

 000 5 000 5 14املالحظة  احتياطي ا يواء امليداين

 ٣94 ٨٣ 5٠5 ٧5   جمموع االحتياايات 

     الصناديقأرصدة 

 299 38 460 38 14املالحظة  أرصدة صناهيق غري خصصة لدهة الغرض

     أرصدة صناهيق مواره غري خصصة وخصصة غري لدهة الغرض

 (961 56) (818 68) 14املالحظة  املواره غري املخصصة  

 640 729 283 666 اجلدول ابء املواره املخصصة 

 9٧٨ ٧١٠ 9٢5 ٦٣5   جمموع أرصدة الصناديق 

 ٣٧٢ ٧94 4٣٠ ٧١١  جممييوع االحتياايات وأرصدة الصناديق 

  
 املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ م  البياانت املاليةو )أ( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 )أ(٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  - اثنيا 
 الوال ت املتحدة()آبال  هوالرات   

 
 2015 2016 املرجع  

     اإليرادات من املسامهات

 197 398 808 352 اجلدول ألر املسا ات غري املخصصة

 (947 5) (851 5) 15املالحظة  خصومال منها: املبالغ احملّولة د  ا يراهات األخرى لسداه الرسو  الضريبية  

 ٢5٠ ٣9٢ 95٧ ٣4٦ 15املالحظة  اجملموع الفرعي 

 756 547 110 451 15املالحظة  املسا ات املخصصة

 (489 4) (336 4) 15املالحظة  خصومال منها: املبالغ املرهوهة د  اجلهات املاحنة  

 ٢٦٧ 54٣ ٧٧4 44٦  اجملموع الفرعي 

 5١٧ 9٣5 ٧٣١ ٧9٣ 15املالحظة  جمموع اإليرادات من املسامهات 

 280 57 722 56 16املالحظة  ا يراهات األخرى

 ٧9٧ 99٢ 45٣ ٨5٠   جمموع اإليرادات 

   املصروقات
  

 832 263 033 263 18املالحظة  تكالير املوظفني

 363 159 268 163 18املالحظة  سلع الصحة ا  ابية وغريزا م  السلع املتصلة ابلربامج

 876 118 446 102 18املالحظة  تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 403 164 696 152 18املالحظة  اللوائ  واملواه وتكالير التشغيل

 088 159 553 151 18املالحظة  املهنيةالتعاقدية واخلدمات اخلدمات 

 710 546 18املالحظة  تكالير التمويل

 251 69 675 62 18املالحظة  السفر

 674 6 682 6 18و  9و  8املالحظات  االستهالك وا زالك

 263 (76) 18املالحظة  اىمحالل القيمة

 916 34 695 19 18املالحظة  املصروفات األخرى

 ٣٧٦ 9٧٧ 5١٨ 9٢٢   جمموع املصروقات 

 4٢١ ١5 (٠٦5 ٧٢) البياانن الثالث والرابع )الع ز(/الفائز للسنة 

 
 املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ م  البياانت املاليةو )أ( 
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 املتحدة للسكانصندوق األمم   

)أ(٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١بيان التغيات يف صايف األصول للسنة املنتهية يف  - اثلثا 
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(  
 

 املرجع  
أرصدة 

 االحتياطيات الصناهيق
جمموع صايف 

 األصول

 4٣٠ ٧٢٧ ١٢٨ ١٠٠ ٣٠٢ ٦٢٧  ٢٠١5كانون الثاين/يناير   ١الرصيد يف 

 ٢٠١5احلركات يف أرصدة الصناديق واالحتياايات يف عام 
    

 التحويالت م  االحتياطي التشغيلي ودليا
 

16 734 (16 734) − 

املكاسب/)اخلسأأأأأأأأأأأأأأأأائر( االكتواريأأأأأأأأأأأأأأأأة يف االلتزامأأأأأأأأأأأأأأأأات املتعلقأأأأأأأأأأأأأأأأة 
  ابستحقاقات املوظفني

51 521 − 51 521 

 التحويالت بني مواره صندوق األمم املتحدة للسكان
    

 احتياطي ا يواء امليداين
 

(380) 380 − 

 421 15 (380) 801 15 البيان الثاين للسنةفائض/)العجز( ال

 94٢ ٦٦ (٧٣4 ١٦) ٦٧٦ ٨٣   خ ل السنة اتجمموع احلرك

 ٣٧٢ ٧94 ٣94 ٨٣ 9٧٨ ٧١٠ البيان األول ٢٠١5كانون األول/ديسمرب   ٣١الرصيد يف 

 ٢٠١٦واالحتياايات يف عام احلركات يف أرصدة الصناديق 
    

 − (889 7) 889 7 14املالحظة  التحويالت م  االحتياطي التشغيلي ودليا

 − − − 14املالحظة  التحويالت م  احتياطي االستجابة ا نسانية ودليا

املكاسب/)اخلسأأأأأأأأأأأأأأأأائر( االكتواريأأأأأأأأأأأأأأأأة يف االلتزامأأأأأأأأأأأأأأأأات املتعلقأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 ابستحقاقات املوظفني

 (288 11) − (288 11) 14املالحظة 

املكاسب/)اخلسأأائر( يف القيمأأة العاهلأأة لالسأأتثمارات املعأأرت  مأأا 
 يف صايف األصول

 411 − 411 14 و 4املالحظتان 

 التحوي ت بني موارد صندوق السكان
    

 − 696 (696) 14املالحظة  احتياطي ا يواء امليداين

 )العجز(/الفائض للسنة
، البيأأأان 14املالحظأأأة 

 الثاين
(71 369) (696) (72 065) 

 (94٢ ٨٢) (٨٨9 ٧) (٠5٣ ٧5)   خ ل السنة اتجمموع احلرك

 4٣٠ ٧١١ 5٠5 ٧5 9٢5 ٦٣5 البيان األول ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١الرصيد يف 

 
 املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ م  البياانت املاليةو )أ( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان   

)أ(٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١التدققات النقدية للسنة املنتهية يف بيان  -رابعا  
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(  
 2015 2016 املرجع  

   التدققات النقدية من األنشطة التشغيلية
  

 421 15 (065 72) البيان الثاين )العجز(/الفائض للسنة

 146 130  النقدية بعمالت أجنبيةمكافئات و )مكاسب(/خسائر االحتفال ابلنقدية 

املكاسب/)اخلسأأأأأأأأأأأائر( يف القيمأأأأأأأأأأأأة العاهلأأأأأأأأأأأة لالسأأأأأأأأأأأأتثمارات املعأأأأأأأأأأأرت  مأأأأأأأأأأأأا يف 
 الفائض/)العجز(

 − 440 4املالحظة 

 ا زالك واالستهالك
 9 و 8املالحظأأأأأأات 

 18 و
6 682 6 674 

 268 9   اىمحالل قيمة املمتلكات واملنشمت واملعدات وشطبها

)املكاسب(/اخلسأأأائر النامجأأأة عأأأ  التصأأأر  يف املمتلكأأأات واملنشأأأمت واملعأأأدات، 
 امللموسةواألصول غري 

 704 395 18املالحظة 

 (801 6) (788 7) 16املالحظة  ديراهات/مكاسب االستثمار

الز هة/)النقصأأأأأأان( يف االعتماهات/البأأأأأأأدالت املرصأأأأأأوهة للحسأأأأأأأاابت املشأأأأأأأكوك 
 طصيلها يف

 6 و 5املالحظأأأأأأات 
 7 و

(143) 449 

 (769 4) 653 12 5املالحظة  النقصان/)الز هة( يف املخزوانت

 (786 71) 813 18 6املالحظة  النقصان/)الز هة( يف املسا ات املستحقة القبض

 (434 3) 770 10 6املالحظة  )الز هة(/النقصان يف املبالغ املدفوعة مقدملا واألصول األخرى

 040 3 610 3 7املالحظة  ُسلر صندوق التشغيل)الز هة(/النقصان يف 

 (207 100) (582 21) 10املالحظة  الز هة/)النقصان( يف احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات

 (421 29) 577 26 12املالحظة  الز هة/)النقصان( يف اخلصو  النامجة ع  استحقاقات املوظفني

 وا يراهات املؤجلةالز هة/)النقصان( يف اخلصو  األخرى 
 11املالحظتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان 

 13 و
7 729 (15 861) 

 521 51 (288 11) البيان الثالث املكاسب/)اخلسائر( االكتوارية يف اخلصو  النامجة ع  استحقاقات املوظفني

 (٠5٦ ١54) (٠5٨ ٢5)   صايف التدققات النقدية من األنشطة التشغيلية 

   االستثمارالتدققات النقدية املتأتية من أنشطة 
  

عمليأأأأأأأأأأات الشراء/التسأأأأأأأأأأو ت للممتلكأأأأأأأأأأات واملنشأأأأأأأأأأمت واملعأأأأأأأأأأدات واألصأأأأأأأأأأول 
 امللموسة غري

 (897 7) (239 8) 9 و 8املالحظتان 

 374 384  العائدات م  بيع املمتلكات واملنشمت واملعدات

 (743 523) (534 249) 4املالحظة  مشرت ت االستثمارات

 032 690 922 388 4املالحظة  استحقاق االستثمارات

 − 919 16 4املالحظة  مبيعات االستثمارات

 الفوائد املقبوىة
 6 و 4املالحظأأأأأأات 

 16 و
12 394  13 459  
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 2015 2016 املرجع  

 األرابح املقبوىة
 6املالحظتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان 

 16 و
372  - 

 -  230 16املالحظة  ا يراهات احملصلة م  االستثمارات األخرى

 ٢٢5 ١٧٢ 44٨ ١٦١   أنشطة االستثمارصايف التدققات النقدية املتأتية من  

   التدققات النقدية املتأتية من األنشطة التمويلية
  

 (49) (37) 11املالحظة  هفع التزامات ا تارات املالية

 (49) (٣٧)   صايف التدققات النقدية املتأتية من األنشطة التمويلية 

 ١٢٠ ١٨ ٣5٣ ١٣٦   النقديةصايف الزايدة/)النقصان( يف النقدية ومكاقئات  

 385 59 359 77 3املالحظة  النقدية ومكافئات النقدية يف بداية السنة

 (146) (130)   )مكاسب(/خسائر االحتفال ابلنقدية أو مكافئات النقدية بعمالت أجنبية

 ٣59 ٧٧ 5٨٢ ٢١٣ ٣امل حظة  النقدية ومكاقئات النقدية يف هناية السنة 

  
 املرفقة جزء ال يتجزأ م  البياانت املاليةو املالحظات )أ( 

 و“األسلوب غري املباشر”ويعد بيان التدفقات النقدية ابستخدا  
 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 كيييييييانون األول/  ٣١بيييييييان املقارنيييييية بييييييني مبييييييالع امليزانييييييية واملبييييييالع الفعلييييييية للسيييييينة املنتهييييييية يف  - خامسًا )أ( 
)أ(٢٠١٦ ديسمرب

 

 هوالرات الوال ت املتحدة()آبال    
2016 

 الفرق/رصيد املواره  استخدا  امليزانية  امليزانية النهائية امليزانية األصلية  بند امليزانية

 األنشطة اإلمنائية
    

 743 734 30 477 31 174 31 فعالية التنمية

 108 6 232 255 340 261 670 252 الربامج

 األنشطة اإلدارية
    

 544 6 095 103 639 109 897 108 التكالير املتكررة

 918 845 1 763 2 780 2 التكالير غري املتكررة

 − 228 2 228 2 228 2 تنسيق األنشطة ا اائية لألمم املتحدة

 ٣١٣ ١4 ١٣4 ٣9٣ 44٧ 4٠٧ ٧49 ٣9٧ اجملموع 

 
 املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ م  البياانت املاليةو  )أ( 
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مين دورة  ٢٠١٦-٢٠١4امليزانيية واملبيالع الفعليية لفيرتة اليث ا سينوات  مبيالع بيان املقارنة بني - خامسًا )و(
)أ(٢٠١٧-٢٠١4اخلطة االسرتاتي ية لفرتة 

 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(  
2014-2016 

 الفرق/رصيد املواره  استخدا  امليزانية  امليزانية النهائية امليزانية األصلية  بند امليزانية

 اإلمنائيةاألنشطة 
    

 479 4 293 92 772 96 605 102 فعالية التنمية

 863 37 467 902 330 940 080 950 الربامج

     األنشطة اإلدارية

 721 24 449 314 170 339 831 343 التكالير املتكررة

 625 4 263 6 888 10 365 11 التكالير غري املتكررة

 − 285 6 285 6 378 6 املتحدةتنسيق األنشطة ا اائية لألمم 

 ٦٨٨ ٧١ ٧5٧ ٣٢١ ١ 445 ٣9٣ ١ ٢59 4١4 ١ اجملموع 

 
 تشكل املالحظات املرفقة جزءال ال يتجزأ م  البياانت املاليةو )أ( 

  
املمولأأة مأأ   األنشأأطة الربانجميأأةو ويشأأمل نطأأاق امليزانيأأة ألغأأراض البيأأان اخلأأامس امليزانيأأة املؤسسأأية  

 ( املرفقة ابلبياانت املاليةو25) 2مواره غري خصصةو وتره تفاصيل أخرى يف املالحظة 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 م حظات على البياانت املالية  
 ١امل حظة   

 املعد للتقاريربيان املهمة وأهداف املنظمة ومعلوماٌت عن الكيان   
 

 بيان املهمة  

املتحأأأدة للسأأأكان زأأأو وكالأأأة األمأأأم املتحأأأدة الرائأأأدة الأأأ  تأأأدعم دهمأأأار القضأأأا   صأأأندوق األمأأأم 
السأأكانية يف خطأأة التنميأأة العامليأأة مأأ  أجأأل ىأأمان وىأأع سياسأأات تشأأمل اجلميأأع مأأد  طقيأأق الرفأأاح 

لألفأأراه والنمأأو االقتصأأاهي والتنميأأة املسأأتدامة املطأأرهي  والشأأاملني للجميأأعو ويأأدعم  علأأى الصأأموهقأأدرة الو 
ندوق البلأأأدان يف تعزيأأأز حقأأأوق ا نسأأأان و ايتهأأأا، وإللأأأة بوسأأأائل منهأأأا كفالأأأة اسأأأتفاهة اجلميأأأع مأأأ  الصأأأ

خأأأدمات الصأأأحة اجلنسأأأية وا  ابيأأأة، ال سأأأيما النسأأأاء والشأأأبابو ويف بنأأأاء القأأأدرات علأأأى مجأأأع وطليأأأل 
وكإللة  اةوطقيق املساو لقضاء على الفقر لواستخدا  البياانت السكانية م  أجل وىع سياسات وبرامج 

الرصد الفعال للتقد  احملرئو وكفالة أن يكون كل  ل مرغواب فيا، وكل والهة آمنة، وطقيق مجيع الشباب 
  مكاان م، مع االلتزا   ماية البيئة لألجيال احلالية واملقبلةو

 
  



 صندوق األمم املتحدة للسكان 
(اتبع)م حظات على البياانت املالية   A/72/5/Add.8 
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 أهداف املنظمة  
يعمأل صأندوق السأأكان علأى تعزيأز احلأأق يف الصأحة اجلنسأأية وا  ابيأة مأ  خأأالل تعجيأل وتأأرية  

وأزأأأدا  خطأأأة التنميأأأة  2014التقأأأد  حنأأأو طقيأأأق أزأأأدا  املأأأؤمتر الأأأدويل للسأأأكان والتنميأأأة ملأأأا بعأأأد عأأأا  
ا يُنجأز  ، مبا يف إللة األعمال غري املنجزة املتعلقة مد  طسأني صأحة األ  الأإلي2030املستدامة لعا  

خأأأدمات  وداتحأأأةبعأأأد مأأأ  األزأأأدا  ا اائيأأأة لأللفيأأأة، مأأأع دعطأأأاء األولويأأأة للحأأأد مأأأ  الوفيأأأات النفاسأأأية 
، مبأأا يف إللأأأة تنظأأيم األسأأأرة الطأأوعيو ومأأأ  خأأالل الرتكيأأأز علأأى زأأأإلا للجميأأأع الصأأحة اجلنسأأأية وا  ابيأأة

اخلأأأدمات، ال سأأأيما  اجملأأال، يهأأأد  الصأأأندوق د  طسأأأني حيأأاة السأأأكان الأأأإلي  يعأأأانون مأأ  نقأأأ  تلأأأة
بلأأداو ويسرتشأأد الصأأندوق يف عملأأا مبأأا لديأأا مأأ  خأأربة يف  150النسأأاء واملرازقأأون والشأأباب يف أكثأأر مأأ  

و البلأأأأداناحتياجأأأأات  بغيأأأأة تلبيأأأأة جمأأأأاالت هيناميأأأأات السأأأأكان وحقأأأأوق ا نسأأأأان واملسأأأأاواة بأأأأني اجلنسأأأأني
احلكومات والوكاالت األخرى التابعأة ويضطلع الصندوق بدور لّفز للعمل والدعوة ودقامة الشراكات مع 

لألمم املتحدة واجملتمع املدين والقطاع اخلال م  أجل التفثري دتااب يف حياة الباليأني مأ  النأاب، ال سأيما 
مأأأأ  زأأأأم يف أمأأأأس احلاجأأأأة د  خدماتأأأأاو ودىأأأأافة د  إللأأأأة، يسأأأأاعد الصأأأأندوق البلأأأأدان علأأأأى اسأأأأتخدا  

  خالل توفري أهوات متكينية تتمثل يف التوجيا التقر واملشورة البياانت السكانية الستباق طد ت الغد م
 والتدريب والدعم، ويدعو د  حشد املواره وا راهة السياسية الالئمة   ائ أعمالاو  السياساتية

ويسرتشد صندوق األمم املتحدة للسكان حزدا  ومباهئ بأرانمج عمأل املأؤمتر الأدويل للسأكان  
( وا جأأراءات الرئيسأية ملواصأألة تنفيأإل إللأأة الأأربانمج ودطأار العمأأل املتعلأق مبتابعأأة بأأرانمج 1994والتنميأة )

، ملتأز  الصأندوقو او يعمأل علأى الأرتويج هلأ ، كمأا2014عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ملا بعد عا  
 وتوعيأأةعلأأى وجأأا اخلصأأول، بتعزيأأز الصأأحة اجلنسأأية وا  ابيأأة واحلقأأوق ا  ابيأأة واملسأأاواة بأأني اجلنسأأني 

ومتكينه  يف كل مكانو ويتمتع مجيأع  الستقالهل  الإلا، النساء والفتيات ملتز  بنيل، و الإلكور مبسؤوليتهم
سأأأؤولية عأأأده األطفأأأال الأأأإلي  يرغبأأأون يف د أأأامم والفأأأأرتات األئوار واألفأأأراه ابحلأأأق يف أن يقأأأرروا  ريأأأة وم

الفاصلة بني مواعيد د امم، وهلأم أيضأا احلأق يف احلصأول علأى املعلومأات والوسأائل الالئمأة لأإللةو ويأرى 
الصأأأندوق أن  ايأأأة زأأأإلح احلقأأأوق والأأأرتويج هلأأأا وتعزيأأأز رفأأأاح املأأأرازقني والشأأأباب، وخباصأأأة الفتيأأأات، متثأأأل 

 يف طقيأق تنميأة مسأتدامة شأاملة للجميأع ابلغأة األ يأة حد إلا أا، د  جانأب كوهنأا أمأورا أزدافا داائية يف
 ووتغري د  حال أفضل

حن طقيأأأق زأأأإلح األزأأأدا  سيسأأأهم يف طسأأأني نوعيأأأة احليأأأاة  اراسأأأخ االصأأأندوق اعتقأأأاه ويعتقأأأد 
ملقبلأأةو وتشأأّكل األزأأدا  ود أأائ زأأد  متفأأق عليأأا عامليأأا زأأو طقيأأق التنميأأة املسأأتدامة لألجيأأال احلاليأأة وا

جزءا ال يتجزأ م  مجيع اجلهوه املبإلولة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصاهية على حنو مطره ومستدا ، 
مبأأأا يلأأأيب االحتياجأأأات البشأأأرية ويكفأأأل الرفأأأاح وحيمأأأي املأأأواره الطبيعيأأأة الأأأ  زأأأي أسأأأاب كأأأل حيأأأاةو ويقأأأّر 

رتابطة ومتشأابكة ال تتجأزأ، وزأي مكفولأة لكأل النأاب الصندوق حن مجيع حقوق ا نسان حقوق عاملية م
 يف مجيع احلاالتو 

يف اسأأتجابة األمأأم املتحأأدة خلطأأة  التماسأأة والتنسأأيقويأأدعم الصأأندوق اجلهأأوه الراميأأة د  كفالأأة  
دحداث طأول، مبأا يشأمل وجأوه ميأداين بقيأاهة منّسأق مقأيم إلي  الرامية د  2030عا  التنمية املستدامة ل

ئة ىم  نظا  منّسقني مقيمني يرتكز علأى املشأاركة ويتسأم بأروح الزمالأةو ويقأو  الصأندوق بأدور والية معزّ 
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املشأأأرتكة بأأأني الوكأأأاالت الأأأ   أأأد  د  تيسأأأري دحأأأرائ تقأأأد  يف طقيأأأق أزأأأدا   اتنشأأأط ورائأأأد يف العمليأأأ
 دصالح األمم املتحدة م  أجل تعميق األثر ا اائيو

ة املأأأواره مأأأ  البلأأأدان املتقدمأأأة النمأأأو والبلأأأدان الناميأأأة علأأأى ويواصأأأل الصأأأندوق املسأأأاعدة يف تعبئأأأ 
السأأأأواء، وفقأأأأا لاللتزامأأأأات الأأأأ  قطعتهأأأأا مجيأأأأع البلأأأأدان علأأأأى نفسأأأأها يف دطأأأأار بأأأأرانمج العمأأأأل وكأأأأإللة يف 
املأؤمترات الرئيسأية ومأؤمترات القمأأة إلات الصألة الأ  تعقأأدزا األمأم املتحأدة مأ  أجأأل كفالأة طقيأق أزأأدا  

 للسكان والتنميةو املؤمتر الدويل 
لتنميأأأأأأة املسأأأأأأتدامة اوطقيأأأأأأق أزأأأأأأدا  بأأأأأأرانمج العمأأأأأأل زأأأأأأو أيضأأأأأأا أمأأأأأأر أساسأأأأأأي لتحقيأأأأأأق خطأأأأأأة  

عأأد  ختلأأر أحأأد عأأ  الركأأب مأأع بأأرانمج العمأأل، وتتمثأأل غايتهأأا ب، الأأ  يتأأواء  متامأأال زأأدفها 2030 عأأا ل
ية البيئة لصاك األجيال الرئيسية يف دهناء الفقر املدقع، وىمان متتع مجيع األشخال  قوق ا نسان و ا

املرتابطتأأأني ينصأأأب علأأأى العائأأأد الأأأد وغرايف ومتكأأأني املأأأرأة  زأأأاتني اخلطتأأأنياحلاليأأأة واملقبلأأأةو ومبأأأا أن تركيأأأز 
واملسأأاواة بأأني اجلنسأأني والقأأدرة علأأى الصأأموه وتسأأخري البيأأاانت ألغأأراض التنميأأة، فأأان اخلأأربة اخلاصأأة الأأ  

يف جمأال الصأحة ا  ابيأة واحلقأوق ا  ابيأة والقضأا  السأكانية  يتمتع ما صندوق األمم املتحدة للسأكان
وا اائيأة تكتسأب أ يأة أكأرب يف اجلهأوه التعاونيأة العامليأة الأ  ترمأي د  طقيأق أزأدا  التنميأة املسأأتدامةو 
ويؤيّد الصندوق، الإلي يعمل يف شأراكات متعأدهة، وىأع سياسأات وبأرامج مراعيأة لالعتبأارات اجلنسأانية 

تلأأأأأأأة الشأأأأأأأراكات وفقأأأأأأأا للظأأأأأأأأرو   ويكيأأأأأأأر الصأأأأأأأندوقا لتحقيأأأأأأأق أزأأأأأأأدا  التنميأأأأأأأة املسأأأأأأأتدامةو سأأأأأأأعي
 واحملليةو الوطنية

 
 الكيان املعد للتقارير  

صندوق األمم املتحدة للسكان زو زيئة فرعية اتبعة للجمعية العامةو ويتلقأى الصأندوق التوجيأا  
مأأأأ  اجلمعيأأأأة ومأأأأ  اجمللأأأأس االقتصأأأأاهي واالجتمأأأأاعيو ويقأأأأّد  الصأأأأندوق تقأأأأاريرح عأأأأ  املسأأأأائل  السياسأأأأا،

ا هارية واملالية والربانجمية د  جملس دهارتا، وزو اجمللس التنفيإلي لربانمج األمم املتحدة ا اأائي وصأندوق 
 األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعو 

مكتبأا دقليميأأا  130ندوق يف نيويأورك، ويعمأل مأأ  خأالل شأأبكة تضأم أكثأر مأأ  ويقأع مقأر الصأأ 
 وهون دقليمي وقطر  ومكتب اتصال يف مجيع أحناء العااو

 
 ٢امل حظة   

 السياسات احملاسبية  
 موجز للسياسات احملاسبية اهلامة   

 تعكس البياانت املالية تطبيق السياسات احملاسبية اهلامة التاليةو  
 

 العرف احملاسيب ‘١’ 
أعدت البياانت املالية استناها د  احملاسبة على أسأاب االسأتحقاق، وفقأال للنظأا  املأايل والقواعأد  

 املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا و 
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 الفرتة املالية ‘٢’ 
 و 2016كانون األول/هيسمرب   31سنة املنتهية يف الفرتة املشمولة مإلح البياانت املالية زي ال 

 
 وحدة احلساو  ‘٣’ 

وحأأدة احلسأأاب املسأأتخدمة يف زأأإلح البيأأاانت املاليأأة زأأي هوالر الأأوال ت املتحأأدةو وعنأأد دجأأراء  
(، حيسأأأأب املبلأأأأغ املعأأأأاهل “العمأأأأالت األجنبيأأأأة”معأأأأامالت بعمأأأأالت مغأأأأايرة )يشأأأأار دليهأأأأا فيمأأأأا يلأأأأي بأأأأأ 

 املتحدة استناها د  سعر الصر  املناسب املعمول با يف األمم املتحدةوبدوالرات الوال ت 
 املقرر تسديدزا واخلصو  ،وحدات عملة يف اوتصنر وحدات العملة، واألصول ال  تعطي حق 

 غري نقديةو  انقديةو وتصنر مجيع البنوه األخرى بنوه ابنوه ،وحدات عملةب
يف  اانت واجلأأأأأأداول د  أقأأأأأأرب ألأأأأأأر هوالر، أمأأأأأأاوقأأأأأأد جأأأأأأرى تقريأأأأأأب املبأأأأأأالغ املعروىأأأأأأة يف البيأأأأأأ 

و وقأأد ال يتطأأابق حاصأأل  املالحظأأات فقأأد قُأرّبأأت د  أقأأرب مليأأون هوالر أو ألأأر هوالر علأأى النحأأو املبأأنيَّ
 مجع املبالغ ا مجالية نتيجة تقريب األرقا و 

 
 النقدية ومكاقئات النقدية  ‘4’ 

احلاىأأأأأرة واالسأأأأأتثمارات يف أسأأأأأواق املأأأأأال تشأأأأأتمل النقديأأأأأة ومكافئأأأأأاُت النقديأأأأأة علأأأأأى النقديأأأأأة  
واالستثمارات العالية السيولة والأقصرية األجل، ال   كأ  طويلهأا بسأهولة د  مبأالغ نقديأة معروفأة وتعتأرب 
خأأأأاطر تعّرىأأأأها للتغأأأأرّي يف القيمأأأأة خأأأأاطر طفيفأأأأةو وتضأأأأم األهوات املاليأأأأة املصأأأأنفة مكاِفئأأأأات للنقديأأأأة أي 

 أقل م  اتريا حيائ او  قاقها بعد ثالثة أشهر أواستثمارات حيني اتريا استح
 

 األصول املالية ‘5’ 
ُتصّنر مجيع األصول املالية الأ  حيأني اسأتحقاقها يف غضأون سأنة واحأدة مأ  اتريأا ا بأالغ يف  

اسأتحقاقها بعأد سأنة واحأدة أو أكثأر مأ   موعأد فئأة األصأول املتداولأةو وُتصأّنر األصأول املاليأة الأ  حيأني
 اتريا ا بالغ يف فئة األصول غري املتداولةو

ويصّنر صندوق األمم املتحدة للسكان األصول املالية ىم  الفئات التاليأة: أصأول لأتفا مأا  
ح  اتريا االستحقاقو وأصول متاحة للبيعو وقروض وحساابت مستحقة القبضو وأصول مالية تسجل 

العاهلأأأة بفأأأائض أو عجأأأزو ويتحأأأده التصأأأنيُر، الأأأإلي يتوقأأأر علأأأى الغأأأرض مأأأ  اقتنأأأاء األهوات  بقيمتهأأأا
املالية، عند االعرتا  األول ابألهاة املالية ويُعاه تقييمأا يف كأل اتريأا دبأالغو وتقأاب مجيأع األصأول املاليأة 

اعرتافأا أوليأا يف اتريأأا أوال ابلقيمأة العاهلأةو ويعأرت  صأندوق السأكان ابلقأروض واملبأالغ املسأتحقة القأبض 
نشأأف او وتأأري ا قأأرار  ميأأع األصأأول املاليأأة األخأأرى يف اتريأأا التأأداول، وزأأو التأأاريا الأأإلي يصأأبد فيأأا 

 لتعاقدية اخلاصة ابألهاة املاليةالصندوق طرفال يف األحكا  ا
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 األصول املالية التصنير وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا 

االستثمارات غري االستثمارات املتعلقة ابلتفمني  احملتفا ما ح  اتريا االستحقاقاألصول 
 الصحي بعد انتهاء اخلدمة

التفمني الصحي بعد  يف صندوق ستثماراتالا األصول املتاحة للبيع
 انتهاء اخلدمة

 النقدية وُمكاِفئات النقدية، والتربعات واملبالغ ستحقة القبضاملالقروض واحلساابت 
 األخرى املستحقة القبض

 األصول م  املشتقات األصول املقّيمة ابلقيمة العاهلة بفائض أو عجز
  

 األصول املالية احملتفا ما ح  اتريا االستحقاق  
االسأتثمارات احملأأتفا مأأا حأ  اتريأأا االسأأتحقاق زأي أصأأول ماليأأة غأري مشأأتقة إلات مأأدفوعات  

اسأتحقاق اثبتأة، يعتأز  الكيأان االحتفأال مأا حأ  أجأل اسأتحقاقها اثبتة أو  ك  طديأدزا وإلات تأواريا 
ولأأا القأأدرة علأأى إللأأةو وزأأي تسأأجَّل أوال ابلقيمأأة العاهلأأة، مضأأافال دليهأأا تكأأالير املعأأامالت، ويبلّأأغ عنهأأا 

، ُصأنفت معظأم 2016الحقال ابلتكلفة املهلكة احملسوبة ابستخدا  طريقة سعر الفائدة الساريو ويف عا  
يأأدت بتكلفتهأأا بعأأد خصأأم ا زأأالك لسأأوبة بطريقأأة ت الصأأندوق يف فئأأة األصأأول احملأأتفا مأأا وقُ اسأأتثمارا

   سعر الفائدة الفعليو
 األصول املالية املتاحة للبيع  

أي فئأة  يفاألصول املالية املتاحة للبيع زي دما أصول مالية مدرجة يف زإلح الفئة أو غري مصأنفة  
العاهلأأأة مضأأأافا دليهأأأا تكأأأالير املعأأأامالت، ويبلأأأغ عنهأأأا الحقأأأا ابلقيمأأأة  أخأأأرىو ويُعأأأرت  مأأأا أوالل ابلقيمأأأة

عأأأأأأأأ   مبعأأأأأأأأزلالعاهلأأأأأأأأة، مأأأأأأأأع االعأأأأأأأأرتا  مباشأأأأأأأأرة حيأأأأأأأأة مكاسأأأأأأأأب أو خسأأأأأأأأائر يف الفأأأأأأأأائض أو العجأأأأأأأأز، 
النقدية، ال  يعرت  ما يف الفائض أو العجز يف  يف البنوهاملكاسب/اخلسائر إلات الصلة حسعار الصر  

سأأوق نشأأطةو  آخأأر سأأعر هلأأا يفوتسأأتند القأأيم العاهلأأة املسأأتخدمة للقيأأاب الحقأأا د  بيأأان األهاء املأأايلو 
االعأأأأرتا  حصأأأأول ماليأأأأة متاحأأأأة للبيأأأأع، يعأأأأاه تصأأأأنير الأأأأربد أو العجأأأأز املأأأأرتاكم يف صأأأأايف  شأأأأطبوعنأأأأد 

األصأأأول/حقوق امللكيأأأة كفأأأائض أو عجأأأز يف بيأأأان األهاء املأأأايلو وطتسأأأب الفائأأأدة علأأأى األصأأأول املاليأأأة 
 للبيع ابستخدا  طريقة سعر الفائدة الساريو  املتاحة

 
 األصول املالية م  القروض واحلساابت املستحقة القبض  

تعد القروض واحلساابت املستحقة القبض أصوال مالية إلات مدفوعات اثبتة أو قابلأة للتحديأد،  
يف سوق نشطةو وزي تسجَّل أوال ابلقيمة العاهلة، مضافال دليها تكأالير املعأامالت،  وليس لا سعر معل 

وتقاب الحقال ابلتكلفة املهلكة احملسوبة بطريقة سعر الفائدة الساري، خصوما منهأا أي خسأارة تنأتج عأ  
لبيأاانتو السوقية أيضا يف املالحظأات علأى زأإلح ا تهااىمحالل القيمة دإلا ما لز  إللةو ويُفصد ع  قيم

 طريقة سعر الفائدة الساريو ابستخدا التناسب  -الزم  ديراهات الفوائد على أساب  وُتسجل
وتقيد التربعات املستحقة القبض مأ  املعأامالت التباهليأة وغأري التباهليأة ابلقيمأة االمسيأة خصأوما  

 وطصيلها منها اعتماهات املبالغ املشكوك يف
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 قيمة العاهلة م  خالل الفائض أو العجزاألصول املالية املقيّمة ابل  
األصول املالية املقّيمة ابلقيمة العاهلة مأ  خأالل الفأائض أو العجأز زأي أصأول ماليأة تصأنر يف  

أو حيتفا ما للتأداولو ويُعأرت  مأإلح األصأول أوالل بقيمتهأا العاهلأة  االعرتا  ما يف البدايةزإلح الفئة عند 
كمصأأروفاتو ويُعأأاه تقييمهأأا بعأأد إللأأة يف كأأل موعأأد دبأأالغ، ابلقيمأأة وُتَسأأجَّل أي تكأأالير للمعأأامالت  

العاهلأأأة يف اتريأأأا كأأأل دبأأأالغ مأأأايل، ويعأأأرت  حي مكاسأأأب أو خسأأأائر انجتأأأة ابلقيمأأأة العاهلأأأة مأأأ  خأأأالل 
 الفائض أو العجز يف بيان األهاء املايلو

العجأأأأزو  ويصأأأنر الصأأأأندوق املشأأأتقات كفصأأأأول ماليأأأأة ابلقيمأأأة العاهلأأأأة مأأأأ  خأأأالل الفأأأأائض أو 
ويتعاقأأأأد بشأأأأفن املشأأأأتقات املاليأأأأة مأأأأع مؤسسأأأأات إلات جأأأأدارة ائتمانيأأأأة وتسأأأأتخد   هارة خأأأأاطر صأأأأر  
العمأأأالت األجنبيأأأة أو لتقليأأأل حأأأاالت اخلأأأرور عأأأ  املخصصأأأات املرجعيأأأة ىأأأم  احلافظأأأات االسأأأتثماريةو 

الأأ  تقأأو  علأأى ، وتقأأارن ابلتقييمأأات الداخليأأة أطأأرا  نظأأريةالقيمأأة العاهلأأة للمشأأتقات مأأ   وحُيصأأل علأأى
طأأرق وأسأأاليب التقيأأيم املعأأرت  مأأا عمومأأا كمعيأأار يف القطأأاعو وتصأأّنر األصأأول املدرجأأة يف زأأإلح الفئأأة 

يطبّأأأق الصأأأندوق  شأأأهرا مأأأ  اتريأأأا ا بأأأالغو وال 12تتحقأأأق يف غضأأأون  أصأأأوال جاريأأأة دإلا كأأأان يُتوقأأأع أن
 لاسبة طوطية على املشتقاتو

كل اتريا دبالغ لتحديد ما دإلا كانت زنأاك أهلأة موىأوعية   وتقّيم مجيع فئات األصول املالية يف 
تبأأأنّي اىأأأمحالل قيمأأأة أصأأأل أو جمموعأأأة مأأأ  األصأأأولو ومأأأ  بأأأني األهلأأأة علأأأى اىأأأمحالل قيمأأأة األصأأأول 

ابلتزاما أو عجزح ع  السداه أو حدوث تراجأع مسأتدمي يف قيمأة األصأولو ويعأرت   دخالل الطر  اآلخر
لفأأأائض أو العجأأأز يف بيأأأان األهاء املأأأايل )مباشأأأرة أو مأأأ  خأأأالل خبسأأأائر اىأأأمحالل القيمأأأة مأأأ  خأأأالل ا

 استخدا  حساب خصصات( يف السنة ال  تنشف فيهاو 
 

 املوزوانت ‘٦’ 
تتأأفلر خأأزوانت صأأندوق األمأأم املتحأأدة للسأأكان ابلدرجأأة األو  مأأ  السأألع األساسأأية للصأأحة  

ا  ابيأأأة والسأأألع األخأأأرى املتصأأألة ابلأأأربانمج الأأأ  ختضأأأع  شأأأرا  الصأأأندوق وحُيأأأتَأَفا مأأأا لتوئيعهأأأا علأأأى 
ال احلاليأأأة، املسأأأتفيدي  أو بيعهأأأا ألطأأأرا  اثلثأأأةو وتقأأأدر قيمأأأة املخأأأزون بسأأأعر التكلفأأأة أو تكلفأأأة االسأأأتبد

أيهما أقل، وتُأَقّيد كمصروفات عندما يُنَقل ا شرا  عليها م  الصندوق د  أطأرا  خارجيأةو ويف اتريأا 
مأاه ل  ُتسأتلموا  شأاحنات نقألا بالغ، كانأت سألع خأزوانت الصأندوق موجأوهة يف أمأاك  لأدهة أو يف 

 يف وجهتها املقصوهةو
صأأأندوق املتجأأأده للأأأربانمج العأأأاملي للسأأألع األساسأأأية وتقأأأاب املخأأأزوانت املشأأأرتاة بتمويأأأل مأأأ  ال 

مسأأأتلزمات الصأأأحة ا  ابيأأأة السأأأتخدامها أساسأأأال يف أنشأأأطة  لشأأأراءاملتعلقأأأة مبنأأأع احلمأأأل )الأأأإلي أُنشأأأا 
االسأأأأأأأأأأأأأأتجابة ا نسأأأأأأأأأأأأأأأانية( ومأأأأأأأأأأأأأأ  الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق املتجأأأأأأأأأأأأأأأده ملشأأأأأأأأأأأأأأروع آليأأأأأأأأأأأأأأأة شأأأأأأأأأأأأأأراء لأأأأأأأأأأأأأأأوائ  الصأأأأأأأأأأأأأأأحة 

مأدة ديصأال ئل منأع احلمأل يف سأبيل خفأض وسأا لبنأاء خأزون مأ )الأإلي أنشأا  “AccessRH”ا  ابية 
(، ابسأأأتخدا  طريقأأأة متوسأأأط التكلفأأأة املأأأرجدو وتقأأأاب املخأأأزوانت املشأأأرتاة  يصأأأاهلا مباشأأأرة د  الطلأأأب

 املكاتب امليدانية أو لتجهيززا مسبقال يف املنطقة ا قليمية ابلتكلفة الفعليةو
ات جتميأأع جمموعأأات املأأواه( وتشأأمل تكأأالير املخأأزوانت تكأأالير الشأأراء والتحويأأل )مثأأل خأأدم 

(و ، مأأأأثالوتكأأأأالير أخأأأأرى متكبأأأأدة يف ديصأأأأال السأأأألع د  موقعهأأأأا ووىأأأأعها احلأأأأاليني )تكأأأأالير الشأأأأح 
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يتعلق ابملخزون املوجوه طت سيطرة املكاتب امليدانية، طده التكالير األخرى بناءل على التكأالير  وفيما
تباهليأأة )مثأل التربعأات العينيأأة(، تعتأرب القيمأأة  معاملأة غأريالقياسأيةو وفيمأا يتعلأأق ابملخأزون املقتأىن مبوجأأب 

 العاهلة مساوية لتكلفتاو
وفيما يتعلق ببنوه املمتلكات واملنشمت واملعدات ال  كانأت يف طريقهأا د  الشأركاء املنفأإلي  يف  

اتريأأا ا بأأالغ وال تأأأزال طأأت سأأأيطرة صأأندوق السأأأكان، فهأأي تسأأأجل كمخأأزوانت قيأأأد الوصأأول شأأأبيهة 
ابملمتلكأأأأأات واملنشأأأأأمت واملعأأأأأدات وطسأأأأأب قيمتهأأأأأا علأأأأأى أسأأأأأاب التكلفأأأأأة الفعليأأأأأةو وتقيأأأأأد زأأأأأإلح البنأأأأأوه  

 كمصروفات عند نقلهاو
 

 خمصصات احلساابت املشكوك يف إمكانية حتصيلها ‘٧’ 

تأأري طليأأأل املسأأا ات غأأأري املخصصأأة املسأأأتحقة القأأبض الأأأ   - املسأأا ات املسأأتحقة القأأأبض 
عتأأرب طصأأيل املسأأا ات أمأأرال مشأأكوكال فيأأا تُرصأأد لأأا خصصأأاتو وأي مسأأا ات تسأأده بعأأد، وحيثمأأا يُ  ا

مستحقة القبض ا تسدَّه منإل أكثر م  ثالث سنوات تعترب مبالغ مشكوك يف دمكانية طصيلهاو وتُعأرض 
 مجيع املسا ات املستحقة القبض يف البيان األول بقيمتها الصافية بعد خصم قيمة زإلح املخصصاتو

ل املسا ات املستحقة القبض املخصصة الأ  ا ُتسأّده بعأد، مأع ا شأارة بصأورة خاصأة د  وُطَلَّ  
املسا ات املستحقة القبض ال  تبقأى غأري مسأدهة بعأد فأوات اتريأا اسأتحقاقها و/أو لأدى انقضأاء مأدة 

االتفأأأاق،  االتفأأأاق املأأأرب و ودإلا   التوصأأأل د  تفأأأازم بأأأني األطأأأرا  لتخفأأأيض املسأأأا ة قبأأأل انقضأأأاء مأأأدة
خُتَفَّأأأض مباشأأأأرةل املسأأأأا ة ومأأأأا يتصأأأأل مأأأأا مأأأأ  مبلأأأأغ مسأأأأتحق القأأأأبضو ويف احلأأأأاالت الأأأأ  ال يتلقأأأأى فيهأأأأا 
الصأأندوق عنأأد انقضأأاء مأأدة االتفأأأاق أي رسأأالة مأأ  اجلهأأة املاحنأأة أو يف احلأأأاالت الأأ  تتخأأإل فيهأأا اجلهأأأة 

 املسأأدهة مبأأالغ مشأأكوك يف دمكانيأأة املاحنأأة منفأأرهةل قأأرارال ابالنسأأحاب مأأ  االتفأأاق، تعتأأرب املسأأا ات غأأري
 طصيلها، وترصد هلا خصصاتو 

تأري طليأل السألر املقدمأة مأ  صأندوق التشأغيل الأ   - السُلر املقدمة م  صندوق التشغيل 
ا تسأأأده بعأأأد، وعنأأأدما يُعتأأأرب اسأأأرتهاه املبأأأالغ أمأأأرال مشأأأكوكال فيأأأا، تُرصأأأد هلأأأا خصصأأأاتو وتُعأأأرض السأأألر 

 املقدمة م  صندوق التشغيل يف البيان األول بعد خصم تلة املخصصاتو
صأول األخأرى )السألر املقدمأة د  املأوظفني، ُطَلَّأل البنأوه الأوارهة يف فئأة األ - األصأول األخأرى 

واحلسأأاابت املسأأتحقة القأأبض، وغريزأأا(، وعنأأدما يتأأوفر هليأأل علأأى أن اسأأرتهاه تلأأة املبأأالغ أمأأر مشأأكوك 
 فيا، ترصد هلا خصصاتو وتُعرض األصول األخرى يف البيان األول صافية م  قيمة زإلح املخصصاتو

 املمتلكات واملنشآت واملعدات ‘٨’ 
ل املمتلكأأات واملنشأأمت واملعأأدات بسأأعر التكلفأأة األصأألية بعأأد خصأأم االسأأتهالك املأأرتاكم ُتسأأجَّ  

واخلسائر املرتاكمة الناجتة ع  اىمحالل القيمةو وتشمل التكلفة األصلية سعر الشراء األصلي دىأافة د  
هارة مأأ  أجأأأل أي تكأأالير أخأأرى تُعأأأزى مباشأأرة د  ديصأأال األصأأأل د  املوقأأع واحلالأأة اللأأأإلي  تريأأد ا ا 

استخداماو وال جتري رمسلة تكالير ا صالح والصيانة والتفمني، بل تُقيَّد كمصروفات عند تكبأدزاو ويف 
حال اقتناء أصل ما ع  طريق التأربع أو احلصأول علأى احلأق االمسأي ابسأتخداما، تُعتأرب تكلفتأا زأي قيمتأا 

 السوقية العاهلة يف اتريا اقتناء الصندوق لاو
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 رمسلأأأأأأة املمتلكأأأأأأات واملنشأأأأأأمت واملعأأأأأأدات الأأأأأأ  يشأأأأأأر  عليهأأأأأأا صأأأأأأندوق السأأأأأأكان وتبلأأأأأأغ عتبأأأأأأة 
هوالرو وفيمأأا يتعلأأق ابلفئأأات الأأ  ختضأأع لالسأأتهالك، تُقيأأد مصأأروفات االسأأتهالك لشأأهر كامأأل  1 000

يف الشأأأهر الأأأإلي يصأأأبد خاللأأأا أحأأأد بنأأأوه املمتلكأأأات واملنشأأأمت واملعأأأدات متاحأأأال لالسأأأتخدا و وال تُقيَّأأأد 
 ستهالك يف الشهر الإلي خيرر فيا البند م  اخلدمةو مصروفات ا أي

ويعأأرت  بتحسأأينات األمأأاك  املسأأتفجرة كممتلكأأات ومنشأأمت ومعأأدات مقّيمأأة بسأأعر التكلفأأة  
وبعد خصم االستهالك على مدى ما تبقى م  العمر ا نتاجي للتحسني أو م  فرتة ا تار، أيهما أقألو 

 
ُ
 هوالرو  5 000سَتفَجرة وتبلغ عتبة الرمسلة لتحسينات األصول امل

وحُيسأأأأأب اسأأأأأتهالك املمتلكأأأأأات واملنشأأأأأمت واملعأأأأأدات علأأأأأى مأأأأأدى عمرزأأأأأا ا نتأأأأأاجي التقأأأأأديري  
ابسأأتخدا  طريقأأة القسأأط الثابأأتو وال ختضأأع األصأأول مأأ  األراىأأي واألصأأول الرتاثيأأة لالسأأتهالكو وتأأره 

 واملعدات: أهانح نطاقات العمر ا نتاجي التقديري ملختلر فئات املمتلكات واملنشمت
 

 العمر ا نتاجي التقديري فئة املمتلكات واملنشمت واملعدات
 سنوات 7 املركبات  

 سنوات 10-6 األاثث والتجهيزات الثابتة
 سنة 11 -سنوات  5 معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

سَتفَجرة 
ُ
 سنوات 5 طسينات األصول امل

 سنة 30 املباين 
  

 قيمة املمتلكات واملنشآت واملعداتاضمح ل  ‘9’ 
ال حُيأأتفا مبمتلكأأات صأأندوق السأأكان ومنشأأمتا ومعداتأأا لتأأدر ر أأا جتأأار  ابلدرجأأة األو ، بأأل  

 ألغراض تقييم اىمحالل القيمةو “ غري مولدة للنقدية”تعترب أصوالل 
مأأرة واحأأدة وتُأنَأّفأأإل عمليأأات اسأأتعراض اىأأمحالل القيمأأة جلميأأع املمتلكأأات واملنشأأمت واملعأأدات  

على األقل يف السنة وقبل كل اتريا م  تواريا ا بالغو ودإلا ظهرت أي هالئل على حأدوث اىأمحالل 
أأأأض قيمتهأأأأا بنأأأأاءل  ر الصأأأأندوق قيمأأأأة اخلدمأأأة القابلأأأأة لالسأأأأرتهاه مأأأأ  البنأأأوه املتضأأأأررة، وخُيفِّ يف القيمأأأة، يُقأأأأدِّ

 إللةو على
 

 األصول ةي امللموسة ‘١٠’ 
هوالر، ابسأتثناء  5 000مللموسة دإلا بلغت تكلفتها العتبأة احملأدهة مببلأغ تتم رمسلة األصول غري ا 

هوالرو وُيصنِّر الصندوق مجيع األنشطة  100 000الرباجميات املستحدثة هاخليال ال  تبلغ عتبة رمسلتها 
تكأأالير املرتبطأة بتوليأد األصأول غأري امللموسأة املسأتحدثة هاخليأا يف مرحلأة  أث ومرحلأة تطأويرو وتُقيَّأد ال

املتكبَّأأدة أثنأأاء مرحلأأة البحأأث كمصأأروفاتو وتأأتم رمسلأأة التكأأالير املنسأأوبة مباشأأرةل واملتكبَّأأدة أثنأأاء مرحلأأة 
التطأوير، بعأأد أن تسأأتويف األصأول غأأري امللموسأأة معأايري االعأأرتا  مأأاو وتشأمل التكأأالير املنسأأوبة مباشأأرةل 

املسأأأتهلكة لتوليأأأد األصأأأولو وُتسأأأجَّل مصأأأروفات  املصأأأروفات املتعلقأأأة ابألفأأأراه واخلأأأدمات واللأأأوائ  واملأأأواه
 التطوير ال  ال تستويف معايري الرمسلة بصفتها مصروفات عند تكُبدزاو 
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وحُيأأّده ا زأأالك علأأى مأأدى العمأأر ا نتأأاجي التقأأديري ابسأأتخدا  طريقأأة القسأأط الثابأأتو وتأأأره  
  أهانح نطاقات العمر ا نتاجي التقديري لفئات األصول غري امللموسة:

 
 العمر ا نتاجي التقديري فئة األصول غري امللموسة

 سنوات 10-3 الرباجميات املقتناة بشكل منفصل  
 سنوات 10-3 الرباجميات املطورة هاخليا

 ال ختضع لةزالك األصول غري امللموسة قيد التطوير
نطاق املدة األقصر م  بني مدة االتفاق والعمر ا نتاجي يف  الرتاخي  واحلقوق

 سنوات 6 يرتاوح بني سنتني و

 اخلصوم املالية ‘١١’ 
ُيصنِّر الصندوق اخلصو  املالية يف الفئتني التاليتني: خصو  مالية أخرى وخصو  ُمقّيمة ابلقيمة  

 العاهلة بفائض أو عجزو 
 

 اخلصم املايل التصنير وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا 
  

 األخرىاخلصو  املالية 
احلسأأأأأأأاابت املسأأأأأأأتحقة الأأأأأأأدفع وااللتزامأأأأأأأات املسأأأأأأأتحقة وأمأأأأأأأوال 
التشغيل املستحقة الدفع واحلساابت املستحقة الدفع فيما يتعلق 
حرصأأأأأأدة غأأأأأأري منفقأأأأأأة مأأأأأأ  متويأأأأأأل انقضأأأأأأى أجلأأأأأأا وغريزأأأأأأا مأأأأأأ  

 االلتزامات
   خصو  املشتقات االلتزامات املقّيمة ابلقيمة العاهلة بفائض أو عجز

 املالية األخرىاخلصو    
اخلصأأأو  املاليأأأة األخأأأرى زأأأي أساسأأأال حسأأأاابت مسأأأتحقة الأأأدفع تتعلأأأق ابلسأأألع واخلأأأدمات الأأأ   

حصل عليها صندوق السكان وا تك  قيمتهأا قأد ُسأّدهت يف اتريأا ا بأالغ، وأمأوال التشأغيل املسأتحقة 
يأأل انقضأأى أجلأأا وبنأأوه الأأدفع واحلسأأاابت املسأأتحقة الأأدفع فيمأأا يتعلأأق ابألرصأأدة غأأري املسأأتخدمة مأأ  متو 

أخأأأرى متنوعأأأة مثأأأل الوهائأأأع النقديأأأة الأأأ  ا يتقأأأرر ختصيصأأأهاو وُتسأأأجَّل زأأأإلح اخلصأأأو  يف البدايأأأة بقيمتهأأأا 
العاهلأأة وتقأأاب بعأأد إللأأة، عنأأد االقتضأأاء، بقيمتهأأا بعأأد خصأأم ا زأأالك ابسأأتخدا  طريقأأة سأأعر الفائأأدة 

 شهرا بقيمتها االمسيةو 12ة يف غضون الساريو وُتسجَّل اخلصو  املالية األخرى املستحقة التسوي
 

 اخلصو  املالية املقيّمة ابلقيمة العاهلة بفائض أو عجز   
اخلصأأو  املاليأأة املقّيمأأة ابلقيمأأة العاهلأأة بفأأائض أو عجأأز زأأي خصأأو  ماليأأة مصأأنفة يف زأأإلح الفئأأة  

عنأأأأأد ا قأأأأأرار األول أو لأأأأأتَفا مأأأأأا للتأأأأأداولو وُتسأأأأأجَّل يف البدايأأأأأة ابلقيمأأأأأة العاهلأأأأأة وتُقيَّأأأأأد أي تكأأأأأالير 
بالغ املايل، وُتسجَّل للمعامالت بصفتها مصروفاتو ويُعاه تقييمها بعد إللة يف كل اتريا م  تواريا ا 
 أي مكاسب أو خسائر انجتة ابلقيمة العاهلة بفائض أو عجز يف بيان األهاء املايلو 

وُيصأأنِّر الصأأندوق املشأأتقات كخصأأو  ماليأأة ابلقيمأأة العاهلأأة بفأأائض أو عجأأزو ويُتعاقأأد بشأأفن  
سأأأعر الصأأأر   املشأأأتقات املاليأأأة مأأأع مؤسسأأأات إلات جأأأدارة ائتمانيأأأة وتسأأأتخد   هارة احتمأأأاالت تقلأأأب

لتقليأأل االحنرافأأات عأأ  املخصصأأات املرجعيأأة ىأأم  احلافظأأات االسأأتثماريةو ويشأأمل إللأأة املشأأتقات  أو
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ال  تكون جزءا م  وهائع أَلَجل تسمد بقيا  األطرا  النظرية بتسديد الصأة جمأدها بعملأة بديلأة مقابأل 
طأأأأأرا  النظأأأأأرية وتُقأأأأأاَرن احلصأأأأأول علأأأأأى عائأأأأأد أعلأأأأأىو وحُيَصأأأأأل علأأأأأى القيمأأأأأة العاهلأأأأأة للمشأأأأأتقات مأأأأأ  األ

ابلتقييمأأات الداخليأأة الأأ  تقأأو  علأأى طأأرق وأسأأاليب التقيأأيم املعأأرت  مأأا عمومأأا كمعيأأار يف زأأإلا القطأأاعو 
شأهرا مأ  اتريأا ا بأالغو  12وُتصّنر اخلصو  بصفتها خصو  جارية دإلا كان يُنتظر تسأويتها يف غضأون 

أي صأأأأأكوك ماليأأأأأة مشأأأأأتقة مفتوحأأأأأة  ، ا يكأأأأأ  لأأأأأدى الصأأأأأندوق2016األول/هيسأأأأأمرب  كأأأأأانون  31ويف 
ابلعمأالت األجنبيأأة، وال أي مشأتقات ىأأمنية مأ  النأأوع الأأإلي يسأتوجب لاسأأبة مسأتقلة ابلقيمأأة العاهلأأة 

 بفائض أو عجز يف بيان األهاء املايلو وال يطّبق الصندوق لاسبة طوطية على املشتقاتو 
 

 اخلصوم املتعلقة ابستحقاقات املو فني ‘١٢’ 
مأأأ  ميثأأأاق األمأأأم املتحأأأدة، حهنأأأم موظفأأأون  97سأأأتخدمون، ابملعأأأىن املقصأأأوه يف املأأأاهة يُعأأأرَّ  امل 

حيده اسأتخدامهم وعالقأتهم التعاقديأة بكتأاب تعيأني، وخيضأعون للأوائد الأ  تضأعها اجلمعيأة العامأة عمأال 
لأون م  امليثاقو ويقصأد بأإللة مأ  الناحيأة العمليأة أهنأم األشأخال الأإلي  يعم 101م  املاهة  1ابلفقرة 

 بعقوه مؤقتة أو لدهة املدة أو مستمرة، مب  فيهم املوظفون الفنيون املبتدئونو 
 ويُعرت  اباللتزامات املتعلقة ابملستخدمني اجلده اعتبارال م  اتريا التحاقهم مبراكز عملهمو 
وُتصنَّر استحقاقات مسأتخدمي صأندوق األمأم املتحأدة للسأكان يف فئتأني،  أا االسأتحقاقات  

 القصرية األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمةو 
 

 استحقاقات املستخدمني القصرية األجل  
اسأأأأتحقاقات املسأأأأتخدمني القصأأأأرية األجأأأأل زأأأأي اسأأأأتحقاقات املسأأأأتخدمني املقأأأأرر تسأأأأويتها يف  
الصألةو وتشأمل  م  هناية فرتة االلتحاق ابلعمل ال  يؤهي فيها املسأتخد  اخلدمأة إلات شهرال  12غضون 

 زإلح االستحقاقات ا جائة السنوية ودجائة ئ رة الوط و
وتُعأأرَّ  ا جأأائة السأأنوية حهنأأا غيأأاب مأأرتاكم مأأدفوع األجأأرو وحيأأق للمسأأتخدمني احلصأأول علأأى  

يومأأالو ومأأ   ،  60نأأد انتهأأاء اخلدمأأة وإللأأة لفأأرتة أقصأأازا تسأأوية نقديأأة لقأأاء رصأأيد ا جأأائات السأأنوية ع
تعأأرت  املنظمأأة مبسأأؤوليتها عأأ  تسأأديد قيمأأة جممأأوع أ   ا جأأائات املرتاكمأأة جلميأأع موظفيهأأا اعتبأأارا مأأ  

 اتريا االلتحاق ابلعملو
الأ   ويُتاح السفر يف دجائة ئ رة الوط  للموظفني وُمعاليهم الإلي  يستوفون الشرو ، يف البلأدان 

يسأأتحق املوظفأأون فيهأأأا زأأإلح ا جأأائةو و ثأأأل زأأإلا االلتأأزا  سأأأداه تكأأالير السأأفر املتوقأأأع تكبأأدزا لتغطيأأأة 
مستحقات سفر املوظفني الإلي  يسأتوفون الشأرو  يف ئ ر أم املقبلأة للأوط ، معدلأةل  سأب نسأبة اخلدمأة 

 ال  ا تؤه بعد د  حني استحقاق املوظر لةجائةو 
االسأأأأأأتحقاقات قصأأأأأأرية األجأأأأأأل بطبيعتهأأأأأأا، ال ُتطأأأأأأرَح مأأأأأأ  االلتأأأأأأزا  القيمأأأأأأة  ونظأأأأأأرا د  أن زأأأأأأإلح 

 للمالو الزمنية
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 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  
 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة ال  يقدمها الصندوق زي: 
التأأأأفمني الصأأأأحي بعأأأأد انتهأأأأاء اخلدمأأأأة، وزأأأأو يأأأأوفر تغطيأأأأة للنفقأأأأات الطبيأأأأة الضأأأأرورية  )أ( 
السأأابقني املأأؤزلني وُمعأأاليهم يف مجيأأع أحنأأاء العأأااو و ثأأل االلتأأزا  املتعلأأق ابلتأأفمني الصأأحي بعأأد للمأأوظفني 

انتهأأأاء اخلدمأأأة القيمأأأة احلاليأأأة لنصأأأيب الصأأأندوق مأأأ  تكأأأالير التأأأفمني الطأأأيب للمتقاعأأأدي  واسأأأتحقاقات 
 واخلدمة بعد التقاعد املستحقة ح  اليو  للموظفني الإلي  ال يزالون يف ما

استحقاقات هناية اخلدمة، وزأي تشأمل منحأة ا عأاهة د  الأوط ، وتكأالير الشأح ،  )ب( 
 ونفقات السفرو ويُعرت  مإلا االلتزا  م  اتريا التحاق املوظر ابلعمل يف صندوق السكانو 

وتصنَّر زإلح االستحقاقات ابعتبارزا خطط استحقاقات لدهةو وتُعرَّ  خطط االسأتحقاقات  
لتز  فيها الصندوق بتقدمي استحقاقات متفأق عليهأا ويتحمأل ابلتأايل خأاطر اكتواريأة، احملدهة حهنا خطط ي

 وزو ما يعر أن تكلفة االستحقاقات ستكون أكرب م  التوقعات أو أقل منهاو 
ويُقأأأأأأأأاب االلتأأأأأأأأزا  املتعلأأأأأأأأق خبطأأأأأأأأط االسأأأأأأأأتحقاقات احملأأأأأأأأدهة ابلقيمأأأأأأأأة احلاليأأأأأأأأة لاللتأأأأأأأأزا  املتصأأأأأأأأل  

  بتغأأريات االلتأأزا  النامجأأة عأأ  املكاسأأب أو اخلسأأائر االكتواريأأة يف صأأايف ابالسأأتحقاقات احملأأدهةو ويُعأأرت 
 األصولو ويُعرت  يف بيان األهاء املايل بكل التغريات األخرى يف االلتزا  يف الفرتة ال  طدث فيهاو 

ويسأأتند سأأعر اخلصأأم املسأأأتخد  يف طديأأد القيمأأة احلاليأأة لاللتأأأزا  املتعلأأق ابسأأتحقاقات مأأا بعأأأد  
 اء اخلدمة د  أسعار سندات الشركات العالية اجلوهةو انته
 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة   
دن صندوق األمم املتحأدة للسأكان زأو أحأد املنظمأات األعضأاء املشأارِكة يف الصأندوق املشأرتك  

العامأأأة لتأأأوفري اسأأأتحقاقات التقاعأأأد للمعاشأأأات التقاعديأأأة ملأأأوظفي األمأأأم املتحأأأدة، الأأأإلي أنشأأأفتا اجلمعيأأأة 
والوفأأاة والعجأأز ومأأا يأأرتبط بأأإللة مأأ  اسأأتحقاقات أخأأرى للمأأوظفنيو وصأأندوق املعاشأأات التقاعديأأة زأأو 

)ب( مأأأ   3خطأأأة اّولأأأة لأأأدهة االسأأأتحقاقات يشأأأارك فيهأأأا أرابب عمأأأل متعأأأدهونو وكمأأأا يأأأره يف املأأأاهة 
وق أما  الوكاالت املتخصصة وسأائر املنظمأات النظا  األساسي للصندوق، يُفتد ابب العضوية يف الصند

الدولية أو املنظمات احلكومية الدولية ال  تشارك يف النظا  املوحد للمرتبات والبدالت وغريزا م  شرو  
 اخلدمة يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصةو 

تأأرتبط ابملأأوظفني  ويُعأأرِّض صأأندوق املعاشأأات التقاعديأأة املنظمأأات املشأأاركة فيأأا ملخأأاطر اكتواريأأة 
احلاليني والسابقني يف املنظمات األخرى املشارِكة يف الصندوق، ما يؤهي د  غياب أساب اثبت وموثوق 
فيأأا لتوئيأأع االلتزامأأات وأصأأول اخلطأأة والتكأأالير علأأى فأأراهى املنظمأأات املشأأارِكة يف اخلطأأةو ولأأيس بوسأأع 

، متشأيال مأع املنظمأات األخأرى املشأارِكة يف صندوق األمأم املتحأدة للسأكان وصأندوق املعاشأات التقاعديأة
الصأأأأندوق، طديأأأأد احلصأأأأة النسأأأأبية لصأأأأندوق السأأأأكان يف التأأأأزا  االسأأأأتحقاقات احملأأأأدهة وأصأأأأول اخلطأأأأة 
والتكأأالير املرتبطأأة ابخلطأأة بدرجأأة كافيأأة مأأ  املوثوقيأأة لألغأأراض احملاسأأبيةو ومأأ  َ َّ، فقأأد تعامأأل صأأندوق 

 25 ع الشرو  الوارهة يف املعيار رقمطة مسا ات لدهة متشيا مالسكان مع زإلح اخلطة كما لو كانت خ
مأأ  املعأأايري احملاسأأبية الدوليأأة للقطأأاع العأأا و ويُعأأرَت  مبسأأا ات صأأندوق السأأكان يف صأأندوق املعاشأأات 

 خالل الفرتة املالية كمصروفات يف بيان األهاء املايلو
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 اإليرادات ‘١٣’ 
 ُ وَّل صندوق األمم املتحدة للسكان يف املقا  األول م  تربعات تقع يف فئتني ختلفتني:  
، “األساسأأأية”، أو “العاهيأأأة”املسأأأا ات غأأأري املخصصأأأة )املسأأأماة أيضأأأال املسأأأا ات  )أ( 

 ( متثل مواره ال توجد قيوه على استخدامهاو “املقيدة غري” أو
، “غأأري األساسأأية”، أو “األخأأرى”ال املسأأا ات املسأأا ات املخصصأأة )املسأأماة أيضأأ )ب( 

( متثأأأل مأأأواره طأأأده اجلهأأأات املاحنأأأة أوجأأأا اسأأأتخدامهاو وزأأأي تشأأأمل الصأأأناهيق االسأأأتئمانية “املقيأأأدة” أو
والصأأأأناهيق اخلاصأأأأةو وتتضأأأأم  الصأأأأناهيق اخلاصأأأأة بأأأأرانمج املأأأأوظفني الفنيأأأأني املبتأأأأدئني وخأأأأدمات الشأأأأراء 

 وصناهيق أخرىو 
النأوعني مأ  املسأا ات، يُعأرت  اب يأراهات دمأا لأدى اسأتال  النقأد أو توقيأع وفيما يتعلأق مأإلي   

اتفأأأاق ملأأأزِ ، أيهمأأأا أسأأأبقو ويف احلأأأاالت االسأأأتثنائية للغايأأأة الأأأ  تُقأأأدَّ  فيهأأأا املأأأواره رزنأأأال بشأأأرو  لأأأدهة 
د   تقد  فيها املسا ات مع اشرتا  ختصيصأها لسأنة لأدهة بشأكل صأريد، تأوئ درجأاء االعأرتا  مأا أو

 حني استيفاء تلة الشرو و 
ويشأأأأأارك صأأأأأندوق السأأأأأكان مأأأأأع منظمأأأأأات أخأأأأأرى اتبعأأأأأة لألمأأأأأم املتحأأأأأدة يف ترتيبأأأأأات للتمويأأأأأل  

اجلماعي، ويتصر  كوكيل دهاري لأبعض صأناهيق التمويأل اجلمأاعيو ويُعأرت   صأة صأندوق السأكان يف 
 زإلح املسا ات اجملّمعة عند قيا  الوكيل ا هاري بصر  تلة األموالو

ويُعأأرت  ابملسأأا ات ابلسأألع العينيأأة بصأأفتها مسأأا ات تُثبأأت يف مأأ. البيأأاانت املاليأأةو وُتسأأجَّل  
السأألع العينيأأة تسأأجيالل أوليأأال بقيمتهأأا العاهلأأة يف اتريأأا توقيأأع االتفأأاق الواجأأب النفأأاإل، وطأأده زأأإلح القيمأأة 

سأتقلةو وال يُعأرت  ابملسأا ات علأى ابلرجأوع د  قِأَيم سأوقية قابلأة للرصأد أو اسأتناهال د  عمليأات تقيأيم م
شأأكل خأأدمات عينيأأة بصأأفتها ديأأراهاتو ويتعلأأق معظأأم اخلأأدمات العينيأأة مبختلأأر اخلأأدمات االستشأأارية 

 املقدمة جماانلو
ويُعتَأَر  اب يراهات املتفتية م  بيع السلع عند نقأل زأإلح السألعو ويُعأرت  اب يأراهات املتفتيأة مأ   

 قدمي زإلح اخلدماتو تقدمي خدمات املشرت ت عند ت
 

 املبالع املردودة إىل اجلهات املا ة ‘١4’ 
املبالغ ال  يتعني رهُّزا د  اجلهات املاحنة عند انقضاء مدة االتفاقات أو دهنائهأا يُعأرت  مأا عنأد  

تلقأأأي تعليمأأأات مأأأ  اجلهأأأات املاحنأأأة تطلأأأب فيهأأأا تسأأأديد تلأأأة املبأأأالغو وتُعأأأَرض مجيأأأع املبأأأالغ املأأأرهوهة د  
هأأات املاحنأأة بصأأفتها خصأأما مأأ  ا يأأراهات املتفتيأأة مأأ  املسأأا اتو ويُفَصأأد عأأ  زأأإلح املبأأالغ يف البيأأان اجل

 واجلدول ابءو 15الثاين واملالحظة 
 

 املصروقات ‘١5’ 
و ورغأم أنأا ال  كأ  تّنفإل احلكومات واملنظمات غري احلكومية نسبة كبأرية مأ  األنشأطة الربانجميأة 

لصندوق السأكان أن يفأرض أساسأال لاسأبيال لأدهال علأى تلأة املنظمأات، فانأا يتعأني علأى زأؤالء الشأركاء 
 املنفإلي  ا بالغ ع  مصروفا م على أساب د ائ األنشطة ال   وهلا الصندوقو 
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، يقو  زؤالء الشأركاء وعندما تتو  احلكومات واملنظمات غري احلكومية تنفيإل األنشطة الربانجمية 
املنفأأإلون مبوافأأاة صأأندوق السأأكان بتقأأارير توثأأق اسأأتخدامهم للمأأواره وتكأأون أسأأاب تسأأجيل املصأأروفات 
الربانجمية يف حساابت الصندوقو وعندما يقرر الصأندوق تقأدمي سألر د  زأؤالء الشأركاء املنفأإلي ، تُقأدَّ  

املقدمأأة مأأ  الشأأركاء املنفأأإلي و وُتصأأنَّر  السأألر علأأى أسأأاب خطأأط العمأأل وُتصأأفَّى علأأى أسأأاب التقأأارير
سأألر مقدمأة مأ  صأأندوق ”السألر املقدمأة د  الشأركاء املنفأأإلي  الأ  ال ُتسأّوى حأأ  هنايأة العأا  يف فئأة 

 يف البيان األولو “ التشغيل
وعنأأأدما تنفأأأإل وكأأأاالت األمأأأم املتحأأأدة األنشأأأطة الربانجميأأأة، يقأأأو  زأأأؤالء الشأأأركاء املنفأأأإلون أيضأأأال  
ه زأأأأإلح التقأأأارير املصأأأأروفات وفقأأأال للسياسأأأأات مبوافأأأاة ا لصأأأأندوق بتقأأأارير توثأأأأق اسأأأتخدامهم ملأأأأوارهحو وُطأأأدِّ

 احملاسبية ال  تتبعها الوكالة التابعة لألمم املتحدة ال  تقو  اب بالغ ع  املصروفاتو 
أما التكالير غري املباشرة احملّملة على األنشطة املمولة م  مسا ات خصصأة لتغطيأة التكأالير  

)ب( ويف اجلأدول ابءو  24املتصلة اهارة وتنظيم تلة األنشطة، فال تُعَرض كمصروفات دال يف املالحظأة 
 وتسرته التكالير غري املباشرة وفقال للنسب التالية: 

 )النسبة املئوية(
 النسبة تفاقنوع اال

 8 2014كانون الثاين/يناير   1اتفاقات التمويل املشرتك املوحدة املوقعة بعد   
 7 الصناهيق االستئمانية املواىيعية 

 5 مسا ات احلكومات املستفيدة م  الربامج ال  تقدمها د  الربامج القطرية اخلاصة ما
 بناء على اتفاق جامع اتفاقات جامعة

، وتوقيأأأأع متديأأأأد هلأأأأإلح االتفاقأأأأات 2014التمويأأأأل املشأأأأرتك املوقعأأأأة قبأأأأل عأأأأا  اتفاقأأأأات 
 2014كانون الثاين/يناير  1بتكلفة بعد 

8 

، وتوقيأع متديأد هلأإلح االتفاقأات بأدون 2014اتفاقات التمويل املشأرتك املوقعأة قبأل عأا  
 2014كانون الثاين/يناير   1تكلفة بعد 

7 

  
 مكاسر أسعار الصرف وخسائرها  ‘١٦’ 

تُأأدرَر يف بيأأان األهاء املأأايل مجيأأع أرابح وخسأأائر صأأر  العملأأة، مبأأا يف إللأأة تلأأة الناشأأئة عأأ   
املسأأا ات املسأأتحقة القأأبض، واحلسأأاابت املسأأتحقة الأأدفع، والنقديأأة ومكافئأأات النقديأأة، واالسأأتثمارات، 

املصأأأأروفات ”و “ ا يأأأأراهات األخأأأأرى”بنأأأأدي والُسأأأألر، وحسأأأأاابت امليزانيأأأأة النقديأأأأة األخأأأأرى، ىأأأأم  
على التوايلو ويُعاُه تقييم مجيع األصول واخلصو  النقدية احملتفا مأا بعمأالت أخأرى غأري هوالر “ األخرى

الأأأأوال ت املتحأأأأدة ابسأأأأتخدا  سأأأأعر الصأأأأر  املعمأأأأول بأأأأا يف األمأأأأم املتحأأأأدة والسأأأأاري يف اتريأأأأا ا بأأأأالغ 
ال االسأأأأأتثمارات األجنبيأأأأأة لتمويأأأأأل التأأأأأفمني الصأأأأأحي بعأأأأأد ابسأأأأأتخدا  سأأأأأعر قريأأأأأب جأأأأأدا منأأأأأا يف حأأأأأ أو

 اخلدمةو انتهاء
 

 عقود اإلجيار ‘١٧’ 
 ُتصنَّر عقوه ا تار على أهنا عقوه دجري تشغيلي أو عقوه دجري متويليو  
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وتُعأأأرَّ  عقأأأوه التأأأفجري التمأأأويلي حهنأأأا عقأأأوه دجأأأري تَنقأأأل د  صأأأندوق األمأأأم املتحأأأدة للسأأأكان  
بدرجأأة كبأأرية مجيأأأع املخأأاطر واملكاسأأأب املرتبطأأة مبلكيأأة دحأأأدى املمتلكأأات واملنشأأأمت واملعأأدات، بصأأأر  

مل مأدة التأفجري النظر عما دإلا كان صة امللكية القانوين سينتقل يف هناية األمر د  الصندوق أ  الو وتش
يف عقأد التأأفجري التمأويلي اجلأأزَء األكأرب مأأ  العمأر ا نتأأاجي التقأديري للقطعأأة املأؤجرةو وُتسأأّجل يف سأأجل 
األصأأول املمتلكأأاُت واملنشأأمت واملعأأدات الأأ  تُقتأأىن مبوجأأب عقأأد دجأأري متأأويلي وختضأأع لالسأأتهالك علأأى 

مأأأأة املرمسلأأأأة القيمأأأأة العاهلأأأأة للقطعأأأأة املأأأأؤّجرة غأأأأرار املمتلكأأأأات واملنشأأأأمت واملعأأأأدات املشأأأأرتاةو وتعأأأأاهل القي
 القيمة احلالية للحد األهىن م  مدفوعات ا تار، أيهما أقل، على النحو احملسوب يف بداية العقدو  أو

أمأأأا عقأأأوه التأأأفجري التشأأأغيلي فهأأأي عقأأأوه دجأأأري ختتلأأأر عأأأ  عقأأأوه التأأأفجري التمأأأويليو ويُعأأأرت   
التشأأغيلي علأأى أسأأاب القسأأط الثابأأت طأأوال مأأدة عقأأد ا تأأارو ابملصأأروفات الناشأأئة عأأ  عقأأوه التأأفجري 

ويُفصد ع  قيمة مدفوعات ا تار املستقبلية خالل مدة العقد اجلاري لالتفاقات غأري القابلأة لةلغأاء يف 
 املالحظات املتعلقة مإلح البياانت املاليةو 

 
 حقوق االستودام املتربَّع هبا  ‘١٨’ 

ه مأأ  املواقأأع مبأأان يسأأتخدمها بأأدون تكلفأأة، وإللأأة مأأ  خأأالل َيْشأأغل صأأندوق السأأكان يف عأأد 
اتفاقأأات حقأأوق االسأأتخدا  املتأأربع مأأا الأأ  تُأأرب  مأأع احلكومأأات املضأأيفةو وحسأأب مأأدة زأأإلح االتفاقأأات 

وشأأرو  دهنائهأأأا،  كأأ  أن تكأأأون حقأأوق االسأأأتخدا  زأأإلح املتأأأربع مأأا شأأأبيهة “( مأأدة عقأأد ا تأأأار”)أو 
مسيأأة أو عقأأوه التأأفجري التمأأويلي االمسيأأةو ويف احلالأأة األخأأرية، ُ أأَند الصأأندوق بعقأأوه التأأفجري التشأأغيلي اال

 حق التحكم ابملباين طوال فرتة عملا يف البلد واستخداما هلاو 
ويف حالأأأأأة االتفاقأأأأأات الشأأأأأبيهة بعقأأأأأوه التأأأأأفجري التشأأأأأغيلي )وزأأأأأي عقأأأأأوه قصأأأأأرية األجأأأأأل بصأأأأأفة  

ومببلأأغ ديأأراهات مقابأأل يعأأاهالن القيمأأة ا تاريأأة السأأوقية أساسأأية(، يُعأأرت  يف بيأأان األهاء املأأايل مبصأأرو  
السأأأنوية ملبأأأان ااثلأأأةو ويف حالأأأة االتفاقأأأات الشأأأبيهة بعقأأأوه التأأأفجري التمأأأويلي )وزأأأي عقأأأوه طويلأأأة األجأأأل 
بصأأأفة أساسأأأية(، تأأأتم رمسلأأأة القيمأأأة السأأأوقية العاهلأأأة للممتلكأأأات ويُعأأأرت  ايأأأراه بأأأنفس املبلأأأغ فأأأور تأأأويل 

تحكم بتلأأة املبأأاين، مأأا ا تنقأأل املمتلكأأات د  الصأأندوق بشأأرو  لأأدهةو ويف تلأأة صأأندوق السأأكان الأأ
احلاالت، يُعرت  مببلغ ديراهات مؤجلة يكون مساو  لكامل القيمة السوقية العاهلأة للممتلكأاتو ويُعأرت  

أيهمأا  مإلا االلتزا  بصورة تدرتية كايراه علأى أسأاب عمأر املمتلكأات ا نتأاجي أو مأدة حأق االسأتخدا ،
 أقصر، وإللة يف املبلغ املعاهل لقيمة االستهالك للفرتة نفسهاو 

 
 احلساابت الدائنة  واخلصوم االحتمالية  واألصول االحتمالية  ‘١9’ 

تُعأأرَّ  احلسأأاابت الدائنأأة حهنأأا خصأأو  آبجأأال أو مبأأالغ غأأري معروفأأة علأأى وجأأا اليقأأنيو ويعأأرت   
مجيع املتطلبات الثالثة التالية: )أ( عندما يكون لدى الصندوق الصندوق ابحلساابت الدائنة عند استيفاء 

التأأزا  حأأايل قأأانوين أو ىأأمر نتيجأأة أحأأداث سأأابقةو )ب( وعنأأدما يكأأون مأأ  املأأرجد أن يُلأأَز  الصأأندوق 
 بتسوية االلتزا  املإلكورو )ر( ودإلا كان م  املمك  تقدير مبلغ زإلا االلتزا  على حنو موثوقو 

ماليأة التزامأات  كأ  أن تنشأف عأ  أحأداث سأابقة وال  كأ  دكيأد وجوهزأا ومتثل اخلصو  االحت 
دالّ عنأأدما طأأدث، أو ال طأأدث، يف املسأأتقبل واقعأأٌة أو أكثأأر مأأ  الوقأأائع غأأري املؤّكأأدة الأأ  ال ختضأأع كليأأةل 

يُعأأأرت  مأأأا ألنأأأا ال يُأأأرجد أن  لسأأأيطرة الصأأأندوقو أو متثأأأل التزامأأأات حاليأأأة تنشأأأف عأأأ  أحأأأداث سأأأابقة وا
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كأأون زنأأاك حاجأأة د  تأأدفق خأأارجي للمأأواره يف شأأكل منأأافع اقتصأأاهية أو دمكأأاانت خدمأأة مأأ  أجأأل ت
تسوية االلتزاماتو أو ألنا يتعإلر قيأاب مبلأغ االلتزامأات بصأورة موثوقأةو وال يعأرت  ابخلصأو  االحتماليأة، 

 ولك  يُفَصد عنها دإلا كانت ماهيةو 
أن تنشأأأف عأأأ  أحأأأداث سأأأابقة وال  كأأأ  دكيأأأد ومتثأأأل األصأأأول االحتماليأأأة األصأأأول الأأأ  حيتمأأأل  

وجوهزا داّل عندما طدث، أو ال طدث، يف املستقبل واقعٌة أو أكثر م  الوقائع غري املؤّكدة ال  ال ختضع  
كليةل لسيطرة الصندوقو وال يُعرت  ابألصول االحتمالية ولك  يُفَصد عنهأا عنأدما يكأون مأ  احملتمأل أن 

 اقتصاهية أو دمكاانت خدمةو تتدفق د  الصندوق منافع 
 

 إقصاحات األاراف  ات الع قة  ‘٢٠’ 
يتعني ا فصاح ع  املعأامالت إلات األ يأة الأ  جتأري مأع أطأرا  اثلثأة تربطهأا عالقأة بصأندوق  

السكانو ويُقصد ابألطرا  إلات العالقة ابلصندوق األطرا  القاهرة على اارسة دثري كبأري علأى قأرارات 
ة والتشأأغيليةو وابلنسأأبة لصأأندوق السأأكان، تتمثأأل زأأإلح األطأأرا  يف كبأأار مأأوظفي ا هارة الصأأندوق املاليأأ

وإلوي القرابأأة املباشأأرة مأأ  أفأأراه أسأأر كبأأار مأأوظفي ا هارة، الأأإلي  يُعرَّفأأون حهنأأم أعضأأاء اللجنأأة التنفيإليأأة 
فأأأرع للصأأأندوق، ومأأأدير مكتأأأب خأأأدمات مراجعأأأة احلسأأأاابت والتحقيأأأق، ومأأأدير مكتأأأب التقيأأأيم، ورئأأأيس 

املشرت ت، ورئيس فرع خأدمات املعلومأات ا هاريأةو ويُأدرَر مأع زأؤالء أيضأا أي شأخ  يتصأر  بصأفتا 
قائمأأأا حعمأأأال أي مأأأ  شأأأاغلي زأأأإلح املناصأأأب ملأأأدة ثالثأأأة أشأأأهر أو أكثأأأر مأأأ  السأأأنة التقو يأأأةو ويُفِصأأأد 

قأرض يأتم احلصأول  الصندوق ع  قيمة املعامالت ال  جترى مع زإلح األطرا ، مبا يف إللأة املرتبأات وأي
 عليا بشرو  ال تكون متاحة عموماو 

توجأأأأد  ويُعتأأأأرب اجمللأأأأس التنفيأأأأإلي لصأأأأندوق السأأأأكان أيضأأأأا طرفأأأأا إلا عالقأأأأة ابملنظمأأأأة ككأأأألو وال 
معامالت يتعأني ا بأالغ عنهأاو وعلأى الأرغم مأ  حأدوث معأامالت ماليأة زامأة مأع بأرانمج األمأم املتحأدة 

القأأدرة علأأى ا اأائي، فاهنأأا معأامالت ال يُفصأأد عنهأأا بصأورة مسأأتقلة نظأرا ألن الأأربانمج ا اأأائي ال  لأة 
التأأفثري يف قأأرارات السياسأأة املاليأأة والتشأأغيلية لصأأندوق السأأكان وألن مجيأأع املعأأامالت املتصأألة ابخلأأدمات 

 املقدمة د  الصندوق جترى بشرو  الندية العاهيةو 
 

 االلتزامات ‘٢١’ 
صأأندوق السأأكان يف املسأأتقبل بنأأاء علأأى عقأأوه هخأأل فيهأأا  االلتزامأأات زأأي مصأأروفات يتكبأأدزا 

 لول اتريا ا بالغ وليست لا دال صالحية لدوهة للغاية، دن وجدت، جتيز لا جتنبها يف مسار عملياتا 
العأأاهيو وزأأإلح االلتزامأأات تشأأمل التزامأأات رأمساليأأة انجتأأة عأأ  اقتنأأاء أصأأول اثبتأأة )مبأأالغ العقأأوه املتعلقأأة 

مساليأأأة الأأأ  ال ُتسأأأده أو تصأأأبد مسأأأتحقة  لأأأول اتريأأأا ا بأأأالغ(، وعقأأأوه توريأأأد السأأألع ابملصأأأروفات الرأ
واخلأأأدمات الأأأ  سيسأأأتلمها الصأأأندوق يف فأأأرتات مسأأأتقبلية، وهفعأأأات ا تأأأار الأأأدنيا غأأأري القابلأأأة لةلغأأأاء، 

يسأأمرب يف كأأانون األول/ه  31وااللتزامأأات األخأأرى غأأري القابلأأة لةلغأأاءو وال يُعأأرت  بقيمأأة االلتزامأأات يف 
بيأأان املركأأز املأأايل، بأأل يُفصأأد عنهأأا يف املالحظأأات املرفقأأة ابلبيأأاانت املاليأأةو وُتسأأتبَعد االلتزامأأات املتصأألة 

 ا فصاحو  بعقوه التوظير م  زإلا
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 خدمات الشراء ‘٢٢’ 
بناء على موافقة جملأس دهارة صأندوق األمأم املتحأدة للسأكان يف هورتأا األربعأني الأ  ُعقأدت يف  

، أصأبد الصأندوق يتلقأى أمأواالل لشأراء لأوائ  ومعأدات وخأدمات نيابأة عأ  احلكومأات واألمأم 1993عا  
املتحأأدة والصأأناهيق والأأربامج والوكأأاالت املتخصصأأة التابعأأة ملنظومأأة األمأأم املتحأأدة، واملؤسسأأات احلكوميأأة 

دوق مأأ  الدوليأأة األخأأرى واملنظمأأات غأأري احلكوميأأة، وبنأأاء علأأى طلأأب مأأ  تلأأة اجلهأأاتو وحيصأأل الصأأن
عمالئا اخلارجيني على أتعأاب مقابأل مناولأة خأدمات الشأراء زأإلح بنسأبة حيأدهزا اجمللأس التنفيأإلي بلغأت 

 وُسجِّلت كجزء م  ديراهات أخرىو ،2016يف املائة يف عا   5
تفاصأيل أخأرى عأ   16وقد أُبِلغ ع  زإلح اخلدمات يف اجلدولني ابء وجيمو وتتضم  املالحظأة  

 م  خدمات الشراءوا يراهات املتفتية 
 

 استودام التقديرات ‘٢٣’ 
تتضأأم  زأأإلح البيأأاانت املاليأأة ابلضأأرورة مبأأالغ ُحأأدهت علأأى أسأأاب تقأأديرات وافرتاىأأات تضأأعها  

ا هارةو وتتضأأم  زأأإلح التقأأديرات علأأى سأأبيل املثأأال ال احلصأأر مأأا يلأأي: القيمأأة العاهلأأة لألراىأأي واملبأأاين، 
بعد انتهاء اخلدمة وغري إللة م  استحقاقات ما بعد انتهأاء اخلدمأة وااللتزامات املتعلقة ابلتفمني الصحي 

واملبأأالغ املخصصأأة للتقاىأأي والرسأأو  املسأأتّحقة واألصأأول واخلصأأو  االحتماليأأة والعمأأر ا نتأأاجي لألصأأول 
الثابتة وهرجة اىمحالل قيمتهاو وقد ختتلر النتائج الفعلية ع  تلة التقديراتو وتُعَرض التغريات ىم  

 ات يف الفرتة ال  تصبد فيها معروفةو التقدير 
وتتسأأأأأق التقأأأأأديرات احملاسأأأأأبية الأأأأأ  تسأأأأأتخدمها ا هارة  عأأأأأداه زأأأأأإلح البيأأأأأاانت مأأأأأع التقأأأأأديرات  

 و 2015املستخدمة لغرض دعداه البياانت املالية لعا  
 

 األحكام االنتقالية  ‘٢4’ 
 لتايل: طّبق صندوق األمم املتحدة للسكان أحكاما انتقالية على النحو ا 
مأأ  املعأأايري احملاسأأبية  17طبّأأق صأأندوق السأأكان احلكأأم االنتقأأايل الأأواره يف املعيأأار رقأأم  )أ( 

الدوليأأأة للقطأأأاع العأأأا ، املمتلكأأأات واملنشأأأمت واملعأأأدات، وا يعأأأرت  ابلتحسأأأينات املدخلأأأة علأأأى األصأأأول 
 و 2012املستفجرة ال  هخلت اخلدمة قبل عا  

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا ، األصول غأري امللموسأة،  م  31طُبِّق املعيار رقم  )ب( 
كأأانون   1طُأأوَِّرت هاخليأأا قبأأل  ُتِنيَأأت أواقحثأأر الحأأقو ونتيجأأة لأأإللة ا تُأَرمسأأل األصأأول غأأري امللموسأأة الأأ  

 و2012الثاين/يناير 
 

 املقارنة بني مبالع امليزانية واملبالع الفعلية ‘٢5’ 
 يُِعّد صندوق األمم املتحدة للسكان ميزانيتا على أساب نقدي ُمعّدلو  
وتره يف البيان اخلامس مقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية علأى أسأاب قابأل للمقارنأة مأع امليزانيأةو  

ولة م  مواره ويشمل نطاق امليزانية ألغراض زإلا البيان امليزانية املؤسسية مضافا دليا األنشطة الربانجمية املم
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علأأى أسأأاب مأأرة كأأل أربأأع  2017-2014غأأري خصصأأةو وقأأد أُِعأأدَّت امليزانيأأة املؤسسأأية للمنظمأأة للفأأرتة 
 سنوات، وعرىتها ا هارة على أساب سنوي ألغراض طديد ختصي  املواره هاخلياو 

لأأأأأأة د  السأأأأأأنة   ُرحَّ
املاليأأأأأأة وتسأأأأأأتند امليزانيأأأأأأة األصأأأأأألية د  تقأأأأأأديرات الفأأأأأأوائض غأأأأأأري املسأأأأأأتخدمة امل

والتوقعأأات املبدئيأأة للمسأأا ات الأأوارهة خالهلأأاو وتعكأأس امليزانيأأة النهائيأأة األرقأأا  الفعليأأة هلأأإلي  العنصأأري  
 عند التخصي  النهائيو 

وتُعَرض يف دطار استخدا  امليزانيأة املصأروفاُت احملتسأبة علأى أسأاب نقأدي معأّدل واملتكبأدة عنأد  
 تنفيإل األنشطة املدرجة يف امليزانيةو 

مقارنأأة بأأني املبأأالغ الفعليأأة علأأى أسأأاب قابأأل للمقارنأأة مأأع امليزانيأأة واملبأأالغ  23وتأأره يف املالحظأأة  
 الفعلية الوارهة يف البياانت املاليةو 

 
 ٣امل حظة   
  ية ومكاقئات النقديةدالنق   

 تشمل النقدية ومكافئات النقدية ما يلي: 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(  

 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب  31يف  
  1 − النقد احلاىر   

  21 708 23 272  النقدية املوهعة يف املصار 
النقدية املوجوهة  وئة مديري 

 −  2 968  االستثمارات
  25 650 52 060 صناهيق السوق النقدية

  30 000 125 000 الوهائع ألجل
 − 10 282 السندات

  ٧٧ ٣59 ٢١٣ 5٨٢ اجملموع 
 

ُتصنَّر األهوات املالية ال  حيني استحقاقها يف غضون ثالثة أشهر أو أقل م  اتريا اقتنائها بصفتها مكاِفئات  )أ( 
 نقديةو 

  
وحُيأأأأتفا ابالحتياجأأأأات النقديأأأأة الالئمأأأأة ألغأأأأراض النفقأأأأات الفوريأأأأة متاحأأأأة فأأأأورا ويف املصأأأأار ،  

 و25املتحدة، وحُيتفا مببلغ لدوه بعمالت للية، كما زو مبني يف املالحظة أساسا بدوالر الوال ت 
وتشأأأمل مكافئأأأات النقديأأأة األهوات املاليأأأة العاليأأأة السأأأيولة، مثأأأل صأأأناهيق سأأأوق املأأأال والوهائأأأع  

أَلَجأأأل والسأأأندات احملأأأتفا مأأأا يف حافظأأأة االسأأأتثمار الرئيسأأأية لصأأأندوق السأأأكان وزأأأي متاحأأأة السأأأتيفاء 
 ندوق السكان م  السيولة عندما حيني موعد استحقاقهاواحتياجات ص

و ثل النقد الإلي حيتفا با مأديرو االسأتثمار النقأد احملأتفا بأا ىأم  حافظأة االسأتثمار اخلاصأة  
ابلتفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، ويف حساابت مصرفية طول أرصد ا تلقائيا بنهاية الدوا  الرمسي كل 
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ألغأراض  دة أكرب وإللة ريثمأا يعأاه اسأتثمارزا يف أهوات ماليأة طويلأة اأَلَجأل أويو  د  حساابت تدر فائ
مزيدا م  التفاصأيل عأ  غأرض  4دعاهة التوائن بني ختلر عناصر حافظة االستثماراتو وتقد  املالحظة 

 حافظة استثمار صندوق السكان وتكوينهاو 
وخأأاطر  مانيأأة وخأأاطر السأأوقمناقشأأة لتعأأرض الصأأندوق للمخأأاطر االئت 25وتتضأأم  املالحظأأة  

العمأأأأأالت وألنشأأأأأطة دهارة املخأأأأأاطر الأأأأأ  اىأأأأأطلع مأأأأأا واملتعلقأأأأأة ابألصأأأأأول املاليأأأأأة، مبأأأأأا يف إللأأأأأة النقديأأأأأة 
 ومكاِفئات النقديةو 

 
 4امل حظة   
  االستثمارات  

 حيتفا الصندوق  افظتني استثماريتني منفصلتنيو  
زا الأأربانمج ا اأأائي ابسأأم الصأأندوق، بنأأاء علأأى وتقتصأأر حافظأأة االسأأتثمار الرئيسأأية، الأأ  يأأدير  

املبأأأاهئ التوجيهيأأأأة للأأأأربانمج ا اأأأأائي ودطأأأأار حوكمتأأأأا، علأأأأى سأأأأندات اثبتأأأأة الأأأأدخل عاليأأأأة اجلأأأأوهة وقابلأأأأة 
للتسأأويق د  هرجأأة كبأأرية، مأأع مواءمأأة تأأواريا اسأأتحقاقها مأأع احتياجأأات صأأندوق السأأكان مأأ  السأأيولةو 

السأكان، وُطفأا لأدى جهأة وهيعأة يعينهأا الأربانمج ا اأائيو وطأوال وُتسجَّل االستثمارات ابسم صندوق 
، ُصنَِّفت زإلح احلافظة حافظةل لتفظا ما ح  اتريأا اسأتحقاقها، وُمسأجَّلة ابلتكلفأة املهلكأة 2016عا  

 ال  جرى حساما ابستخدا  طريقة سعر الفائدة الساريو 
استحقاقها بعد ثالثة أشأهر أو أكثأر احملأتفا مأا يف زأإلح وكانت األهوات املالية ال  حيني موعد  

 كانون األول/هيسمرب كما يلي:  31احلافظة يف 
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(  

 
 2015كانون األول/ هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف 

 الأمُهلكةالتكلفة  القيمة السوقية  التكلفة الأمُهلكة القيمة السوقية  
 678 073 677 806 439 191 439 374 السندات

 25 000 25 000 15 000 15 000 الوهائع أَلَجل
 ٧٠٣ ٠٧٣ ٧٠٢ ٨٠٦ 454 ١9١ 454 ٣٧4 اجملموع

     : ومنها
 309 171 309 127 324 880 324 833 استثمارات حيني موعد استحقاقها خالل سنة واحدة

 393 902 393 679 129 311 129 541 استحقاقها بعد سنة واحدةاستثمارات حيني موعد 
 ٧٠٣ ٠٧٣ ٧٠٢ ٨٠٦ 454 ١9١ 454 ٣٧4 اجملموع

  
مليون هوالر م  األهوات املالية  187,3واب ىافة د  إللة، مشلت حافظة االستثمار الرئيسية  

النقدية ومكاِفئات النقدية )انظر ال  حيني موعد استحقاقها يف أقل م  ثالثة أشهر، وأُبِلغ عنها يف دطار 
 (و3املالحظة 
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كأأأأأانون األول/هيسأأأأأمرب   31ومشلأأأأأت السأأأأأندات احملأأأأأتفا مأأأأأا يف حافظأأأأأة االسأأأأأتثمار الرئيسأأأأأية يف  
 ما يلي:  2016

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة( 
 2015كانون األول/هيسمرب   31يف   2016كانون األول/هيسمرب   31يف  

 التكلفة الأمُهلكة القيمة السوقية التكلفة الأمُهلكة السوقية القيمة أنواع السندات
 83 610 83 522 44 531 44 584 املصار  التجارية

 139 533 139 402 97 477 97 391 السندات السياهية غري الصاهرة ع  الوال ت املتحدة
 284 928 284 848 152 333 152 305 املنظمات ال  تتجاوئ حدوه الوالية الوطنية

 144 906 144 939 134 810 135 069 حكومة الوال ت املتحدة ووكاال ا
 25 096 25 095 10 040 10 025 شركات

 ٦٧٨ ٠٧٣ ٦٧٧ ٨٠٦ 4٣9 ١9١ 4٣9 ٣٧4 اجملموع 
  

يف املائأة يف  0,8يف املائة ) 1، بلغ متوسط عائدات حافظة االستثمار الرئيسية 2016ويف عا   
 (و 2015عا  

، ابالشأأرتاك مأأع الأأربانمج ا اأأائي، مأأ  أجأأل اسأأتثمار 2016وأُنشأأئت حافظأأة منفصأألة يف عأأا   
املأأواره املخصصأأأة لتمويأأل االلتزامأأأات املتعلقأأة ابلتأأأفمني الصأأحي بعأأأد انتهأأاء اخلدمأأأةو ويُأأدير زأأأإلح احلافظأأأة 

علأق ابلتأفمني الصأحي مديرا استثمارات خارجيان مستقالن، وتُنظَّم وفقا للمباهئ التوجيهية لالسأتثمار املت
بعد انتهاء اخلدمةو واتساقا مع غرض زإلح احلافظأة، تتكأون احلافظأة مأ  أهوات ماليأة إلات مأرهوه أعلأى، 
تشأأأأأأمل النقديأأأأأأة ومكاِفئأأأأأأات النقديأأأأأأة والسأأأأأأندات الثابتأأأأأأة الأأأأأأدخل ورؤوب األمأأأأأأوال السأأأأأأهميةو وُتصأأأأأأنَّر 

 ا ابلقيمة السوقية العاهلةو االستثمارات بصفتها استثمارات متاحة للبيع واستثمارات لتفا م
وكانت األهوات املالية ال  حيني موعد استحقاقها بعد ثالثة أشأهر أو أكثأر احملأتفا مأا يف زأإلح  

 كانون األول/هيسمرب كما يلي:  31احلافظة يف 
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف 

 
 التكلفة األساسية القيمة السوقية التكلفة األساسية القيمة السوقية

 − − 35 311 34 186 أوراق مالية اثبتة الدخل
 − − 53 454 54 550 رؤوب األموال السهمية

 − − ٨٨ ٧٦5 ٨٨ ٧٣٦ اجملموع 
 ومنها: 

أوراق ماليأأأأأة اثبتأأأأأة الأأأأأدخل حيأأأأأني موعأأأأأد اسأأأأأتحقاقها     
 − − − − خالل سنة واحدة

أوراق مالية اثبتة الدخل حيأني موعأد اسأتحقاقها بعأد 
 − − 88 765 88 736 سنة ورؤوب أموال سهمية 

 − − ٨٨ ٧٦5 ٨٨ ٧٣٦ اجملموع 
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ماليأأأني هوالر مأأأ  النقأأأد واألهوات  3واب ىأأأافة د  إللأأأة، مشلأأأت حافظأأأة االسأأأتثمار الرئيسأأأية  
أشهر، وأُبِلغ عنها يف دطار النقديأة ومكاِفئأات النقديأة املالية ال  حيني موعد استحقاقها يف أقل م  ثالثة 

 (و3)انظر املالحظة 
 25وا تكأأأ  لأأأدى الصأأأندوق اسأأأتثمارات مضأأأمحلة القيمأأأة خأأأالل العأأأا و وتتضأأأم  املالحظأأأة  

مناقشة لتعرض املنظمة للمخاطر االئتمانيأة وخأاطر السأيولة وخأاطر السأوق ومأا يتصأل بأإللة مأ  أنشأطة 
 دهارة املخاطرو 

كأأأانون   31مليأأأون هوالر لأأأتفا مأأأا يف  542,9ومأأأ  بأأأني دمجأأأايل االسأأأتثمارات البالغأأأة قيمتهأأأا  
 مليون هوالر مقيدة االستخدا  على النحو التايل: 324,2، كان زناك 2016األول/هيسمرب 

 
 املبلغ املرجع 

أمأأوال حيأأتفا مأأا الصأأندوق ابسأأم منظمأأات أخأأرى اتبعأأة لألمأأم املتحأأدة 
 هوالر مليون 16.2 10املالحظة  بصفة وكيل دهاري

 هوالر مليون 198.8 12املالحظة  متويل االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني
 هوالر مليون 70.5 14املالحظة  االحتياطي التشغيلي

 هوالر مليون 5.0 14املالحظة  احتياطي ا يواء امليداين 
 هوالر مليون 33.7 )ر( 14املالحظة  للهبات اخلاصة  املبلغ األصلي للصندوق االستئماين

 مبا يف إللة االستثمارات احملتفا ما يف حافظة االستثمار اخلاصة ابلتفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةو )أ( 

 كما يلي:   2016وكانت حركات االستثمارات يف حافظة االستثمار الرئيسية خالل  
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة( 

األوراق التجارية  الوهائع أَلَجل  
 اجملموع السندات ومالحظات اخلصم

  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 368 875 073 703 368 725 073 678 − − 000 150 000 25 الرصيد االقتتاحي

 743 523 733 143 764 213 733 63 979 24 − 000 285 000 80 مضافا دليا: املشرت ت
 (032 690) (922 388) (032 255) (922 298) (000 25) − (000 410) (000 90) خصوما منا: املستحقات

 (006 6) (693 3) (027 6) (693 3) 21 − − − ا زالك
 ٠٧٣ ٧٠٣ ١9١ 454 ٠٧٣ ٦٧٨ ١9١ 4٣9 − − ٠٠٠ ٢5 ٠٠٠ ١5 الرصيد اخلتامي

  
  2016حركأأأات االسأأأتثمارات يف حافظأأأة االسأأأتثمار اخلاصأأأة ابلتأأأفمني الصأأأحي خأأأالل وكانأأأت  

 يلي: كما
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 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة( 

 اجملموع رؤوب األموال السهمية أوراق مالية اثبتة الدخل 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 - - - - - - الرصيد االقتتاحي

 − 105 801 − 66 110 − 39 691 مضافا دليا: املشرت ت 
 − − − − − − خصوما منا: االستحقاق 
  (919 16)  (656 12)  (263 4) خصوما منا: املبيعات 
 − (117) − − − (117) ا زالك

املكاسب/)اخلسأأأأائر( يف القيمأأأأة العاهلأأأأة املعأأأأرت  
 − (440) − − − (440) ما يف الفائض/)العجز(

القيمأأأأة العاهلأأأأة املعأأأأرت  املكاسب/)اخلسأأأأائر( يف 
 − 411 − 1 096 − (685) ما يف صايف األصول

 − ٨٨ ٧٣٦ − 54 55٠ − ٣4 ١٨٦ الرصيد اخلتامي 
  

 5امل حظة   
  املوزوانت  

 كانت املخزوانت ال  حيتفا ما صندوق السكان يف اتريا ا بالغ على النحو التايل:  
 

  )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(  

كأأأأأأأأانون األول/هيسأأأأأأأأمرب   31يف   
2016 

 كانون األول/  31يف 
 2015هيسمرب 

 56 672 43 822 سلع الصحة ا  ابية وغريزا م  السلع املتصلة ابلربامج، ومنها:
 38 377 28 841 سلع يف الشح  
 18 295 14 981 سلع يف املخزن 

 (92) (90) خصصات خسائر املخزوانت
واملنشأأأأمت والسأأأألع الشأأأأبيهة ابملعأأأأدات يف املخأأأزوانت مأأأأ  املمتلكأأأأات 

 الشح 
576 2 379 2 

 5٨ 959 4٦ ٣٠٨ جمموع املوزوانت 
  

 : 2015و  2016وفيما يلي موجز حلركة املخزوانت خالل عامي  
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(   
  2016 2015 

 54 ٢٨٢ 5٨ 959 كانون الثاين/يناير   ١املوزون احملتفظ ب  يف 
 156 402 143 187 دىافات
 (151 614) (155 559) دصدارات
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  2016 2015 
 (92) 2 حركات خصصات خسائر املخزوانت

 (19) (21) خسائر/تسو ت املخزون
 − (260) ختفيض قيمة املخزوانت

 5٨ 959 4٦ ٣٠٨ كانون األول/ديسمرب  ٣١املوزون احملتفظ ب  يف  
  

 ٦امل حظة   
  واملبالع املدقوعة مقدما  واألصول األخرىاملسامهات املستحقة القبز    
 املسامهات املستحقة القبز )أ( 

 :2016كانون األول/هيسمرب   31تره فيما يلي املسا ات املستحقة القبض يف  
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف  
   تبادليةمعام ت ةي    

165 291 املسا ات املستحقة القبض )اجلارية(  253 180  
19 558 املواره غري املخصصة   614 18  
145 733 املواره املخصصة   639 161  

116 514 املسا ات املستحقة القبض )غري اجلارية(  589 120  
116 514 املواره املخصصة   589 120  

   املعام ت التبادلية

 40 293 املستحقة القبض )اجلارية(املسا ات 
٢٨٢ ٠9٨ اجملموع   ٣٠٠ ٨٨٢  
  

وتعأأأرض املسأأأا ات املسأأأتحقة القأأأبض بعأأأد خصأأأم خصصأأأات احلسأأأاابت املشأأأكوك يف دمكانيأأأة  
طصيلهاو وتُعرَّ  املعامالت التباهلية حهنا املعامالت ال  يقد  فيها صندوق األمم املتحدة للسكان سلعا 

اثلثأأأة ويتلقأأأى منهأأأا قيمأأأة مسأأأاوية تقريبأأأا مقابأأأل إللأأأةو وُتشأأأبا زأأأإلح املعأأأأامالت أو خأأأدمات د  أطأأأرا  
واسأأأأأتناها د  اأأأأأأوإلر أعمأأأأأأال صأأأأأندوق السأأأأأأكان، تعتأأأأأأرب أنشأأأأأطة الشأأأأأأراء نيابأأأأأأة “و التجاريأأأأأأة”املبأأأأأاهالت 

أطأأأأرا  اثلثأأأأة الشأأأأكل الوحيأأأأد مأأأأ  أشأأأأكال املعأأأأامالت التباهليأأأأة الأأأأ  يقأأأأو  مأأأأا الصأأأأندوق حاليأأأأاو  عأأأأ 
ري التباهليأأأة، فهأأأي املعأأأامالت الأأأ  ال يتلقأأى الصأأأندوق فيهأأأا قيمأأأة مسأأأاوية تقريبأأأا للسأأألع املعأأأامالت غأأأ أمأأا
اخلأأأأأدمات الأأأأأ  يقأأأأأدمهاو وتصأأأأأنر املسأأأأأا ات املخصصأأأأأة وغأأأأأري املخصصأأأأأة للصأأأأأندوق كمعأأأأأامالت  أو
تباهليأةو ويسأتند التمييأز بأني احلسأاابت املسأتحقة القأبض اجلاريأة وغأري اجلاريأة د  أجأل االسأتحقاقو  غأري
شأهرا مأ  اتريأا ا بأالغ،  12ملسا ات املستحقة القبض اجلارية زي مسأا ات يُتوقأع طصأيلها خأالل فا

 أما املسا ات املستحقة القبض غري اجلارية فهي مسا ات يُتوقع طصيلها بعد إللة التارياو
ة اجلاريأة ومتثل املسأا ات املسأتحقة القأبض مأ  املأواره غأري املخصصأة املبأالغ املتعهأد مأا يف السأن 

والسنوات السابقة ولكنهأا ا ُطصَّأل بعأد حأ  هنايأة الفأرتة املشأمولة ابلتقريأرو وتتعلأق املسأا ات املسأتحقة 
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القأأأبض مأأأأ  املأأأواره املخصصأأأأة أساسأأأا مببأأأأالغ ستصأأأبد مسأأأأتحقة القأأأبض ويتأأأأوخى طصأأأيلها يف السأأأأنوات 
 القاهمة فيما يتصل ابتفاقات املاحنني املتعدهة السنواتو

 
 التواريا طليل  

 :2016كانون األول/هيسمرب   31تره فيما يلي تفاصيل املسا ات املستحقة القبض يف  
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف 
 املخصصة  املخصصةغري  املخصصة  املخصصةغري

     2012 − − 144 − 
2013 115 178 115 327 
2014 129 − 149 262 
2015 162 13 350 18  075 3  
2016 231 19  245 7  − − 

١9 ٦٣٧ املسامهات املستحقة القبز   4٧ ٣٦  ٧5١٨ ٨  ٦٦4 ٣  
اعتمأأأأأأأأأأأأأاه خصأأأأأأأأأأأأأ  حلسأأأأأأأأأأأأأاب مشأأأأأأأأأأأأأكوك 

(115) دمكانية طصيلا يف  − (144)  − 
املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة القأأأأأبض الأأأأأ  ا حيأأأأأ  
بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد موعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقها حأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

255 104 36 األول/هيسمرب كانون 31  − 604 278  
١9 55٨ اجملموع   54٢٦٢ ٠  ٦١4 ١٨  ٢٨٢ ٢٦٨  
 

وتأأأره يف اجلأأأدولني ألأأأر وابء تفاصأأأيل املسأأأا ات املسأأأتحقة القأأأبض مأأأ  املأأأواره غأأأري املخصصأأأة  
املواره املخصصة، على التوايل، مصأنفةل حسأب اجلهأة املاحنأة )وال يشأمل زأإلان اجلأدوالن خصصأأات  وم 

 احلساابت املشكوك يف دمكانية طصيلها(و
 

 خصصات املسا ات املستحقة القبض املشكوك يف دمكانية طصيلها  
يأأأأره فيمأأأأا يلأأأأي ملخأأأأ  حلركأأأأة خصصأأأأات املسأأأأا ات املسأأأأتحقة القأأأأبض املشأأأأكوك يف دمكانيأأأأة  

 :2016طصيلها يف عا  
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2016 2015 
(١44)  كانون الثاين/يناير  ١املوصع يف املبلع      (١٧١)  

(115)  املسا ات املستحقة القبض ال  يعترب طصيلها أمرا مشكوكا فيا حاليا  (144)  
  118  144  املسا ات املستحقة القبض املشطوبة

  53  −  املبالغ املسرتهة م  مسا ات مستحقة القبض كان طصيلها يعترب يف السابق أمرا مشكوكا فيا
(١١5)  كانون األول/ديسمرب  ٣١املبلع املوصع يف    (١44)  
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 املبالع املدقوعة مقدما واألصول اجلارية وةي اجلارية األخرى )و( 
 تتفلر املبالغ املدفوعة مقدما واألصول اجلارية وغري اجلارية األخرى م  البنوه التايل بياهنا: 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف  
   املبالع املدقوعة مقدًما واألصول اجلارية األخرى   

3 633 سلر للموظفني  048 4  
3 155 فوائد مستحقة  593 4  
 − 40 عوائد مستحقة

3 899 املبالغ املدفوعة مقدما  067 3  
6 912 احلساابت املتنوعة املستحقة القبض  433 6  

املبأأأأأأأالغ املسأأأأأأأتحقة مأأأأأأأ  مؤسسأأأأأأأات األمأأأأأأأم 
1 521 املتحدة األخرى  970 12  

 424 201 احلساابت املستحقة القبض م  أنشطة الأشراء
خصأأأأأأأأأأأأوما منهأأأأأأأأأأأأا: املبلأأأأأأأأأأأأغ املخصأأأأأأأأأأأأ   

للحسأأاابت املسأأتحقة القأأبض املشأأكوك 
(685) يف دمكانية طصيلها  (699)  

١٨ ٦٧٦ اجملموع   ٣٠ ٨٣٦  
   األخرىاألصول ةي اجلارية 

ستحقة القبض يف األجل الطويل
ُ
 11 10 املبالغ امل

 ١١ ١٠ اجملموع 
  

 ٧امل حظة   
  سلف صندوق التشغيل  

يأأأأأره فيمأأأأأا يلأأأأأي بيأأأأأان للُسأأأأألر املقدمأأأأأة مأأأأأ  صأأأأأندوق التشأأأأأغيل حسأأأأأب كأأأأأل فئأأأأأة مأأأأأ  فئأأأأأات  
 املنفإلي : الشركاء

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف  
3 467 احلكومات     281 7  

املؤسسأأأأأأات احلكوميأأأأأأة الدوليأأأأأأة واملنظمأأأأأأات 
2 414 احلكومية غري  304 2  

1 439 مؤسسات األمم املتحدة  345 1  
خصوما منها: املبلأغ املخصأ  للُسألر  

(2) املشكوك يف دمكانية طصيلها  (100)  
٧ ٣١٨ اجملموع   ١٠ ٨٣٠  
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 ٨امل حظة 
 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(
 :2015و  2016يره فيما يلي ملخ  لتحركات املمتلكات واملنشمت واملعدات )أو األصول الثابتة( والتحركات خالل عامي  

 

 
 املباين األراىي

األاثث والتجهيزات 
 الثابتة

معدات تكنولوجيا 
املعلومات 
 املركبات واالتصاالت

طسينات األماك  
 املستفجرة

أصول قيد التشييد 
وغري جاززة بعد 

 اجملموع لالستخدا 
2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015 

                 التكاليف                 

 كأأأأأأأأأأأانون الثأأأأأأأأأأأاين/  1يف 
 907 69 060 72 129 2 564 713 4 208 5 422 30 636 30 405 17 109 18 427 4 655 4 584 10 661 12 227 227 يناير

 607 7 922 7 814 164 1 563 534 789 2 832 3 231 2 768 1 423 381 787 243 - - دىافات
 (223 5) (540 5) - - (94) (9) (229 3) (765 3) (676 1) (546 1) (214) (217) (10) (3) - - األصول املتصر  فيها

)االىأأأمحالل(/عكس 
 (263) 2 (250) - (4) - (9) 2 - - - - - - - - االىمحالل

التسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ت/دعاهة 
 32 53 (129 2) (564) 30 (34) 663 351 149 230 19 72 300 1 (2) - - التصنير

كيييييييييييييييانون   ٣١يف  
 ٠٦٠ ٧٢ 49٧ ٧4 5٦4 ١٦4 ١ ٢٠٨ 5 ٦99 5 ٦٣٦ ٣٠ ٠5٦ ٣١ ١٠9 ١٨ 5٦١ ١٨ ٦55 4 ٨9١ 4 ٦٦١ ١٢ ٨99 ١٢ ٢٢٧ ٢٢٧ األول/ديسمرب
                 االسته ك املرتاكم

 كأأأأأأأأأأأانون الثأأأأأأأأأأأاين/  1يف 
 784 35 080 38 - - 663 2 607 3 115 19 362 19 217 10 592 10 459 2 718 2 330 1 801 1 - - يناير

 440 6 363 6 - - 976 646 711 2 773 2 882 1 103 2 405 413 466 428 - - مصروفات االستهالك
 (144 4) (769 4) - - (24) (8) (464 2) (231 3) (507 1) (371 1) (147) (158) (2) (1) - - األصول املتصر  فيها
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 املباين األراىي

األاثث والتجهيزات 
 الثابتة

معدات تكنولوجيا 
املعلومات 
 املركبات واالتصاالت

طسينات األماك  
 املستفجرة

أصول قيد التشييد 
وغري جاززة بعد 

 اجملموع لالستخدا 
2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015 

التسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ت/دعاهة                  
 - - - - (8) (1) - - - - 1 2 7 (1) - - التصنير

كيييييييييييييييانون   ٣١يف  
 ٠٨٠ ٣٨ ٦٧4 ٣9 - - ٦٠٧ ٣ ٢44 4 ٣٦٢ ١9 9٠4 ١٨ 59٢ ١٠ ٣٢4 ١١ ٧١٨ ٢ 9٧5 ٢ ٨٠١ ١ ٢٢٧ ٢ - - األول/ديسمرب

صيييييييييايف القيمييييييييية  
الدقرتيييييييييييييييييييييييية يف 

 كييانون الثيياين/ ١
 ١٢٣ ٣4 9٨٠ ٣٣ ١٢9 ٢ 5٦4 ٠5٠ ٢ ٦٠١ ١ ٣٠٧ ١١ ٢٧4 ١١ ١٨٨ ٧ 5١٧ ٧ 9٦٨ ١ 9٣٧ ١ ٢54 9 ٨٦٠ ١٠ ٢٢٧ ٢٢٧ يناير

صييييييييييايف القيميييييييييية  
الدقرتيييييييييييييييييييييييييية يف 

كيييييييييييييييييييييييانون  ٣١
 9٨٠ ٣٣ ٨٢٣ ٣4 5٦4 ١٦4 ١ ٦٠١ ١ 455 ١ ٢٧4 ١١ ١5٢ ١٢ 5١٧ ٧ ٢٣٧ ٧ 9٣٧ ١ 9١٦ ١ ٨٦٠ ١٠ ٦٧٢ ١٠ ٢٢٧ ٢٢٧ األول/ديسمرب
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ُأجأأأأري دحصأأأأاء مأأأأاهي لعأأأأده األصأأأأول الثابتأأأأة وجأأأأرت مضأأأأازاة نتائجأأأأا بقأأأأيم األصأأأأول املقيأأأأدة  
و وصأّدق كأل مأ  املقأر واملكاتأب امليدانيأة 2016كأانون األول/هيسأمرب   31سجل األصول الثابتأة يف  يف

 على نتائج زإلا ا حصاء املاهي والقيم املقابلة لألصول الثابتةو
وتتعلق األصول قيد التشييد وغري اجلاززة بعد لالستخدا  يف املقا  األول ابملمتلكات واملنشأمت  

هخلأأأأأت  2016وأصأأأأنا  املعأأأأدات الأأأأأ  كانأأأأت قيأأأأأد الشأأأأح  يف اتريأأأأا دعأأأأأداه زأأأأإلا التقريأأأأأرو ويف عأأأأا  
، وتره يف الفئة 2015ال  كانت قيد التشييد وا تك  جاززة بعد يف هناية عا   اخلدمة األصول الثابتة يف

 اخلاصة ماو
ويشأغل صأأندوق السأكان مبأأىن واحأدا للمكاتأأب وفقأا لرتتيأأب دجأري متأأويلي جتأاريو وبلأأغ صأأايف  

 مليون هوالرو 0.6ما قدرح  2016قيمتا الدفرتية يف هناية عا  
كأانون األول/هيسأمرب   31دهة املتصألة ابملشأرت ت الرأمساليأة يف وبلغت قيمة االلتزامات غري املس 
كأأانون األول/هيسأأمرب   31(و ويف 2015مليأأون هوالر يف عأأا   1.3مليأأون هوالر ) 1.7مأأا قأأدرح  2016
، بلغأأأأأأأأت تكلفأأأأأأأأة املمتلكأأأأأأأأات واملنشأأأأأأأأمت وأصأأأأأأأأنا  املعأأأأأأأأدات الأأأأأأأأ  كانأأأأأأأأت قيأأأأأأأأد االسأأأأأأأأتخدا  2016

 (و2015مليون هوالر يف عا   13.9ليون هوالر )م 16.1استهالكها ابلكامل ما قدرح  رغم
 

 9امل حظة   
  األصول ةي امللموسة  

 :2015و  2016يره فيما يلي موجز حلركة األصول غري امللموسة خالل عامي  
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 الرباجميات املطورة هاخليا الرباجميات املقتناة بشكل منفصل

امللموسة األصول غري 
 اجملموع قيد التطوير

2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015 
         التكاليف         

1 135 166 − − 350 711 785 كانون الثاين/يناير  1يف   877 
 258 113 − 93 184 − 74 20 دىافات

(31) األصول املتصر  فيها  − − − − − (31)  − 
(166) − 166 151 − − التسو ت/دعاهة التصنير  151 − 

١ ٣٦٨ − 9٣ ٣5٠ 5٠١ ٧٨5 ٧٧4 كانون األول/ديسمرب  ٣١يف    ١٣5 ١  
         إه ك مرتاكم

 229 463 − − − 9 229 454 كانون الثاين/يناير  1يف 
 234 319 − − 9 87 225 232 مصروفات ا زالك

(19) األصول املتصر  فيها  − − − − − (19)  − 
 4٦٣ ٧٦٣ − − 9 9٦ 454 ٦٦٧ األول/ديسمرب كانون  ٣١يف  
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 الرباجميات املطورة هاخليا الرباجميات املقتناة بشكل منفصل

امللموسة األصول غري 
 اجملموع قيد التطوير

2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015 
كييييييانون   ١صييييييايف القيميييييية الدقرتييييييية يف           

 ٦4٨ ٦٧٢ ١٦٦ − − ٣4١ 4٨٢ ٣٣١ الثاين/يناير
كييييانون   ٣١صييييايف القيميييية الدقرتييييية يف  

 ٦٧٢ ٦٠5 − 9٣ ٣4١ 4٠5 ٣٣١ ١٠٧ األول/ديسمرب
  

واب ىأأأافة د  االعأأأرتا  ابألصأأأول غأأأري امللموسأأأة، يسأأأتخد  صأأأندوق األمأأأم املتحأأأدة للسأأأكان  
األصأأول غأأري امللموسأأة األخأأرى اخلاىأأعة لسأأيطرتا الأأ  ا تسأأتو  املعأأايري الالئمأأة لالعأأرتا  مأأا يف دطأأار 

سأأأات احملاسأأأأبية مأأأ  املعأأأايري احملاسأأأبية الدوليأأأة للقطأأأاع العأأأا : األصأأأول غأأأري امللموسأأأة، والسيا 31املعيأأأار 
للصأأندوقو وتشأأمل زأأإلح األصأأول مأأا يلأأي: )أ( بأأرانمج املعلومأأات والتحلأأيالت املتعلقأأة ابألعمأأال لتحليأأل 
البيأأاانت املاليأأة والربانجميأأة والبيأأاانت ا هاريأأة األخأأرى وا بأأالغ عنهأأاو )ب( وبأأرانمج املراسأأالت والتعأأاون 

رتوين والتقومي وختزي  امللفات وغري إللأة مأ  املهأا و لتوفري الوصول د  ختلر التطبيقات مثل الربيد ا لك
 )ر( ونظا  دهارة الواثئقو

، تكبأأأد الصأأأندوق نفقأأأات البحأأأث والتطأأأوير الأأأ  بلغأأأت قيمتهأأأا مليأأأون هوالر 2016ويف عأأأا   
وكانأأأأأأت ال تسأأأأأأتويف معأأأأأأايري االعأأأأأأرتا  ابألصأأأأأأول غأأأأأأري امللموسأأأأأأة وابلتأأأأأأايل ُصأأأأأأرفت خأأأأأأالل السأأأأأأنةو ويف 

، ا يكأأأ  علأأأى صأأأندوق األمأأأم املتحأأأدة للسأأأكان أي التزامأأأات تتعلأأأق 2016رب األول/هيسأأأم كأأأانون 31
بعمليات شراء أصول غري ملموسةو وبلغت تكلفة األصول غري امللموسة املهلكأة ابلكامأل، الأ  مأا ئالأت 

( يف مقابأأأل تأأأرخي  2015مليأأأون هوالر )صأأأفر يف عأأأا   0.55، حنأأأو 2016هنايأأأة عأأأا   ُتسأأأتخد  حأأأ 
 مليون هوالرو 0.5ات املكتبية ا نتاجية ال    شراؤزا بتكلفة قدرزا التطبيق جمموعة م 

 
 ١٠امل حظة   
  احلساابت املستحقة الدقع واملستحقات  

 تشمل احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات ما يلي: 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2015األول/هيسمرب كانون   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف  
25 059 حساابت مستحقة الدفع     238 21  

24 618 اخلصو  الناشئة ع  مستحقات  036 28  
16 181 املبالغ املستحقة الدفع للوكيل ا هاري  719 44  

10 286 الُسلر م  أنشطة الشراء  267 6  
 176 14 مبالغ مستحقة ملؤسسات األمم املتحدة

11 119 لصناهيق التشغيل الأمبالغ الأمستحقة الدفع  464 9  
3 368 األرصدة غري املنفقة م  الصناهيق املنتهية  327 2  

9٠ ٦45 اجملموع   ١١٢ ٢٢٧  
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د  املبأأالغ الأ  يتلقازأأا صأندوق السأأكان “ املبأأالغ املسأتحقة الأأدفع للوكيأل ا هاري”تشأري عبأارة  
ستنفإل يف دطار مؤسسات منظومأة األمأم املتحأدة األخأرى،  ويديرزا ألغراض ا نفاق على أنشطة برانجمية
 وستوئَّع على أساب برانمج عمل متفق علياو

 
 ١١امل حظة   
  اخلصوم املتصلة بعقود التأجي التمويلي  

، كان لدى صندوق السكان عقد واحد للأتفجري الأتمويلي 2016كانون األول/هيسمرب   31يف  
البلأأأأدان املسأأأأتفيدة مأأأأ  الأأأأربامجو وقأأأأد أهرر االلتأأأأزا  املتبقأأأأي يف دطأأأأار  يتعلأأأأق مببأأأأىنل للمكاتأأأأب يف دحأأأأدى

، بلغأأأت 2016و ويف عأأأا  13الرتتيأأأب ىأأأم  اخلصأأأو  اجلاريأأأة األخأأأرى املفصأأأد عنهأأأا يف املالحظأأأة  زأأأإلا
مليأأون هوالرو وتبلأأغ القيمأأة احلاليأأة  0.04رسأأو  التأأفجري الأأ  هفعهأأا الصأأندوق عأأ  إللأأة املبأأىن مأأا قأأدرح 

مليأأأون هوالر، وستصأأأبد كلهأأأا مسأأأتحقة الأأأدفع يف موعأأأد  0.2جري الأأأدنيا املتبقيأأأة مأأأا قأأأدرح ملأأأدفوعات التأأأف
 يتجاوئ سنة واحدةو ال
 

 ١٢امل حظة   
  استحقاقات املو فني  

تعكأأس االلتزامأأات املتعلقأأة ابسأأتحقاقات املأأوظفني االلتزامأأات املتعلقأأة ابسأأتحقاقات ا جأأائات  
الأأوط  املرتاكمأأة واسأأتحقاقات ا عأأاهة د  الأأوط ، والتأأفمني الصأأحي السأأنوية واسأأتحقاقات دجأأائات ئ رة 

 بعد انتهاء اخلدمة، على النحو املبني أهانح:
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف  
  اخلصوم املتداولة املتعلقة ابستحقاقات املو فني   

   االستحقاقات القصية األجل

22 878 ا جائات السنوية املرتاكمة  951 22  
2 988 دجائات ئ رة الوط  املرتاكمة  864 2  

   استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة

اسأأتحقاقات ا عأأاهة د  الأأوط  )للمأأوظفني 
 710 649 )أ(غري العاملني(
د  الأأأأوط  )للمأأأأوظفني  ا عأأأأاهةاسأأأأتحقاقات 

3 242 العاملني(  143 4  
4 838 التفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  119 4  

جممييييييوع اخلصييييييوم املتداوليييييية املتعلقيييييية  
٣4 595 ابستحقاقات املو فني  ٣ ٧٨٧4  

اخلصييييييييييييوم ةييييييييييييي املتداوليييييييييييية املتعلقيييييييييييية 
   ابستحقاقات املو فني

اسأأتحقاقات ا عأأاهة د  الأأوط  )للمأأوظفني 
24 776 العاملني(  029 25  
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 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف  
269 869 التفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة     847 242  
جمميوع اخلصييوم ةييي املتداوليية املتعلقيية  

٢94 ٦45 ابستحقاقات املو فني  ٢٦٧ ٨٧٦  
جمميييييييوع االلتزامييييييييات املرتتبييييييية علييييييييى  

٣٢9 ٢4٠ استحقاقات املو فني  ٣٠٢ ٦٦٣   
 الإلي  انتهت خدمتهم يف صندوق السكان  لول اتريا ا بالغواملوظفون غري العاملني زم املوظفون  )أ( 

  
 اإلجازات السنوية املرتاكمة  

تمأأع املوظفأأون املعينأأون بعقأأوه لأأدهة املأأدة أو بعقأأوه مؤقتأأة أو مسأأتمرة رصأأيدا مأأ  أ   ا جأأائة  
املسأتخدمة املرتاكمأة السنوية يرتاكم كل شهرو وعند انتهأاء اخلدمأة، تأوئ طويأل أ   ا جأائة السأنوية غأري 

يومأا مأ  أ   العمألو وحيأده صأندوق السأكان قيمأة زأإلا االلتأزا   سأاب  60د  مبلغ نقدي  د أقصاح 
العأأأده الفعلأأأي أل   ا جأأأائات السأأأنوية املرتاكمأأأة غأأأري املسأأأتخدمة يف اتريأأأا ا بأأأالغ اسأأأتناها د  جأأأدول 

 املرتبات الساري يف إللة التاريا، هون خصمو
 

 ايرة الوان املرتاكمةإجازات ز   
 ثأأل زأأأإلا االلتأأأزا  املبلأأأغ املأأرتاكم يف اتريأأأا ا بأأأالغ للتكأأأالير املتوقعأأة لسأأأفر املأأأوظفني وُمعأأأاليهم  

املأأؤزلني يف ئ ر أأم املقبلأأة للأأوط و وُيسأأتحق زأأإلا االلتأأزا  مأأع أهاء اخلدمأأة، وال خُيصأأم وال  كأأ  تعويضأأا 
 انتهاء اخلدمةو عند
 

 انتهاء اخلدمةاستحقاقات ما بعد   
تشأمل اسأتحقاقات مأا بعأد انتهأاء اخلدمأة الأ  يتيحهأا صأندوق السأكان ملوظفيأا تغطيأة التأأفمني  

الصأأأأأحي بعأأأأأد انتهأأأأأاء اخلدمأأأأأة واسأأأأأتحقاقات معينأأأأأة لةعأأأأأاهة د  الأأأأأوط و وتصأأأأأنر اخلطتأأأأأان بوصأأأأأفهما 
مأات املقابلأة خبصأم خطأط االسأتحقاقات احملأدهةو وتتأو  شأركة اكتواريأة مؤزلأة ومسأتقلة طديأد االلتزا م 

 املدفوعات املستقبلية احملتملة مقابل اخلدمات املقدمة يف الفرتة احلالية والفرتات السابقةو
رّحلأأأأأة  2016كأأأأأانون األول/هيسأأأأأمرب   31وُحأأأأأدهت االلتزامأأأأأات حأأأأأ   

ُ
اسأأأأأتناها د  البيأأأأأاانت امل

رّحلأة استعراىأا وطأديثا لالفرتاىأات امل2015عا   م 
ُ
اليأة، مبأا يف إللأة معأدالت و وتضمنت البيأاانت امل

خلصأأم املعاشأأات التقاعديأأةو وا تتغأأري االفرتاىأأات  Citigroupاخلصأأم، الأأ  ُحأأدهت علأأى أسأأاب منحأأىن 
 و2015السكانية والد غرافية ع  تقييم عا  

 
 استحقاقات اإلعادة إىل الوان  

بينهأا ا قامأة  عند انتهاء اخلدمة،  كأ  للمأوظفني الأإلي  يسأتوفون شأرو  اسأتحقاق معينأة، مأ  
خارر البلدان ال  حيملون جنسيتها وقت انتهاء اخلدمة، أن حيصلوا على منحأة لةعأاهة د  الأوط  تقأدَّر 
حسب مدة اخلدمة، وحسب تكالير السأفر ونقأل األمتعأة الشخصأيةو ويطلأق علأى تلأة االسأتحقاقات 

 جمتمعة اسم استحقاقات ا عاهة د  الوط و
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القيمأأأأأة احلاليأأأأة لاللتأأأأأزا  املسأأأأتحق فيمأأأأأا يتعلأأأأق ابسأأأأأتحقاقات ا عأأأأأاهة وقأأأأدر اخلبأأأأأري االكتأأأأواري  
، اسأأأأتناها 2016كأأأأانون األول/هيسأأأأمرب   31مليأأأأون هوالر يف  28الأأأأوط  للمأأأأوظفني العأأأأاملني مببلأأأأغ  د 
 االفرتاىات ال  يره موجز هلا يف اجلدول أهانحو د 
 

 )النسبة املئوية(
االلتأأأأأأزا  املتعلأأأأأأق ابسأأأأأأتحقاقات االفرتاىأأأأأأات الرئيسأأأأأأية املسأأأأأأتخدمة لتحديأأأأأأد 

 2015 2016 ا عاهة د  الوط 
 3.58 3.50 معّدل خصم مكافا وحيد   

 )أ(9.8د   4.00 )أ(9.8د   4.00 ئ هة سنوية يف املرتب
 2.25 2.25 ئ هة يف تكالير السفر

 
 طُبقت معدالت ختلفة استناها د  أعمار املوظفني وفئا مو )أ( 

  
التأأأأأزا  منفصأأأأأل بشأأأأأفن اسأأأأأتحقاقات ا عأأأأأاهة د  الأأأأأوط  الأأأأأ  ا يطالأأأأأب مأأأأأا املوظفأأأأأون وُحأأأأأده  

 السابقون بعد ح  اتريا ا بالغ، ولك  ال تزال املنظمة مسؤولة عنهاو
 

 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  
 عنأأأد انتهأأأاء اخلدمأأأة، تأأأوئ للمأأأوظفني وُمعأأأاليهم اختيأأأار املشأأأاركة يف خطأأأة دمأأأني صأأأحي لأأأدهة 

االسأأأتحقاقات اتبعأأأة لصأأأندوق السأأأكان، شأأأريطة اسأأأتيفائهم شأأأروطال معينأأأة للتفزأأأل لأأأإللة، منهأأأا دكمأأأال 
سأأأنوات مأأأ  املشأأأاركة يف دحأأأدى خطأأأط التأأأفمني الصأأأحي التابعأأأة للصأأأندوق ابلنسأأأبة د  املأأأوظفني  عشأأأر

 ، ومخأأأأأس سأأأأأنوات ابلنسأأأأأبة د  املأأأأأوظفني املسأأأأأتقدمني قبأأأأأل إللأأأأأة2007متوئ/يوليأأأأأا  1املسأأأأتقدمني بعأأأأأد 
 التارياو وُيسمى زإلا االستحقاق التفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةو

ويأأأره يف اجلأأأدول أهانح مأأأوجز لالفرتاىأأأات الرئيسأأأية الأأأ  اسأأأتخدمها اخلبأأأري االكتأأأواري يف طديأأأد  
 و2016كانون األول/هيسمرب   31االلتزامات املتعلقة ابلتفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة يف 

 
 )النسبة املئوية(

االفرتاىأأأأأأات الرئيسأأأأأأية املسأأأأأأتخدمة لتحديأأأأأأد 
االلتأأأأأأأزا  املتعلأأأأأأأق ابسأأأأأأأتحقاقات ا عأأأأأأأاهة د  

 2015 2016 الوط 
 4,38 4,17 معّدل خصم مكافا وحيد   

   معدالت اجتازات تكالير الرعاية الصحية:

خطط الرعاية الطبية يف الوال ت املتحدة  
 (Medicare“ )ميديكري”خبال  

يأأأأأأأأأأأأأأأأأأنخفض يف املائأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  6.00
يف املائأأة بعأأد  4.50تأأدرتيا د 

 سنوات 7

يف املائأأأأأأأأأأأة يأأأأأأأأأأأنخفض تأأأأأأأأأأأدرتيا د   6.40
 سنوات 8يف املائة بعد  4.50

خطط الرعاية الطبية يف الوال ت املتحدة  
 (Medicare“ )ميديكري”

يف املائأأأأأأأأأأأأأأأأأأة يأأأأأأأأأأأأأأأأأأنخفض  5.70
يف املائأأأأة بعأأأأد  4.5تأأأأدرتيا د  

 سنوات 6

د  يف املائأأأأأأأأأأأة يأأأأأأأأأأأنخفض تأأأأأأأأأأأدرتيا  5.90
 سنوات 7يف املائة بعد  4.5
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االفرتاىأأأأأأات الرئيسأأأأأأية املسأأأأأأتخدمة لتحديأأأأأأد 
االلتأأأأأأأزا  املتعلأأأأأأأق ابسأأأأأأأتحقاقات ا عأأأأأأأاهة د  

 2015 2016 الوط 
خطأأأأط التأأأأفمني املتعلأأأأق بعأأأأالر األسأأأأنان     

 الوال ت املتحدة يف
يف املائأأأأأأأأأأأأأأأأأأة يأأأأأأأأأأأأأأأأأأنخفض  4.90

يف املائة بعد  4.50تدرتيا د  
 سنوات 7

يف املائأأأأأأأأأأأة يأأأأأأأأأأأنخفض تأأأأأأأأأأأدرتيا د   4.90
 سنوات 8يف املائة بعد  4.5

خطأأأأأأأأأأأأأأأأأأط التأأأأأأأأأأأأأأأأأأفمني الطأأأأأأأأأأأأأأأأأأيب خأأأأأأأأأأأأأأأأأأارر  
 املتحدة الوال ت

 يف املائة )نسبة موحدة( 4.00 املائة )نسبة موحدة(يف  4.00

  
وتّتسأأأأق االفرتاىأأأأات املتعلقأأأأة ابلتقاعأأأأد واالنسأأأأحاب مأأأأ  اخلطأأأأة والوفأأأأاة مأأأأع االفرتاىأأأأات الأأأأ   

يسأأأأأأتعملها الصأأأأأأندوق املشأأأأأأرتك لأأأأأأألمعاشات التقاعديأأأأأأة ملأأأأأأوظفي األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة يف تقييمأأأأأأا االكتأأأأأأأواري 
 الستحقاقات التقاعدو

االلتزا  املتبقي املتعلق ابلتفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمأة، تؤخأإل يف االعتبأار  ولدى طديد قيمة 
مسا ات مجيع املشاركني يف اخلطأةو ومأ   ، خُتصأم اشأرتاكات املتقاعأدي  وجأزء مأ  اشأرتاكات املأوظفني 

قأا لنسأب العاملني مأ  دمجأايل االلتأزا ، مأد  التوصأل د  قيمأة االلتأزا  املتبقأي علأى صأندوق السأكان وف
 تقاسم التكالير ال  دإلن ما اجلمعية العامةو ويره موجز لتلة النسب أهانحو

 
 )النسبة املئوية(

 املؤسسة املتقاعدون اخلطة
  66,70   33,30  اخلطط يف الوال ت املتحدة   

  50,00   50,00  اخلطط خارر الوال ت املتحدة
  75,00   25,00  خطة التفمني الصحي

  
واسأأأتناها د  األسأأأاب املبأأأني أعأأأالح، ُحأأأدهت القيمأأأة احلاليأأأة لاللتأأأزا  املسأأأتحق املتعلأأأق ابلتأأأفمني  

، بعأأأأد خصأأأأم اشأأأأرتاكات املسأأأأا ني 2016كأأأأانون األول/هيسأأأأمرب   31الصأأأأحي بعأأأأد انتهأأأأاء اخلدمأأأأة يف 
 خطط التفمني، على النحو التايل: يف
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2015كانون األول/هيسمرب   31يف  2016األول/هيسمرب كانون   31يف  
 363 387  874 430 دمجايل االلتزا    

 (397 140) (167 156)  املسا ات املقدمة م  املشاركني يف اخلطة
 966 246  707 274  صايف االلتزام 
  

 احلركة يف اخلصوم املتعلقة ابستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  
التغيأأري يف االلتزامأأات املتعلقأأة ابلتأأفمني الصأأحي بعأأد انتهأأاء اخلدمأأة واسأأتحقاقات ا عأأاهة يعأأزى  

 د  األسباب التالية: 2016د  الوط  خالل عا  



A/72/5/Add.8 

 صندوق األمم املتحدة للسكان
 (اتبع)م حظات على البياانت املالية 

 

99/144 17-09731 

 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
التأأأأأأأأأفمني الصأأأأأأأأأحي 
 بعد انتهاء اخلدمة

اسأأأأأأأأأأتحقاقات ا عأأأأأأأأأأاهة د  
 اجملموع الوط  )للموظفني العاملني(

  ٢٧٦ ١٣٨   ٢9 ١٧٢   ٢4٦ 9٦٦  ٢٠١5كانون األول/ديسمرب   ٣١يف      
    ٢٠١٦النفقات املعرتف هبا يف عام 

  12 201   1 963   10 238  تكلفة اخلدمة احلالية 
  11 690   969   10 721  تكلفة الفائدة 
  ٢٣ ٨9١   ٢ 9٣٢   ٢٠ 959  ٢٠١٦جمموع النفقات املعرتف هبا يف عام  

 (8 592) (4 292) (4 300) خصم اشرتاكات املشرتكني( االستحقاقات املدفوعة )بعد
  11 288   206   11 082  اخلسائر/)املكاسب( االكتوارية

  ٣٠٢ ٧٢5   ٢٨ ٠١٨   ٢٧4 ٧٠٧  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١يف  
  

االسأأأأأتحقاقات الأأأأأ  اكتسأأأأأبها الأأأأأز هة يف االلتأأأأأزا  الناجتأأأأأة عأأأأأ  “ تكلفأأأأأة اخلدمأأأأأة احلاليأأأأأة”متثأأأأأل  
فهأأي الأأز هة النامجأأأة عأأ  اقأأأرتاب “ تكلفأأة الفائأأأدة”و أمأأأا 2016املوظفأأون مأأ  خأأأالل خأأدما م يف عأأا  

 موعد تسوية استحقاقات مستقبلية للموظفنيو
اسأأتناها د  االجتازأأات التارخييأأةو ويُعأأرت   “االسأأتحقاقات املدفوعأأة”ويقأأدر االكتواريأأون قيمأأة  

 التقديرات واملبالغ الفعلية املدفوعة ابعتبارزا نفقات يف بيان األهاء املايلو ابلفروق بني تلة
عندما خيتلر التقييم االكتواري عأ  التوقعأات الطويلأة “ اخلسائر/)املكاسب( االكتوارية”وتنشف  

تواريأة األجل املتعلقة اباللتزاماتو وتنتج ع  التسو ت الناشئة ع  التجربأة )الفأروق بأني االفرتاىأات االك
السأأابقة ومأأا حأأدث ابلفعأأل(، وعأأ  التغيأأريات يف االفرتاىأأات املاليأأة ويف االفرتاىأأات الد غرافيأأةو ويُعأأرت  
ابخلسائر/)املكاسأأأأب( االكتواريأأأأة ابعتبارزأأأأا تغأأأأريا يف صأأأأايف األصأأأأول )البيأأأأان الثالأأأأث(و وحيأأأأث دن تقيأأأأيم 

رّحلأة مأ  عأا   2016 عا 
ُ
فأان اخلسأارة االكتواريأة خأالل الفأرتة ، 2015قد جرى استناها د  البياانت امل

املشأأأأأأأأأأأمولة ابلتقريأأأأأأأأأأأأر تعأأأأأأأأأأأزى فقأأأأأأأأأأأأط د  التغيأأأأأأأأأأأريات يف االفرتاىأأأأأأأأأأأأات املاليأأأأأأأأأأأةو ويُعأأأأأأأأأأأأرض أهانح مأأأأأأأأأأأأوجز 
 للخسائر/)املكاسب( االكتوارية املرتاكمة يف دطار ختلر خطط استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمةو

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 اخلسائر/)املكاسب( االكتوارية
التأأأأأأأأأفمني الصأأأأأأأأأحي 
 بعد انتهاء اخلدمة

اسأأأأأأأأأأتحقاقات ا عأأأأأأأأأأاهة د  
 اجملموع الوط  )للموظفني العاملني(

  67 081   10 860   56 221  2015كانون األول/هيسمرب   31يف     
  11 288   206   11 082  السنة احلالية

  ٧٨ ٣٦9   ١١ ٠٦٦   ٦٧ ٣٠٣  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١يف  
  

ونتجأأأأت اخلسأأأأائر االكتواريأأأأة عأأأأ  اضفأأأأاض معأأأأدالت اخلصأأأأم املسأأأأتخدمة يف طديأأأأد االلتزامأأأأات  
يف املائأأأأة  4.17د   2015يف املائأأأأة يف عأأأأا   4.38 املتعلقأأأأة ابسأأأأتحقاقات مأأأأا بعأأأأد انتهأأأأاء اخلدمأأأأة مأأأأ 
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 يف املائأأأأأأة د  3.58 اخلدمأأأأأأة، ومأأأأأأ ابلنسأأأأأأبة د  التأأأأأأزا  التأأأأأأفمني الصأأأأأأحي بعأأأأأأد انتهأأأأأأاء  2016عأأأأأأا   يف
 املائة ابلنسبة د  استحقاقات ا عاهة د  الوط و يف 3.50

ويأأأره يف اجلأأأدول أهانح مأأأأوجز للقيمأأأة احلاليأأأة لاللتزامأأأأات املتعلقأأأة ابسأأأتحقاقات مأأأأا بعأأأد انتهأأأأاء  
 السابقة:اخلدمة والتسو ت الناشئة ع  التجربة ابلنسبة لفرتة ا بالغ احلالية والفرتات األربع 

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2016 2015 2014 2013 2012 
      التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة      

274 707 كانون األول/هيسمرب  31االلتزا  يف    966 246  022 282  399 209  520 227  
التسأأأأأو ت الناشأأأأأئة عأأأأأ  التجربأأأأأة املدرجأأأأأة  

(607) 93 (1 228) (1 596) مبالغ االلتزا  يف  (169)  
اسييتحقاقات اإلعييادة إىل الييوان )للمييو فني 

      العاملني(

29 172  28 018  كانون األول/هيسمرب  31االلتزا  يف    994 23  406 24  850 21  
التسأأأأأو ت الناشأأأأأئة عأأأأأ  التجربأأأأأة املدرجأأأأأة  

6 649 (1 635) مبالغ االلتزا  يف  (311 1)  (323)  (317 1)  
  

 احلساسيةحتليل   
يأأأوره اجلأأأدول أهانح حساسأأأية االلتزامأأأات املتعّلقأأأة ابسأأأتحقاقات مأأأا بعأأأد انتهأأأاء اخلدمأأأة وجممأأأوع  

يف املائأأأأأة يف معأأأأأّدل اخلصأأأأأم املكأأأأأافا الوحيأأأأأد  1تكأأأأأالير اخلأأأأأدمات والفوائأأأأأد عنأأأأأد حأأأأأدوث تغأأأأأرّي قأأأأأدرح 
 بتة(ومعدل اجتازات تكالير الرعاية الصحية )مع بقاء مجيع االفرتاىات األخرى اث يف أو
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 

 التفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

 االلتزا  يف هناية السنة
جممأأأأأأأأأأأأأوع تكأأأأأأأأأأأأأالير 

 اخلدمات والفوائد
اسأأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات ا عأأأأأأأأأأأأأأأأاهة د  

 الوط  )للموظفني العاملني(
    معّدل خصم مكافا وحيد    

 (252 2)   (767 46) يف املائة 1ئ هة قدرزا  
  537 2    307 60  يف املائة 1اضفاض قدرح  

    معدل اجتازات تكالير الرعاية الصحية

   519 6   697 61  يف املائة 1ئ هة قدرزا  

  (847 4)  (733 47)  يف املائة 1اضفاض قدرح  

  
ابلتأأفمني ، كأأان اجلأأزء غأأري املمأأول مأأ  االلتزامأأات املتعلقأأة 2016كأأانون األول/هيسأأمرب   31يف  

 الصحي بعد انتهاء اخلدمة واستحقاقات املوظفني األخرى على النحو التايل:
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 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني
 2016كانون األول/هيسمرب   31يف 

 التزامات غري اولة التزامات اولة التزامات مستحقة
274 707 بعد انتهاء اخلدمةالتفمني الصحي       431 173  276 101  

28 667 استحقاقات ا عاهة د  الوط   425 3  242 25  
22 878 ا جائة السنوية  805 20  073 2  

2 988 دجائة ئ رة الوط   100 1  888 1  
٣٢9 ٢4٠ اجملموع   ١ ٧٦١9٨  4٧9 ١٣٠  
  

 املوظفني ع  طريق ما يلي:، ُمولت االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات 2016ويف عا   
ماليأأني هوالر املتولأأد مأأ  أمأأوال سأأبق أن ُوىأأعت  3.2 صأأايف ديأأراهات االسأأتثمار مببلأأغ )أ( 

، بأأأأدأ الصأأأأندوق 2016جانبأأأأا بغأأأأرض متويأأأأل التزامأأأأات التأأأأفمني الصأأأأحي بعأأأأد انتهأأأأاء اخلدمأأأأةو ويف عأأأأا  
ثلأأأة حلافظأأة الصأأأندوق املشأأأرتك اسأأتثمار زأأأإلح األمأأوال يف دطأأأار حافظأأأة أكثأأر تنوعأأأا وأعلأأى عائأأأدا، واا يف

مليأأأون هوالر  90، اسأأأُتثمر مبلأأأغ دمجاليأأأا 2016كأأأانون األول/هيسأأأمرب   31للمعاشأأأات التقاعديأأأةو ويف 
و ويأأأأأره 2016مليأأأأأون هوالر يف هنايأأأأأة عأأأأأا   91.7 أهوات ماليأأأأأة بلغأأأأأت قيمتهأأأأأا وفقأأأأأا لسأأأأأعر السأأأأأوق يف
 مزيد م  التفاصيل ع  زإلح االستثماراتو 25و  4املالحظتني  يف

املسأأأأأتحقات املتعلقأأأأأة ابلتأأأأأفمني الصأأأأأحي بعأأأأأد انتهأأأأأاء اخلدمأأأأأة )بعأأأأأد خصأأأأأم األقسأأأأأا   )ب( 
املدفوعة(، واستحقاقات ا عاهة د  الوط ، وا جائات السأنوية، ودجأائة ئ رة الأوط ، النامجأة عأ  رسأو  

 ماليني هوالرو 7.7، البالغة 2016كشو  املرتبات خالل عا  
 

 دة()آبال  هوالرات الوال ت املتح

 

 كأأأأأانون األول/  31يف 
الز هة/)النقصأأأأأأأان(  2015هيسمرب 

 يف االلتزا 
 صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايف الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأز هة/
 )النقصان( يف التمويل

 كأأأأأأانون األول/  31يف 
 2016هيسمرب 

 التزامات غري اولة التزامات غري اولة
79 922 التفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة       741 27  387 6  276 101  

26 768 ا عاهة د  الوط استحقاقات   (215 1) 311 242 25  
5 972 ا جائات السنوية   (73)  826 3  073 2  
2 101 دجائة ئ رة الوط   124 337 888 1  

١١4 ٧٦٣ اجملموع   5٢٦ ٧٧  ١٠ ٨٦١  4٧9 ١٣٠  
  

 التغييات يف شروز اخلدمة واستحقاقات املو فني  
، 70/244، اعتمأأأدت اجلمعيأأأة العامأأأة لألمأأأم املتحأأأدة القأأأرار 2015يف كأأأانون األول/هيسأأأمرب  

الإلي وافقت فيا على دهخال جمموعة م  التغيريات على شأرو  اخلدمأة واالسأتحقاقات املسأتقبلية جلميأع 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/244
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عة للنظأأا  املوحأأد لألمأأم املتحأأدة، مبأأا يف إللأأة صأأندوق السأأكانو املأأوظفني العأأاملني يف املنظمأأات اخلاىأأ
 مشلت تلة التغيريات ما يلي: وقد

 2014كأأأأأانون الثاين/ينأأأأأأاير   1رفأأأأأع السأأأأأ  ا لزاميأأأأأأة لتقاعأأأأأد املأأأأأوظفني املعّينأأأأأأني قبأأأأأل  )أ( 
ر سأأأنة مأأأ  العمأأأرو ويتوقأأأع أن يبأأأدأ تنفيأأأإل زأأأإلا القأأأرا 65سأأأنة د   62أو  60السأأأ  احلاليأأأة البالغأأأة  مأأأ 
 و2018كانون الثاين/يناير   1الصندوق  لول  يف

لأأأل النظأأأا   2017كأأأانون الثاين/ينأأأاير   1حيأأأل جأأأدول مرتبأأأات موحأأأد يبأأأدأ نفأأأاإلح يف  )ب( 
 السابق املتعلق مبعدَّيَل العزوبة وا عالة للموظفني املعينني هولياو

 متأأأأأأأوئ/ 1  يبأأأأأأأدأ تنفيأأأأأأأإل املقرتحأأأأأأأات املتعلقأأأأأأأة مبجموعأأأأأأأة األجأأأأأأأر املنقحأأأأأأأة اعتبأأأأأأأارا مأأأأأأأ )ر( 
 و2017 يوليا

وسيجري تقييم أثر تلة التغيريات علأى مبأالغ االلتأزا  املتعلأق ابسأتحقاقات املأوظفني، دن ُوجأد،  
 عند تفعيل القرارات املتعلقة بتنفيإلزا بشكل كاملو

 
 استحقاقات املعاشات التقاعدية  

الصأأأندوق املشأأأرتك  يعأأد صأأأندوق األمأأأم املتحأأأدة للسأأأكان أحأأد املنظمأأأات األعضأأأاء املشأأأارِكة يف 
للمعاشأأأات التقاعديأأأة ملأأأوظفي األمأأأم املتحأأأدة الأأأإلي أنشأأأفتا اجلمعيأأأة العامأأأة لتأأأوفري اسأأأتحقاقات التقاعأأأد 
والوفأأاة والعجأأز واالسأأتحقاقات إلات الصأألةو أمأأا صأأندوق املعاشأأات التقاعديأأة، فهأأو خطأأة اّولأأة لأأدهة 

 االستحقاقات يشارك فيها أرابب عمل متعدهونو
ه أساب اثبت وموثوق با لتوئيأع اخلصو /األصأول والتكأالير إلات الصألة علأى ونظرا لعد  وجو  

املنظمات املشاركة يف اخلطة كل على حدة، لإلا فان صندوق األمم املتحدة للسكان ال يسأتطيع أن حيأده 
 حصأأتا يف املركأأز واألهاء املأأاليني األساسأأيني للخطأأة بدرجأأة كافيأأة مأأ  املوثوقيأأة ألغأأراض احملاسأأبة، وابلتأأايل
فانأأا َتعامأأل مأأع زأأإلح اخلطأأة كمأأا لأأو كانأأت خطأأة اشأأرتاكات لأأدهةو ولأأإللة ال تظهأأر يف البيأأاانت املاليأأة 
حصأة صأأندوق األمأم املتحأأدة للسأأكان يف مركأز اخلصو /األصأأول الصأأافية إلات الصألة للصأأندوق املشأأرتك 

 للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةو
ك للمعاشات التقاعدية علأى أن ُتأري جملأس الصأندوق وين  النظا  األساسي للصندوق املشرت  

املشرتك للمعاشات التقاعدية تقييمال اكتأوار ل لصأندوق املعاشأات مأرة كأل ثأالث سأنوات علأى األقأل يقأو  
اخلبأأري االكتأأواري االستشأأاريو وتتمثأأل املمارسأأة الأأ  يتبعهأأا جملأأس صأأندوق املعاشأأات يف دجأأراء تقيأأيم  بأأا

خدا  طريقأأأة حاصأأأل اجملموعأأأة املفتوحأأأةو ويتمثأأأل الغأأأرض الرئيسأأأي مأأأ  التقيأأأيم اكتأأأواري كأأأل عأأأامني ابسأأأت
االكتواري يف طديد ما دإلا كانت أصول صندوق املعاشات احلالية وأصولا املقأّدرة للمسأتقبل كافيأة للوفأاء 

 ابلتزاماتاو
ت ويتمثأأأأل االلتأأأأزا  املأأأأايل لصأأأأندوق األمأأأأم املتحأأأأدة للسأأأأكان جتأأأأاح الصأأأأندوق املشأأأأرتك للمعاشأأأأا 

يف املائة للمسأا ني  7.9التقاعدية يف اشرتاكا املقرر وفق املعدل الإلي طدهح اجلمعية العامة، البالغ حاليا 
يف املائأأأأة للمنظمأأأات، مأأأأ  األجأأأأر السأأأاري الأأأأداخل يف حسأأأاب املعأأأأا  التقاعأأأأدي، د   15.8 األفأأأراه و

مأأأأ  النظأأأأا  األساسأأأأي  26 جانأأأب حصأأأأتا يف أيأأأأة مبأأأأالغ تُأأأأدفع لتغطيأأأأة العجأأأز االكتأأأأواري مبوجأأأأب املأأأأاهة
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لصندوق املعاشات التقاعديةو وال ُيستحق سداه مدفوعات العجز زأإلح دال دإلا جلأفت اجلمعيأة د  تطبيأق 
، بعد أن يتقرر وجوه حاجة لسداه مدفوعات العجز بناء على تقيأيم الكفايأة االكتواريأة 26أحكا  املاهة 

يأأيمو وينبغأأي لكأأل منظمأأة عضأأو أن تسأأازم يف سأأد للصأأندوق املشأأرتك للمعاشأأات التقاعديأأة يف اتريأأا التق
زأأأأأإلا العجأأأأأز مببلأأأأأغ يتناسأأأأأب مأأأأأع جممأأأأأوع االشأأأأأرتاكات الأأأأأ  هفعتهأأأأأا خأأأأأالل السأأأأأنوات الأأأأأثالث السأأأأأابقة 

 التقييمو لتاريا
 عجأأزعأأ  وجأأوه  2013كأأانون األول/هيسأأمرب   31وكشأأر التقيأأيم االكتأأواري الأأإلي ُأجأأري يف  

( 2011يف املائأأأأأة يف تقيأأأأأيم عأأأأأا   1.87نأأأأأة بعجأأأأأز نسأأأأأبتا يف املائأأأأأة )مقار  0.72اكتأأأأأواري يبلأأأأأغ معدلأأأأأا 
األجأأأأر الأأأأداخل يف حسأأأأاب املعأأأأا  التقاعأأأأدي، اأأأأا يعأأأأر أن معأأأأدل االشأأأأرتاك الأأأأالئ  نظأأأأر  ملوائنأأأأة  مأأأأ 

يف املائأأأأأأة مأأأأأأ  األجأأأأأأر الأأأأأأداخل  24.42كأأأأأأان يبلأأأأأأغ   2013كأأأأأأانون األول/هيسأأأأأأمرب   31احلسأأأأأأاابت يف 
، مقارنأأةل مبعأأدل االشأأرتاك الفعلأأي (2011يف املائأأة يف تقيأأيم عأأا   25.57) حسأأاب املعأأا  التقاعأأدي يف

 و2017كانون األول/هيسمرب   31يف املائةو وسُيجرى التقييم االكتواري املقبل يف  24.42البالغ 
، كأأان معأأدل األصأأول االكتواريأأة د  اخلصأأو  االكتواريأأة 2013كأأانون األول/هيسأأمرب   31ويف  

(، ابفأأأأرتاض عأأأأد  دجأأأأراء 2011يف املائأأأأة يف تقيأأأأيم عأأأأا   130.0يف املائأأأأة )مقابأأأأل  127.5اأأأأوال بنسأأأأبة 
املائأة  يف 86.2يف املائة )مقابأل  91.2تسو ت للمعاشات التقاعدية يف املستقبلو وبلغت النسبة املمولة 

 ( عندما ُأخإل النظا  احلايل لتسوية املعاشات التقاعدية يف احلسبانو2011يف تقييم عا  
تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق املشأرتك للمعاشأات التقاعديأة، خلأ  اخلبأري االكتأواري وبعد  

، مأأأأأا يسأأأأأتوجب تسأأأأأديد 2013كأأأأأانون األول/هيسأأأأأمرب   31االستشأأأأأاري د  أنأأأأأا ا يكأأأأأ  يوجأأأأأد، حأأأأأ  
مأأأ  النظأأأا  األساسأأأي لصأأأندوق املعاشأأأات التقاعديأأأة، حيأأأث  26مأأأدفوعاٍت لتغطيأأأة العجأأأز وفقأأأا للمأأأاهة 

االكتواريأأة لألصأأول جتأأاوئت القيمأأة االكتواريأأة جلميأأع االلتزامأأات املسأأتحقةو ويضأأا  د  إللأأة  القيمأأة دن
جتاوئت أيضا القيمة االكتوارية جلميأع  2016كانون األول/هيسمرب   31ح   أن القيمة السوقية لألصول

وقأت  و ويف2013كأانون األول/هيسأمرب   31ا كتأواري حأ   التقيأيم وفقا لتمديد أجلاخلصو  املرتاكمة 
 و26دعداه زإلح البياانت املالية، ا تك  اجلمعية العامة قد جلفت د  تطبيق أحكا  املاهة 

أقأأرت ئ هة  2013يف نيسأأان/أبريل ، أإلنأأت اجلمعيأأة العامأأة و 2012ويف كأأانون األول/هيسأأمرب  
صأأندوق يف اجلأأده  سأأنة ابلنسأأبة للمشأأاركني 65والسأأ  ا لزاميأأة  هنأأاء اخلدمأأة د   سأأ  التقاعأأد العاهيأأة

تغيأأأريات و ووافقأأأت اجلمعيأأأة علأأأى ال2014 وكأأأانون الثاين/ينأأأاير  1املعاشأأأات التقاعديأأأة، يف موعأأأد أقصأأأاح 
الأز هة و وانعكسأت 2013يف أنظمأة صأندوق املعاشأات التقاعديأة يف كأانون األول/هيسأمرب إلات الصلة 

 كأأأأأأانون األول/  31تقاعديأأأأأأة يف ملعاشأأأأأأات الاكتأأأأأأواري لصأأأأأأندوق   يف التقيأأأأأأيم ا يف سأأأأأأ  التقاعأأأأأأد العاهيأأأأأأة
 و2013 هيسمرب

، بلغأأأأت االشأأأأرتاكات املدفوعأأأأة للصأأأأندوق املشأأأأرتك للمعاشأأأأات التقاعديأأأأة 2016وخأأأأالل عأأأأا   
 (و2015مليون هوالر يف عا   31.3مليون هوالر ) 31.9

وُتأأأأري جملأأأأأس مراجعأأأأأي احلسأأأأاابت مراجعأأأأأة سأأأأأنوية حلسأأأأاابت الصأأأأأندوق املشأأأأأرتك للمعاشأأأأأات  
التقاعديأأة ويقأأد  د  جملأأس الصأأندوق املشأأرتك تقريأأرا عأأ  مراجعأأة احلسأأاابت كأأل سأأنةو ويقأأو  الصأأندوق 

 و(www.unjspf.orgاملشرتك بنشر تقارير فصلية ع  استثماراتا )متاحة على املوقع الشبكي 

http://www.unjspf.org/
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 ١٣امل حظة   

  اخلصوم اجلارية وةي اجلارية واإليرادات املؤجلة األخرى  
 تتفلر اخلصو  اجلارية وغري اجلارية وا يراهات املؤجلة األخرى اا يلي: 

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2015األول/هيسمرب كانون   31يف  2016كانون األول/هيسمرب   31يف  
   اجلارية اخلصوم   

 541 404 األخرى اجلارية اخلصو 

10 088 املؤجلة ا يراهات  811 1  

١٠ 49٢ اجملموع   ٣5٢ ٢  

   اجلارية ةي اخلصوم

4 540 املؤجلة ا يراهات  988 4  

4 54٠ اجملموع   9٨٨ 4  

  
املتأأأأربّع بأأأأا يف اسأأأأتخدا  أمأأأأاك  العمأأأأل تشأأأأمل ا يأأأأراهات املؤجلأأأأة اجلأأأأزء غأأأأري املهلَأأأأة مأأأأ  احلأأأأق  
ماليأني هوالر(، واملسأا ات يف املأواره العاهيأة واملأواره األخأرى املقبوىأة  4.5ابلتأفجري التمأويلي( ) )الشبيا
ماليأأني هوالر( دىأأأافة د  قيمأأة فأأرتة ا عفأأأاء مأأ  ا تأأأار الأأ  منحهأأا مالأأأة مقأأر صأأأندوق  9.6مقأأدمال )

 مليون هوالر(و 0.5بنيويورك )األمم املتحدة للسكان 
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 ١4امل حظة 
  حركة االحتياايات وأرصدة الصناديق -املوارد ةي املوصصة 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

  

رصيد الصندوق غري احملده 
 الغرض

 

رصيد الصندوق احملده 
 الغرض

 
جممأأأأأأأأوع رصأأأأأأأأيد 

  الصندوق

االحتيأأأأأاطي 
 التشغيلي

احتيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاطي 
االسأأأأأأأأأأأأأتجابة 

 ا نسانية

احتيأأأأأأأأأأأأأأأأاطي 
ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواء 

 امليداين

 

2016 

 

2015 

رصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيد 
ندوق الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 املتاح للربامج

التأأأأأفمني الصأأأأأحي 
بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأد انتهأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء 
اخلدمأأة وصأأأندوق 
اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات 

 املوظفني
خأأأأأأأأأأأأأأأدمات 

 الشراء

الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأندوق 
االسأأأأأأأأأأأأأتئماين 
للهبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 

 اخلاصة

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 (12)املالحظة  )ه(( 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأة 
 ((أ) 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 ((ب) 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأة 
 ((ر) 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 )ه(( 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 ((زأ) 14

جممأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع 
االحتياطيأأأأأأأأأأأأأأات 
ورصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيدي 

 الصندوقني

جممأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع 
االحتياطيأأأأأأات 
ورصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيدي 

 الصندوقني
 52 058  64 732  5 000 − 78 394  (18 662)  35 053 3 246  (114 763) 57 802  يناير/الثاين كانون ١ يف الرصيد                 

 ا يراهات ئ هة(/نق ) صايف
 النفقات ع 

 (414 3) (839 4)  − 348  (905 7)  − − (696)  (601 8)  (963 37) 

                 االحتياطيات بني فيما التحويل
 −  −  696 − −  (696)  − −  − (696)  امليداين ا يواء احتياطي د   
 −  −  − − (7 889)  7 889  − −  − 7 889  التشغيلي االحتياطي د   
 −  −  − 1 000 −  (1 000)  − −  − (1 000)  ا نسانية االستجابة احتياطي د   
 −  −  − (1 000) −  1 000  − −  − 1 000  ا نسانية االستجابة احتياطي م   

 صندوق مواره بني فيما التحويالت
 السكان

 80 −  (187) −  (107)  − − −  (107)  (884) 

                 املواره ألرصدة أخرى تسو ت
 القيمة يف( اخلسائر/)املكاسب 

 يف ما املعرت  لالستثمارات العاهلة
 األصول صايف

 − 411  − −  411  − − −  411  − 

 االلتزامات يف االكتوارية اخلسارة 
 املوظفني استحقاقات على املرتتبة

 − (288 11)  − −  (288 11)  − − −  (288 11)  521 51 
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رصيد الصندوق غري احملده 
 الغرض

 

رصيد الصندوق احملده 
 الغرض

 
جممأأأأأأأأوع رصأأأأأأأأيد 

  الصندوق

االحتيأأأأأاطي 
 التشغيلي

احتيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاطي 
االسأأأأأأأأأأأأأتجابة 

 ا نسانية

احتيأأأأأأأأأأأأأأأأاطي 
ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواء 

 امليداين

 

2016 

 

2015 

رصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيد 
ندوق الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 املتاح للربامج

التأأأأأفمني الصأأأأأحي 
بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأد انتهأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء 
اخلدمأأة وصأأأندوق 
اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات 

 املوظفني
خأأأأأأأأأأأأأأأدمات 

 الشراء

الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأندوق 
االسأأأأأأأأأأأأأتئماين 
للهبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 

 اخلاصة

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 (12)املالحظة  )ه(( 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأة 
 ((أ) 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 ((ب) 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأة 
 ((ر) 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 )ه(( 14

)املالحظأأأأأأأأأأأأأأأأة 
 ((زأ) 14

جممأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع 
االحتياطيأأأأأأأأأأأأأأات 
ورصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيدي 

 الصندوقني

جممأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع 
االحتياطيأأأأأأات 
ورصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيدي 

 الصندوقني
 ٦4 ٧٣٢  45 ١4٧  5 ٠٠٠ − ٧٠ 5٠5  (٣٠ ٣5٨)  ٣5 4٠١ ٣ ٠59  (١٣٠ 4٧9) ٦١ ٦٦١  ديسمرب/األول كانون ٣١ يف الرصيد                 
                 

     ٧5 5٠5      ٣٨ 4٦٠   (٦٨ ٨١٨)   الصايف اجملموع 
  

مليأون هوالر بعأد دجأراء التسأو ت  30.0سأوى مبلأغ  2017يف عأا   مليون هوالر املتوفر يف رصيد الصندوق املتأاح للأربامج، لأيس متاحأا لألنشأطة الربانجميأة 61.7م  أصل مبلغ   
هَلكة حلقوق 

ُ
االستخدا  املتربع ما )الشبيهة بعقوه التأفجري التالية ملواءمة رصيد الصندوق مع أساب امليزانية: املمتلكات واملنشمت واملعدات غري املستهلكة بعد خصم القيمة غري امل

مليأون هوالر(و  1.3مليون هوالر(و والُسلر املستحقة السداه املقدمة يف دطار طريقة النهج القطأاعي الشأامل ) 1.5مليون هوالر(و واملخزون ) 27.8التمويلي( واخلصو  األخرى )
 مليون هوالر(و 1.1ومبالغ أخرى مقيدة هاخليا )

د  اجلأزء مأ  رصأيد املأواره العاهيأة املرصأوه لغأرض خأال وغأري املتأاح  “احملأده الغأرض” الفرق بني رصيد الصندوق احملده الغرض ورصيد الصندوق غأري احملأّده الغأرض: تشأري عبأارة  
 د  اجلزء املتبقي م  رصيد املوارهو“ غري لده الغرض”ألغراض الربجمةو وتشري عبارة 
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 خدمات الشراء )أ( 
، كان الفائض الرتاكمي لرسو  مناولة املشرت ت عأ  مصأروفات 2016الثاين/يناير كانون   1يف  

ماليأأني هوالرو وقأأد خصصأأت تلأأة األمأأوال يف الصأأندوق احملأأده الغأأرض لتخطأأيط  3.3املشأأرت ت يعأأاهل 
مليأأون هوالر مأ  الصأأندوق، فأاضفض رصأأيد  0.2، ُصأأر  مبلأغ 2016مأواره خأدمات الشأأراءو ويف عأا  

 ماليني هوالر يف هناية السنةو 3.1الصندوق د  
 

 الصندوق االستئماين للهبات اخلاصة )و( 
نشا زإلا الصندوق م  خالل زبة مقدمة م  تركة الراحل فوريست دو ماربو ويشمل الرصأيد أُ  
مليأأأون هوالر، مضأأأافا دليأأأا فوائأأأدح الرتاكميأأأة  33.7مليأأأون هوالر أصأأأل املبلأأأغ البالغأأأة قيمتأأأا  35.4البأأأالغ 

ماليأأأأأأني هوالر، وخصأأأأأأوما منأأأأأأا النفقأأأأأأات املرتاكمأأأأأأة لألنشأأأأأأطة وقأأأأأأدرزا  6.5الالحقأأأأأأة وقأأأأأأدرزا املكتسأأأأأأبة 
ماليأأأني هوالرو ومبوجأأأب أحكأأأا  اتفأأأاق اهلبأأأة االسأأأتئماين، فأأأان صأأأندوق السأأأكان ملأأأز  حن يسأأأده  4.8
  زء م  الرتكةومقدِّ  اهلبة أو وَرثتا مبلغا تناسبيا مقابل أي التزا  لتمل قد ينشف ع  مطالبة قانونية  د 
 

 االحتيااي التشغيلي )ج( 
اهلأأدُ  مأأ  االحتيأأاطي التشأأغيلي زأأو تأأوفري احتيأأاطي لتغطيأأة عجأأز مؤقأأت يف الصأأندوق وكفالأأة  

استمرار تنفيإل الربامج دإلا مأا اضفضأت قيمأة املأواره نتيجأة التقلبأات أو أصأاما نقأ ، أو يف حالأة تفأاوت 
توقعأة يف التكأالير الفعليأة، أو غأري إللأة مأ  االحتمأاالتو التدفقات النقديأة، أو حأدوث ئ هات غأري م

وقد أُهرر زإلا املستوى احملده لالحتياطي التشغيلي يف النظا  املايل والقواعد املالية لصأندوق السأكان الأ  
يف املائأة مأ  ديأراهات املسأا ات يف املأواره  20أقرزا جملسأا التنفيأإلي، وحأده إللأة االحتيأاطي مبأا يعأاهل 

خصصأة )ابسأتثناء املسأا ات احلكوميأة يف تكأالير املكاتأب احملليأة( لكأل خطأة مأ  خطأط العمأل غري امل
 السنوية لصندوق السكانو

مليأون هوالر  70.5، بلغت قيمأة االحتيأاطي التشأغيلي 2016كانون األول/هيسمرب   31وح   
لى حنو مأا يأره يف اجلأدول مليون هوالر، ع 352.5ابلنظر د  طقيق ديراهات صافية م  املسا ات قدرزا 

 أعالح ويف البيان األولو
 

 االست ابة اإلنسانية )د( 
أنشأأف املكتأأب التنفيأأإلي للأأربانمج ا اأأائي وصأأندوق السأأكان ومكتأأب خأأدمات املشأأاريع آليتأأني  

متميأأأزتني ملكاتأأأب صأأأندوق السأأأكان مأأأ  أجأأأل تعزيأأأز متويأأأل التأأأدخالت املتصأأألة ابلعمأأأل ا نسأأأاين،  أأأا: 
 ئ واحتياطيٌّ لالستجابة ا نسانيةوصندوٌق للطوار 

ويتأأأيد صأأأندوق الطأأأوارئ ملكاتأأأب صأأأندوق السأأأكان االسأأأتجابة سأأأريعال لألئمأأأات قبأأأل أن يتأأأوفر  
ماليأني هوالر  5.0متويل آخرو ويُنشف صندوق الطوارئ م  خالل ختصي  مأواره عاهيأةو وُخصأ  مبلأغ 

صأايف )نقأ (/ئ هة ”درجأة طأت بنأد و وبلغت النفقات املمولة م  صندوق الطأوارئ، امل2016يف عا  
 و2016ماليني هوالر يف عا   4.6يف اجلدول أعالح،  “ا يراهات على النفقات
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وُيسأأتخد  احتيأأاطي االسأأتجابة ا نسأأانية السأأابقة لتمويأأل أنشأأطة االسأأتجابة ا نسأأانية بشأأكل  
نسأانية قبأل تلّقأي مسبق، ومتكني مكاتأب صأندوق السأكان مأ  أن تباشأر مأ  فورزأا تنفيأإل التأدخالت ا 

التمويل امللتز  بتقد ا بناء على اتفاقات مربمة مأع جهأات ماحنأةو ويُنشأف االحتيأاطي مأ  خأالل ختصأي  
، ُخصصأأأت مأأأواره عاهيأأأة 2016مأأأواره عاهيأأأة، وجُتأأأده مأأأوارهح عقأأأب تلقأأأي متويأأأل مأأأ  املأأأاحننيو ويف عأأأا  

 نسأأانيةو ومبأأا أن األمأأوال ا ُتسأأتخد ، مليأأون هوالر لألنشأأطة املتعلقأأة ابحتيأأاطي االسأأتجابة ا 1.0قأأدرزا 
 فقد ُرهت د  صندوق املواره القابلة للربجمة غري لدهة الغرض خالل السنةو

 
 احتيااي اإليواء امليداين )هي( 

، علأأى دنشأأاء احتيأأاطي 1991وافأق جملأأس ا هارة، يف هورتأأا الثامنأأة والثالثأأني، املعقأأوهة يف عأأا   
، وأإلن اجمللأأس للمأأدير التنفيأأإلي 1993-1992ماليأأني هوالر لفأأرتة السأأنتني  5.0لةيأأواء امليأأداين مببلأأغ 

بسحب مبالغ منا لغرض متويل حصة صندوق السكان يف تكالير تشييد أماك  العمل املشرتكة، برعايأة 
 2015الفريأأق االستشأأاري املشأأرتك املعأأر ابلسياسأأاتو وبلغأأت نفقأأات ا يأأواء امليأأداين املتكبأأدة يف عأأا  

مليأون هوالر  0.7طويأل مبلأغ  2015كانون األول/هيسأمرب   31مليون هوالرو وجرى ح   0.7قدرح  ما
 م  املواره غري املنفقة لتعويض ما استهلة م  مواره احتياطي ا يواء امليداينو

 
 ١5امل حظة   
  اإليرادات من املسامهات  

 على النحو التايل: 2016كانت ا يراهات م  املسا ات لعا   
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2016 2015 
352 808 (األساسية)املخصصةغري املسا ات     197 398  

(5 851) الضريبية الرسو  لرهّ  األخرى ا يراهات د  احملّولة املبالغ: منها خصومال    (947 5)  

٣4٦ 95٧ الفرعي اجملموع   ٢5٣ ٠9٢  

   :يلي ملا املخصصة املسا ات

446 300 املشرتك التمويل   554 542  

3 773 املبتدئون الفنيون املوظفون   283 5  

1 037 العينية التربعات   (81)  

(4 336) املاحنة اجلهات د  املرهوهة املبالغ: منها خصومال    (489 4)  

44٦ ٧٧4 الفرعي اجملموع   ٢٦٧ 54٣  

٧9٣ ٧٣١ اجملموع   5١٧ 9٣5  

  
وابء، علأأأأأى التأأأأأوايل، بيأأأأأان التوئيأأأأأع التفصأأأأأيلي للمسأأأأأا ات املخصصأأأأأة يأأأأأره يف اجلأأأأأدولني ألأأأأأر  

املخصصأأة، مصأأنفة حسأأب اجلهأأة املاحنأأةو واملسأأا ات املخصصأأة الأأ  تأأره يف زأأإلح املالحظأأة تُعأأرض  وغأأري
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طأأأت  16مطروحأأأا منهأأأا التكأأأالير غأأأري املباشأأأرة الأأأ  تكبأأأدزا صأأأندوق السأأأكان، الأأأ  تأأأره يف املالحظأأأة 
 ورسو  خدمات الدعم بند

 أنشأأطتا قيمأأة السأألع الأأ  اسأأتلمها صأأندوق السأأكان واسأأتخدمها يف“ التربعأأات العينيأأة”ومتثأأل  
 الربانجميةو

 
 ١٦امل حظة   
  اإليرادات األخرى  

 تشمل ا يراهات األخرى ما يلي: 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 اجملموع املواره املخصصة املواره غري املخصصة

2016 2015  2016 2015  2016 2015 
 801 6 788 7 092 1 127 1 709 5 661 6 االستثمار ديراهات       

 380 35 940 35 093 2 497 1 287 33 443 34 الدعم خدمات رسو 

 العمأأأأأأأالت تقيأأأأأأأيم دعأأأأأأأاهة تسأأأأأأأو ت صأأأأأأأايف
صاااااااااااا  أساااااااااااا ا (خسااااااااااااا  /)ومكاسأأأأأأأأأأأأب

 301 2 454 − 239 301 2 215 وغريزا - األجنبيةال مالت

 524 1 633 1 524 1 633 1 − − الشراء ألنشطة املخصصة ا يراهات

 االستخدا  حق أساب على املشغولة األماك 
 333 4 865 3 − − 333 4 865 3 التشغيليابلتفجري الشبيا - با املتربع

 االستخدا  حق أساب على املشغولة األماك 
 181 181 − − 181 181 التمويلي ابلتفجريالشبيه - با املتربع

 947 5 851 5 − − 947 5 851 5 الضريبية الرسو  ره

 813 010 1 58 132 755 878 متنوعة ديراهات

 ٢٨٠ 5٧ ٧٢٢ 5٦ ٧٦٧ 4 ٦٢٨ 4 5١٣ 5٢ ٠94 5٢ اجملموع 

  
 و ك  ئ هة تفصيل ديراهات االستثمار على النحو التايل: 

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 اجملموع املواره املخصصة املخصصةاملواره غري 

2016 2015  2016 2015  2016 2015 
 801 6 146 7 092 1 127 1 709 5 019 6 ديراهات الفوائد       

 − 412 − − − 412 ديراهات األرابح

 − 230 − − − 230 ديراهات االستثمار األخرى

 ٨٠١ ٦ ٧٨٨ ٧ ٠9٢ ١ ١٢٧ ١ ٧٠9 5 ٦٦١ ٦ اجملموع 
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رسأأأو  خأأأدمات الأأأدعم مأأأا يلأأأي: التكأأأالير غأأأري املباشأأأرة احململأأأة علأأأى املأأأواره األخأأأرىو  تشأأأمل 
والرسأأو  الأأ  حّصأألها الصأأندوق علأأى أهاء مهأأا  الوكيأأل ا هاريو ورسأأو  املناولأأة ألهاء خأأدمات الشأأراءو 

 ورسو  دهارة برانمج املوظفني الفنيني املبتدئنيو
ماليأأأأأني هوالر فيمأأأأأا يتعلأأأأأق  3.9( مببلأأأأأغ 18ة واعأأأأأرُت  ايأأأأأراهات ومصأأأأأروفات )انظأأأأأر املالحظأأأأأ 

االسأأأأأأتخدا  املتأأأأأأربّع بأأأأأأا )الشأأأأأأبيا ابلتأأأأأأفجري التشأأأأأأغيلي( لألمأأأأأأاك  الأأأأأأ  شأأأأأأغلها صأأأأأأندوق السأأأأأأكان   أأأأأأق
، مبوجأأأب زأأأإلا النأأأوع مأأأ  االتفاقأأأات، وإللأأأة اسأأأتناها د  قيمأأأة ا تأأأار السأأأنوي لألمأأأاك  2016 عأأأا  يف

 املماثلة حسبما قّدرزا استشاري خارجي مستقلو
مليأأون هوالر فيمأأا يتعلأأق  أأق االسأأتخدا  املتأأربع  0.2واعأأرُت  ايأأراهاٍت وتكلفأأة اسأأتهالٍك مببلأأغ  

، وإللأأأة اسأأأتناها 2016)الشأأأبيا ابلتأأأفجري التمأأأويلي( لألمأأأاك  الأأأ  شأأأغلها صأأأندوق السأأأكان يف عأأأا   بأأأا
 تقييم األصول الإلي أجراح استشاري خارجي مستقلو د 
 

 ١٧امل حظة   
  حسر الوكيل املنفذاملصروقات   

 كأأأ  ئ هة تقسأأأيم جممأأأوع املصأأأروفات الأأأوارهة يف البيأأأان الثأأأاين د  أمأأأوال اسأأأتخدمها صأأأندوق  
السأأأأأأكان بشأأأأأأكل مباشأأأأأأر وأمأأأأأأوال اسأأأأأأتخدمها الشأأأأأأركاء املنفأأأأأأإلون، مأأأأأأ  قبيأأأأأأل احلكومأأأأأأات واملنظمأأأأأأات 

 احلكومية ومؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى، على النحو التايل: غري
 

   هوالرات الوال ت املتحدة()آبال

 2015عا   2016عا   
 770 112 962 109 احلكومات   

 699 146 610 137 املنظمات غري احلكومية

 077 4 899 1 مؤسسات األمم املتحدة

 830 713 047 673 صندوق األمم املتحدة للسكان

 ٣٧٦ 9٧٧ 5١٨ 9٢٢ جمموع املصروقات 

  
يف املائأأأأأة  32.4احلكومأأأأأات واملنظمأأأأأات غأأأأأري احلكوميأأأأأة مأأأأأا نسأأأأأبتا ، نفأأأأأإلت 2016ويف عأأأأأا   

(و ويأأأأأأأره يف اجلأأأأأأأدول هال جممأأأأأأأوع نفقأأأأأأأات 2015يف املائأأأأأأأة يف عأأأأأأأا   32.5األنشأأأأأأأطة الربانجميأأأأأأأة ) مأأأأأأأ 
 الربانجميةو األنشطة

 
 ١٨امل حظة   
  توزيع املصروقات حبسر ابيعتها  

، أو حسأأب نأأوع “حسأأب طبيعتهأأا”الثأأاين  كأأ  تفصأأيل جممأأوع املصأأروفات الأأوارهة يف البيأأان  
 املواره ال  استخدمتها املنظمة، على النحو التايل:
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 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2016 2015 
   املو فني تكاليف   

 731 158 159 161 املوظفني مرتبات

 261 31 894 31 التقاعدية املعاشات صندوق يف االشرتاكات

 840 73 980 69 املوظفني الستحقاقات األخرى التكالير

 ٨٣٢ ٢٦٣ ٠٣٣ ٢٦٣ املو فني تكاليف  الفرعي اجملموع 

   ابلربامج املتصلة السلع من وةيها اإلجنابية الصحة سلع

 182 143 236 147 ا  ابية الصحة سلع

 181 16 032 16 ابلربامج املتصلة األخرى السلع

 ٣٦٣ ١59 ٢٦٨ ١٦٣ ابلربامج املتصلة السلع من وةيها اإلجنابية ابلصحة املتعلقة السلع  الفرعي اجملموع 

 876 118 446 102 وتدريبهم النظراء قدرات تنمية

 ٨٧٦ ١١٨ 44٦ ١٠٢ وتدريبهم النظراء قدرات تنمية  الفرعي اجملموع 

   التشغيل وتكاليف واملواد اللوازم

 970 19 391 18 واملواه اللوائ 

 072 38 998 37 والصيانة والتصليد االستئجار

 983 32 189 29 ا عال  ووسائط واملنشورات الطباعة

 305 29 996 23 والتوئيع النقل

 073 44 122 43 األخرى التشغيل تكالير

 4٠٣ ١٦4 ٦9٦ ١5٢ التشغيل وتكاليف واملواد اللوازم  الفرعي اجملموع 

   املهنية واخلدمات التعاقدية اخلدمات

 003 113 044 109 األفراه مع املهنية واخلدمات التعاقدية اخلدمات

 331 41 303 38 الشركات مع املهنية واخلدمات التعاقدية اخلدمات

 754 4 206 4 التعاقدية للخدمات املتحدة األمم متطوعي مصروفات

 ٠٨٨ ١59 55٣ ١5١ املهنية واخلدمات التعاقدية اخلدمات  الفرعي اجملموع 

 710 546 (أساسال  املصرفية الرسو ) املالية التكالير

 ٧١٠ 54٦ املالية التكاليف  الفرعي اجملموع 

 251 69 675 62 السفر

 ٢5١ ٦9 ٦٧5 ٦٢ السفر  الفرعي اجملموع 

   واإله ك االسته ك

 440 6 363 6 االستهالك

 234 319 ا زالك

 ٦٧4 ٦ ٦٨٢ ٦ واإله ك االسته ك  الفرعي اجملموع 

   االضمح ل عن النامجة( اخلسائر رد) و القيمة اضمح ل

 263 3 الثابتة األصول قيمة اىمحالل
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 2016 2015 
 − (79) االىمحالل( خسائر) ره   

 ٢٦٣ (٧٦) االضمح ل عن النامجة( اخلسائر رد) و القيمة اضمح ل  الفرعي اجملموع 

   األخرى املصروقات

 333 4 865 3 با املتربع االستخدا  حق أساب على املشغولة األماك 

 واملعأأدات واملنشأمت املمتلكأات يف التصأأر  عأ  النامجأة( املكاسأأب/)واخلسأائر التحأويالت
 704 395 امللموسة غري واألصول

 - األجنبيأأأأأة العمأأأأأالت صأأأأأر  أسأأأأأعار وخسأأأأأائر العمأأأأأالت تقيأأأأأيم دعأأأأأاهة تسأأأأأو ت صأأأأأايف
 097 24 586 11 القبضاملستحقة املسا ات

 027 5 656 3 وغريها-األجنبيةال مالتص  أس ا وخسائر العمالت تقييم دعاهة تسو ت صايف

 718 183 طصيلها دمكانية يف املشكوك احلساابت مصروفات

 37 10 أخرى مصروفات

 9١٦ ٣4 ٦95 ١9 األخرى املصروقات  الفرعي اجملموع 

 ٣٧٦ 9٧٧ 5١٨ 9٢٢ املصروقات جمموع 

  
 ١9امل حظة   
 األنشطة الربانجمية حسر البلد/اإلقليم واملنطقة وامليزانية املؤسسية -املوارد ةي املوصصة   
 جمموع مصروقات األنشطة الربانجمية حسر البلد/اإلقليم واملنطقة )أ( 

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2016 2015 
   ووسطها أقريقيا ةرو   

   األقاليم/البلدان برامج
 833 1 642 1 بن 

 240 3 471 2 فاسو بوركينا

 065 3 906 2 الكامريون

 020 1 508 فريهي كابو

 781 1 619 1 الوسطى أفريقيا مجهورية

 742 2 821 2 تشاه

 708 1 188 1 الكونغو

 749 3 912 2 هيفوار كوت

 972 545 االستوائية غينيا

 819 621 غابون

 853 809 غامبيا

 357 3 594 2 غاان
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 2016 2015 
 602 2 765 2 غينيا   

 746 808 بيساو - غينيا

 752 1 447 1 ليرب 

 721 2 931 2 مايل

 124 1 008 1 موريتانيا

 637 3 216 3 النيجر

 400 7 971 5 نيجري 

 555 472 وبرينسييب تومي سان

 110 2 053 2 السنغال

 359 2 830 1 سرياليون

 447 1 401 1 توغو

 59٢ 5١ 5٣٨ 44 األقاليم/البلدان برامج  الفرعي اجملموع 

 961 4 580 4 ا قليمية املشاريع

 55٣ 5٦ ١١٨ 49 اجملموع 

   األقريقي واجلنوو أقريقيا شرق

   األقاليم/البلدان برامج

 496 2 681 1 أنغوال

 600 630 بوتسواان

 240 2 589 1 بوروندي

 923 786 القمر جزر

 274 9 082 8 الد قراطية الكونغو مجهورية

 434 1 878 دريرت 

 338 6 492 5 دثيوبيا

 464 6 136 5 كينيا

 931 751 ليسوتو

 500 4 966 3 مدغشقر

 099 3 233 2 مالوي

 122 80 موريشيوب

 648 4 875 3 موئامبيق

 965 900 انميبيا

 323 2 124 2 رواندا

 704 1 366 1 أفريقيا جنوب

 593 3 873 3 السوهان جنوب

 895 731 سوائيلند
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 2016 2015 
 697 5 192 4 أوغندا   

 529 4 127 4 املتحدة تنأزانيا مجهورية

 914 2 303 2 ئامبيا

 935 2 481 2 ئمبابوي

 ٦٢4 ٦٨ ٢٧٦ 5٧ األقاليم/البلدان برامج  الفرعي اجملموع 

 363 4 824 3 ا قليمية املشاريع

 9٨٧ ٧٢ ١٠٠ ٦١ اجملموع 

   العربية الدول

   األقاليم/البلدان برامج

 382 262 اجلزائر

 033 1 729 جيبو،

 043 2 571 1 مصر

 704 1 496 1 العراق

 929 870 األرهن

 887 647 لبنان

 516 552 ليبيا

 303 1 931 املغرب

 100 294 ُعمان

 694 4 357 4 الصومال

 361 1 181 1 فلسطني هولة

 982 3 318 3 السوهان

 825 1 000 1 السورية العربية اجلمهورية

 459 388 تونس

 266 3 486 2 اليم 

 4٨4 ٢4 ٠٨٢ ٢٠ األقاليم/البلدان برامج  الفرعي اجملموع 

 763 4 256 4 ا قليمية املشاريع

 ٢4٧ ٢9 ٣٣٨ ٢4 اجملموع 

   اهلادت واحملي  آسيا

   األقاليم/البلدان برامج

 241 6 068 5 أفغانستان

 043 7 904 6 بنغالهيش

 936 734 بواتن

 228 3 391 2 كمبوه 

 696 3 592 1 الصني
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 2016 2015 
 265 1 723 الد قراطية الشعبية كور  مجهورية   

 053 10 329 7 اهلند

 214 4 158 3 دندونيسيا

 618 1 997 (ا سالمية - مجهورية) ديران

 286 2 729 1 الشعبية الد قراطية الو مجهورية

 403 452 ماليز 

 452 272 ملدير

 628 1 063 1 منغوليا

 110 5 102 3 ميااار

 376 4 506 3 نيبال

(أ)األقطار املتعده اهلاهئ احمليط برانمج
 3 027 4 473 

 717 6 765 5 ابكستان

 891 1 408 1 اجلديدة غينيا اببوا

 849 3 778 3 الفلبني

 258 1 838 النكا سري

 515 1 989 اتيلند

 743 1 482 1 ليش  -تيمور

 844 3 143 3 ان  فييت

 ٨٣9 ٧٧ 45٠ 59 األقاليم/البلدان برامج  الفرعي اجملموع 

 770 6 113 6 ا قليمية املشاريع

 ٦٠9 ٨4 5٦٣ ٦5 اجملموع 

   الكارييب البحر ومنطقة ال تينية أمريكا

   األقاليم/البلدان برامج

 527 198 األرجنتني

 146 1 988 (القوميات املتعدهة - هولة) بوليفيا

 501 1 186 1 الربائيل

(ب)واهلولندية ا نكليزية ابللغتني الناطقة، الكارييب البحر ملنطقة األقطار املتعده الربانمج
 1 271 2 293 

 267 173 شيلي

 061 1 933 كولومبيا

 508 417 كوستاريكا

 710 484 كواب

 880 527 الدومينيكية اجلمهورية

 710 765 دكواهور

 989 761 السلفاهور
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 2016 2015 
 531 1 243 1 غواتيماال   

 067 3 242 2 زاي 

 284 1 079 1 زندوراب

 073 1 846 املكسية

 270 1 951 نيكاراغوا

 534 382 بنما

 791 862 ابراغواي

 368 1 736 بريو

 658 599 أوروغواي

 570 477 (البوليفارية - مجهورية) فنأأزويال

 ٧٣٨ ٢٢ ١٢٠ ١٧ األقاليم/البلدان برامج  الفرعي اجملموع 

 520 5 629 4 ا قليمية املشاريع

 ٢5٨ ٢٨ ٧49 ٢١ اجملموع 

   الوسطى وآسيا الشرقية أورواب

   األقاليم/البلدان برامج

 460 490 ألبانيا

 469 498 أرمينيا

 591 414 أإلربيجان

 271 316 بيالروب

 520 424 واهلرسة البوسنة

 597 565 جورجيا

 598 411 كائاخستان

 250 296 كوسوفو

 740 709 قريغيزستان

 420 463 مولدوفا مجهورية

 353 361 صربيا

 720 747 طاجيكستان

 415 294 سابقال  اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية

 039 1 720 تركيا

 638 463 تركمانستان

 879 524 أوكرانيا

 049 1 713 أوئبكستان

 ٠٠9 ١٠ 4٠٨ ٨ األقاليم/البلدان برامج  الفرعي اجملموع 

 005 7 268 5 ا قليمية املشاريع
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 2016 2015 
 ٠١4 ١٧ ٦٧٦ ١٣ اجملموع    

 794 952 أاباب أهيس مكتب

 912 23 791 21 األخرى املقر وأنشطة العاملي الربانمجأنشطة 

 ٣٧4 ٣١٣ ٢٨٧ ٢5٨ الربانجمية املصروقات جمموع 

 
يتو  الربانمج املتعده األقطار ملنطقة احمليط اهلاهئ تنفيإل األنشطة الربانجمية يف البلأدان واألقأاليم التاليأة:  )أ( 

ابالو، وتوفأأأالو، وتأأأوكيالو، وتونغأأأا، وجأأأزر سأأأليمان، وجأأأزر كأأأوك، وجأأأزر مارشأأأال، وسأأأاموا، وفأأأانواتو، 
 وفيجي، وكرييباب، وانورو، ونيوي، ووال ت ميكرونيز  املوحدةو

يتأأو  الأأربانمج املتعأأده األقطأأار ملنطقأأة البحأأر الكأأارييب، الناطقأأة اب نكليزيأأة واهلولنديأأة، تنفيأأإل األنشأأطة  )ب( 
وترينيأأأداه  ،وبرمأأأوها، وبليأأأز ،الربانجميأأأة يف البلأأأدان واألقأأأاليم التاليأأأة: أنتيغأأأوا وبربأأأوها، وأنغأأأيال، وبأأأرابهوب

وجأأزر  ،وكوراسأأاو، وسأأانت مأأارت (، وجأأزر البهامأأا وجأأزر األنتيأأل اهلولنديأأة )أرواب، ،وجامايكأأا ،وتوابغأأو
وسأانت فنسأنت وجأزر غرينأاهي ،  ،تركس وكايكوب، وجزر فرج  الربيطانيأة، وجأزر كا أان، وهومينيكأا

 ومونتسرياتو ،وغياان ،وغريناها ،وسورينا  ،وسانت لوسيا ،وسانت كيتس ونيفس
  

املمولأة مأ  املأواره غأري املخصصأة املشأار ويره يف اجلدول هال تصأنير جملمأوع النفقأات الربانجميأة  
 دليها أعالح حسب طبيعتهاو

 
 امليزانية املؤسسية )و( 

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2016 2015 
 254 140 783 136 دمجايل املصروفات   

   :تقييد اعتماهات يف امليزانية املؤسسية

 (287 33) (675 34) األخرىالتكالير غري املباشرة احململة على املواره  

 (167) (282) مسا ات احلكومات احمللية يف تكالير املكاتب القطرية 

 ٨٠٠ ١٠٦ ٨٢٦ ١٠١ اجملموع 

  
 ٢٠امل حظة   
  املوصصات  واألصول االحتمالية واخلصوم االحتمالية  

، ا يكأأأأأأأأ  لأأأأأأأأدى صأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان أي خصصأأأأأأأأات 2016كأأأأأأأأانون األول/هيسأأأأأأأأمرب   31يف  
 شفنو إلات

وقُأأأأأأدرت قيمأأأأأأة األصأأأأأأول االحتماليأأأأأأة جلميأأأأأأع االتفاقأأأأأأات املربمأأأأأأة مأأأأأأع اجلهأأأأأأات املاحنأأأأأأة السأأأأأأارية  
مليأون  257.7والأ  ا تسأتو  معأايري االعأرتا  اب يأراهات مببلأغ  2016كأانون األول/هيسأمرب  31 يف

صصأأأة مليأأأون هوالر يتصأأأل مبأأأواره خ 238.8(، منهأأأا مبلأأأغ 2015مليأأأون هوالر يف عأأأا   366.7هوالر )
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(و وسأأأأُيعرت  بتلأأأة املسأأأا ات يف الفأأأأرتات املقبلأأأة عنأأأد اسأأأأتيفاء 2015مليأأأون هوالر يف عأأأا   349.5)
 معايري االعرتا  اب يراهات وفقا للسياسة احملاسبية لربانمج السكانو

، كأأان لأأدى صأأندوق السأأكان عأأده لأأدوه مأأ  القضأأا  2016كأأانون األول/هيسأأمرب   31ويف  
تزامأأات ماليأأة غأأري كبأأرية وزأأي متثأأل هعأأاوى جاريأأة أمأأا  القضأأاء ومبوجأأب القأأانون الأأ  قأأد ترتتأأب عليهأأا ال

كأأانون األول/هيسأأمرب   31ا هاريو وتقأأدر القيمأأة ا مجاليأأة للمبلأأغ املتوقأأع هفعأأا يف زأأإلح القضأأا ، حأأ  
مليأأأأأون هوالرو ونظأأأأأرال د  أن نتأأأأأائج زأأأأأإلح القضأأأأأا  غأأأأأري مؤكأأأأأدة، ا يسأأأأأجَّل أي التأأأأأزا   1.4، بأأأأأأ 2016

خصأأأأ ، حيأأأأث دن التأأأأدفقات اخلارجأأأأة وتوقيتهأأأأا أمأأأأران ليسأأأأا مؤكأأأأَدي و وال يتوقأأأأع صأأأأندوق السأأأأكان  أو
يكأأأون للتسأأأوية النهائيأأأة يف أي مأأأ  القضأأأا  الأأأ  زأأأي طأأأر  فيهأأأا أثأأأٌر سأأأليب يُأأأإلكر علأأأى مركأأأزح املأأأايل  أن
 أهائا أو تدفقاتا النقديةو أو
 

 ٢١امل حظة   
  إقصاحات األاراف  ات الع قة  

 فيما يلي بيان املعامالت إلات الصلة مع املوظفني ا هاريني الرئيسيني:يره  
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 

 املوظفون ا هاريون الرئيسيون

 األجر وتسوية مقر العمل عده األفراه
االسأأأأأأأأأأأتحقاقات 

 األخرى
خطأأأأأأأأة املعاشأأأأأأأأات التقاعديأأأأأأأأة 

 األجر الكلي واالستحقاقات الصحية
      2016 26 354 5 616 1 073 1 043 8 

2015 25 950 4 401 1 901 252 7 

  
يشأأمل األجأأأر الكلأأأي املأأأدفوع للمأأأوظفني ا هاريأأأني الرئيسأأأيني مأأأا يلأأأي: صأأأايف املرتبأأأاتو وتسأأأوية  

العمأأأل، واالسأأأتحقاقات، مأأأأ  قبيأأأل بأأأدل التمثيأأأأل وغأأأريح مأأأ  االسأأأأتحقاقات، ومأأأند التعيأأأني واملأأأأند  مقأأأر
وتكأأأالير الشأأأأح ، ومسأأأأا ات رب العمأأأل يف خطأأأأط املعاشأأأأات التقاعديأأأأة،  األخأأأرى، ودعانأأأأة ا تأأأأار،
 والتفمني الصحي احلايلو

وحيق ملوظفي ا هارة الرئيسيني أيضا احلصول على استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة على نفس  
املسأأأتوى الأأأإلي حيصأأأل عليأأأا املوظفأأأون اآلخأأأرون، وزأأأم أعضأأأاء عأأأاهيون يف صأأأندوق املعاشأأأات التقاعديأأأة 
ملأأوظفي األمأأم املتحأأدةو وتقأأدر القيمأأة احلاليأأة لاللتزامأأات املسأأتحقة املتعلقأأة ابلتأأفمني الصأأحي بعأأد انتهأأاء 

كأأأأانون األول/هيسأأأأمرب   31اخلدمأأأأة واسأأأأتحقاقات ا عأأأأاهة د  الأأأأوط  للمأأأأوظفني ا هاريأأأأني الرئيسأأأأيني يف 
 (و2015ماليني هوالر يف عا   7.6ماليني هوالر ) 8.2مببلغ  2016

  للمأوظفني ا هاريأني الرئيسأيني وأفأراه أسأرزم القأريبني أي قأروض أو سألر غأري تلأة وا ختص 
 واملتاحة لباقي فئات املوظفني وفقا للنظا  ا هاري ملوظفي األمم املتحدة

 ٢٢امل حظة   
  األحداا التالية لتاريل اإلب غ  
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و ووفقأأال للنظأأا  2016كأأانون األول/هيسأأمرب   31اتريأأا ا بأأالغ احملأأده لصأأندوق السأأكان زأأو  
املأأأايل والقواعأأأد املاليأأأة للصأأأندوق، وقّأأأع املأأأدير التنفيأأأإلي زأأأإلح البيأأأاانت املاليأأأة وقأأأدمها د  جملأأأس مراجعأأأي 

 و2017نيسان/أبريل  28احلساابت يف 
، أعلنأأت دحأأدى اجلهأأات املاحنأأة الرئيسأأية قرارزأأا قطأأع الأأدعم املأأايل 2017نيسأأان/أبريل  3ويف  

مليأون هوالر مأ  املأواره  30.7، بلغت مسا ات زإلح اجلهة املاحنة 2016عا  للصندوق مستقبالو ففي 
مليأأون هوالر مأأ  املأأواره األخأأرىو ويقأأو  الصأأندوق بتقيأأيم البأأدائل لتقليأأل أثأأر قأأرار اجلهأأة  32.6 العاهيأأة و

 املاحنة على تنفيإل األنشطة الربانجمية، مبا يف إللة يف السياقات ا نسانيةو
، كأأأان للصأأأندوق مسأأأا ات مسأأأتحقة القأأأبض مأأأ  زأأأإلح 2016ل/هيسأأأمرب كأأأانون األو   31ويف  

مليأأأأأأون هوالر يف الفأأأأأأرتة  14.2مليأأأأأأون هوالر حّصأأأأأأل منأأأأأأا الصأأأأأأندوق مبلأأأأأأغ  15.8اجلهأأأأأأة املاحنأأأأأأة مببلأأأأأأغ 
و ومع أن هفأع بعأض املسأا ات املسأتحقة القأبض 2017نيسان/أبريل  28كانون الثاين/يناير د   1 م 
استمر بعد اتريا قرار قطع التمويل، فم  احملتمأل أال تأري طصأيل  2016كانون األول/هيسمرب   31يف 

مليون هوالر ابلكاملو وال تعكأس البيأاانت املاليأة أي مبأالغ خصصأة لتعأويض  1,6املبلغ املتبقي املقدر بأ 
 اخلسائر إلات الصلة ال   ك  تكبدزاو

تصأأأأألة مأأأأأا عأأأأأ  السأأأأأنة املنتهيأأأأأة وحأأأأ  اتريأأأأأا توقيأأأأأع البيأأأأأاانت املاليأأأأأة للصأأأأأندوق واملالحظأأأأات امل 
، ا تقأأع أحأأداث جوزريأأة، مؤاتيأأة أو غأأري مؤاتيأأة، مأأ  شأأفهنا التأأفثري 2016كأأانون األول/هيسأأمرب  31 يف

 على البياانت املالية يف الفرتة املمتدة بني اتريا ا بالغ والتاريا الإلي أإلن فيا اصدار زإلح البياانتو
 

 ٢٣امل حظة   
ة واملقارنة بني املبالع الفعلية على أساس قابل للمقارنة مع امليزانية واملبيالع عرض معلومات امليزاني  

  الفعلية الواردة يف البياانت املالية
يقأأد  البيأأان اخلأأامس مقارنأأة بأأني امليزانيأأة األصأألية وامليزانيأأة النهائيأأة واملصأأروفات الفعليأأة املتكبأأدة  

قارنأأة مأأع امليزانيأأةو وتُأأأعزى الفأأروق بأأني امليزانيأأة ، مقدمأأة علأأى أسأأاب لاسأأيب قابأأل للم2016خأأالل عأأا  
األصأأألية وامليزانيأأأة النهائيأأأة د  عناصأأأر أصأأأبحت معروفأأأة لأأأةهارة يف أثنأأأاء السأأأنة، مثأأأل التوقعأأأات النهائيأأأة 
للمسأا ات العاهيأة املتوقأع اسأأتالمها وأرصأدة الصأناهيق القابلأأة للتوئيأع مأ  العأأا  السأابقو وتُأأعزى الفأأروق 

 مليزانية النهائية ومبالغ استخدا  امليزانية د  عد  االستخدا  الكامل للمواره املخصصة هاخلياوبني مبالغ ا
املعروىأأأة يف البيأأأان اخلأأأامس  2016وتأأأره أهانح التسأأأو ت بأأأني مبلأأأغ املصأأأروفات الفعليأأأة لعأأأا   

(، ويف البيأأأان 2016 كأأأانون األول/هيسأأأمرب  31)املقارنأأأة بأأأني امليزانيأأأة واملبأأأالغ الفعليأأأة للسأأأنة املنتهيأأأة يف 
(و وتُأأأعزى الفأأروق د  2016كأأانون األول/هيسأأمرب   31الرابأأع )بيأأان التأأدفقات النقديأأة للسأأنة املنتهيأأة يف 

والفأأروق الناشأأئة عأأ  اخأأتال  األسأأاب “(و الكيأأان”وفأأروق النطأأاق )أو “ األسأأاب احملاسأأيب”اخأأتال  
يزانيأأة ويف التقأأارير املاليأأةو ومتثأأل الفأأروق يف فأأروق تعأأزى د  اخأأتال  األسأأاب احملاسأأيب يف امل احملاسأأيب زأأي

نشأأأأأطة اخلارجأأأأأة عأأأأأ  نطأأأأأأاق الكيأأأأأاانت الز هة/)النقصأأأأأان( يف النقديأأأأأة ومكافئأأأأأات النقديأأأأأأة املتعلقأأأأأة ابأل
 املعتمدةو امليزانية

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 اجملموع األنشطة التمويلية األنشطة االستثمارية األنشطة التشغيلية 
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جممأأأأوع املصأأأأروفات الفعليأأأأة علأأأأى أسأأأأاب      
 (134 393) − (419 4) (715 388) قابل للمقارنة مع امليزانية )البيان اخلامس(

الفأأأأأأأأأأأأأأأأروق الناشأأأأأأأأأأأأأأأأئة عأأأأأأأأأأأأأأأأ  اخأأأأأأأأأأأأأأأأتال  
 (017 4) − 220 (237 4) احملاسيب األساب

 504 533 (37) 647 165 894 367 الفروق يف الكياانت

النقديييية  صيييايف الزايدة/)النقصيييان( يف 
 ٣5٣ ١٣٦ (٣٧) 44٨ ١٦١ (٠5٨ ٢5) ومكاقئات النقدية )البيان الرابع(

  
وتأأأأره أهانح التسأأأأوية بأأأأني الأأأأز هة أو النقصأأأأان الفعلأأأأي علأأأأى أسأأأأاب قابأأأأل للمقارنأأأأة مأأأأع امليزانيأأأأة  

)األساسأأأأي النقأأأأدي املعأأأأدل( وعلأأأأى أسأأأأاب قابأأأأل للمقارنأأأأة مأأأأع التقأأأأارير املاليأأأأة )االسأأأأتحقاق الكامأأأأل(و 
يتعلق اب يراهات، تستند امليزانية د  ا يراهات املتوقعة، وتقديرات املواره غأري املسأتخدمة مأ  السأنة  وفيما

السأأابقة وحصأأة االحتيأأاطي التشأأغيلي احلر/املخصأأ  خأأالل السأأنة، بينمأأا تبأأني البيأأاانت املاليأأة ا يأأراهات 
اسا د  املعاجلة احملاسبية لبنوه على أساب االستحقاق الكاملو وفيما يتعلق ابملصروفات، يعزى الفرق أس

 رأمسالية م  قبيل املمتلكات واملنشمت واملعدات واملخزونو
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(
 ١4 ٣١٣ صايف الفائز الفعلي على أساس قابل للمقارنة مع امليزانية )البيان اخلامس(

 (18 307) النهائية للميزانيةالفرق بني ا يراهات على أساب االستحقاق واملخصصات 
 (1 936) الفرق بني املصروفات على أساب امليزانية وعلى أساب االستحقاق

صييايف الفييائز/)الع ز( الفعلييي علييى أسيياس قابييل للمقارنيية مييع البييياانت املالييية ابلنسييبة ل نشييطة 
 (5 9٣٠) املدرجة يف نطاق امليزانية

  
 ٢4امل حظة   
  اإلب غ القطاعي  

تسأأأأتند املعلومأأأأات القطاعيأأأأة د  األنشأأأأطة الرئيسأأأأية لصأأأأندوق السأأأأكان ومصأأأأاهر متويلأأأأاو وبنأأأأاء  
إللأأة، يقأأد  الصأأندوق معلومأأأات ماليأأة منفصأألة عأأ  قطأأاعني رئيسأأأيني  أأا: املأأواره غأأري املخصصأأأة  علأأى

 واملواره املخصصةو
 

 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١اإلب غ القطاعي يف بيان املركز املايل يف  )أ( 
بأأأني القطأأأاعنيو “ أصأأأوال مشأأأرتكة”يَعتأأأرب الصأأأندوُق النقديأأأة ومكافئأأأات النقديأأأة واالسأأأتثمارات  

ويعتأأأأرب أيضأأأأا جمموعأأأأة ختأأأأارة مأأأأ  احلسأأأأاابت املسأأأأتحقة الأأأأدفع )علأأأأى سأأأأبيل املثأأأأال: احلسأأأأاابت املشأأأأرتكة 
ا يأراهات  بأني القطأاعنيو وتُنسأب“ التزامأات مشأرتكة”الصناهيق( واسأتحقاقات املأوظفني بوصأفهما  بني

واملصأأروفات املتعلقأأة مأأإلي  البنأأدي  املشأأرتكني د  القطأأاع يف السأأياق العأأاهي للعمليأأاتو ولأأإللة نسأأأب 
الصأأأأندوُق األصأأأأوَل وااللتزامأأأأات املشأأأأرتكة د  القطأأأأاعني وفقأأأأا للمعأأأأايري احملاسأأأأبية الدوليأأأأة للقطأأأأاع العأأأأا و 

أرصأأأدة الصأأأناهيق يف كأأأل مأأأ  القطأأأاعني، ونُأأأأسبت النقديأأأة ومكافئأأأات النقديأأأة واالسأأأتثمارات بنأأأاءل علأأأى 
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حني نسبت احلساابت املستحقة الدفع واستحقاقات املوظفني بنأاءل علأى عأده املأوظفني الأإلي  طسأب  يف
 تكلفتهم يف كل مصدر م  مصاهر التمويلو

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 اجملموع املخصصة هاملوار  املواره غري املخصصة

2016 2015  2016 2015  2016 2015 
       األصول       

       األصول اجلارية
 359 77 582 213 026 50 893 132 333 27 689 80 النقدية ومكافئات النقدية

االستثمارات ال  حيني موعد استحقاقها 
 171 309 880 324 933 199 143 202 238 109 737 122 خالل سنة

 959 58 308 46 411 55 948 44 548 3 360 1 املخزوانت

املسأا ات املسأأتحقة القأأبض )املعأأامالت 
 40 293 40 293 − − التباهلية(

املسأا ات املسأأتحقة القأأبض )املعأأامالت 
 253 180 291 165 639 161 733 145 614 18 558 19 غري التباهلية(

 836 30 676 18 084 6 088 6 752 24 588 12 األخرىاملبأأأالغ املدفوعأأأة مقأأأدملا واألصأأأول اجلاريأأأة 

 830 10 318 7 713 7 105 5 117 3 213 2 سلر صندوق التشغيل

 44٨ ٦٦٧ ٣4٨ ٧٧٦ ٨4٦ 4٨٠ ٢٠٣ 5٣٧ ٦٠٢ ١٨٦ ١45 ٢٣9 اجملموع 

       األصول ةي اجلارية

االستثمارات ال  حيني موعد استحقاقها 
 902 393 047 218 727 254 671 135 175 139 376 82 بعد سنة

املسأا ات املسأأتحقة القأأبض )املعأأامالت 
 589 120 514 116 589 120 514 116 − − غري التباهلية(

 11 10 − − 11 10 األصول غري اجلارية األخرى

 980 33 823 34 694 2 896 2 286 31 927 31 املمتلكات واملنشمت واملعدات

 672 605 − − 672 605 األصول غري امللموسة

 ١54 549 999 ٣٦9 ٠١٠ ٣٧٨ ٠٨١ ٢55 ١44 ١٧١ 9١٨ ١١4 اجملموع 

 ٦٠٢ ٢١٦ ١ ٣4٧ ١4٦ ١ ٨5٦ ٨5٨ ٢٨4 ٧9٢ ٧4٦ ٣5٧ ٠٦٣ ٣54 جمموع األصول 

       اخلصوم

       اخلصوم اجلارية

 227 112 645 90 533 90 801 75 694 21 844 14 احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات

 787 34 595 34 113 4 675 4 674 30 920 29 استحقاقات املوظفني

 352 2 492 10 898 2 798 5 (546) 694 4 اخلصو  اجلارية وا يراهات املؤجلة األخرى

 ٣٦٦ ١49 ٧٣٢ ١٣5 544 9٧ ٢٧4 ٨٦ ٨٢٢ 5١ 45٨ 49 اجملموع 

       اخلصوم ةي اجلارية
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 اجملموع املخصصة هاملوار  املواره غري املخصصة

2016 2015  2016 2015  2016 2015 
 876 267 645 294 672 31 727 39 204 236 918 254 استحقاقات املوظفني       

اخلصأأأأأأأأأأأأأو  غأأأأأأأأأأأأأري اجلاريأأأأأأأأأأأأأة وا يأأأأأأأأأأأأأراهات 
 988 4 540 4 − − 988 4 540 4 األخرى املؤجلة

 ٨٦4 ٢٧٢ ١٨5 ٢99 ٦٧٢ ٣١ ٧٢٧ ٣9 ١9٢ ٢4١ 45٨ ٢59 اجملموع 

 ٢٣٠ 4٢٢ 9١٧ 4٣4 ٢١٦ ١٢9 ٠٠١ ١٢٦ ٠١4 ٢9٣ 9١٦ ٣٠٨ جمموع اخلصوم 

 ٣٧٢ ٧94 4٣٠ ٧١١ ٦4٠ ٧٢9 ٢٨٣ ٦٦٦ ٧٣٢ ٦4 ١4٧ 45 صايف األصول 

       االحتياايات وأرصدة الصناديق

       االحتياايات

 394 78 505 70 − − 394 78 505 70 االحتياطي التشغيلي

 000 5 000 5 − − 000 5 000 5 احتياطي ا يواء امليداين

 ٣94 ٨٣ 5٠5 ٧5 − − ٣94 ٨٣ 5٠5 ٧5 جمموع االحتياايات 

       أرصدة الصناديق

غأأأأري املخصصأأأأة أرصأأأأدة صأأأأناهيق املأأأأواره 
 299 38 460 38 − − 299 38 460 38 احملدهة الغرض

أرصأأأأدة صأأأأناهيق املأأأأواره غأأأأري املخصصأأأأة 
       واملخصصة غري احملدهة الغرض

 (961 56) (818 68) − − (961 56) (818 68) املواره غري املخصصة  

 640 729 283 666 640 729 283 666 − − املواره املخصصة 

 9٧٨ ٧١٠ 9٢5 ٦٣5 ٦4٠ ٧٢9 ٢٨٣ ٦٦٦ (٦٦٢ ١٨) (٣5٨ ٣٠) الصناديقجمموع أرصدة  

 جممييييييييوع االحتياايييييييييات وأرصييييييييدة 
 ٣٧٢ ٧94 4٣٠ ٧١١ ٦4٠ ٧٢9 ٢٨٣ ٦٦٦ ٧٣٢ ٦4 ١4٧ 45 الصناديق

  
يره يف اجلدول أهانح موجز ابلتكالير ال  تكبأدزا الصأندوق القتنأاء أصأول اثبتأة وغأري ملموسأة  

 واملواره غري املخصصة كلتيهما:م  املواره املخصصة 
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 اجملموع املخصصة هاملوار  املواره غري املخصصة

2016 2015  2016 2015  2016 2015 
 607 7 922 7 887 1 587 1 720 5 335 6 املمتلكات واملنشمت واملعدات       

 258 113 − − 258 113 األصول غري امللموسة

 ٨٦5 ٧ ٠٣5 ٨ ٨٨٧ ١ 5٨٧ ١ 9٧٨ 5 44٨ ٦ اجملموع 
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 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١اإلب غ القطاعي يف بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  )و( 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 جملموعا )أ(احملإلوفات املواره املخصصة املواره غري املخصصة

2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015 
         اإليرادات من املسامهات         

 197 398 808 352 − − − − 197 398 808 352 املسا ات غري املخصصة

 خصأأأأأأأأأأأأأأوما منهأأأأأأأأأأأأأأا: التحأأأأأأأأأأأأأأويالت د  
 (947 5) (851 5) − − − − (947 5) (851 5) ديراهات أخرى لسداه الرسو  الضريبية

 ٢5٠ ٣9٢ 95٧ ٣4٦ − − − − ٢5٠ ٣9٢ 95٧ ٣4٦ اجملموع الفرعي 

 756 547 110 451 (503 33) (710 34) 259 581 820 485 − − املسا ات املخصصة

خصأأأأأأأأأأأأوما منهأأأأأأأأأأأأا: املبأأأأأأأأأأأأالغ املأأأأأأأأأأأأرهوهة  
 (489 4) (336 4) − − (489 4) (336 4) − − اجلهات املاحنة د 

 ٢٦٧ 54٣ ٧٧4 44٦ (5٠٣ ٣٣) (٧١٠ ٣4) ٧٧٠ 5٧٦ 4٨4 4٨١ − − اجملموع الفرعي 

 5١٧ 9٣5 ٧٣١ ٧9٣ (5٠٣ ٣٣) (٧١٠ ٣4) ٧٧٠ 5٧٦ 4٨4 4٨١ ٢5٠ ٣9٢ 95٧ ٣4٦ جمموع اإليرادات من املسامهات 

 280 57 722 56 − − 767 4 628 4 513 52 094 52 ا يراهات األخرى

 ٧9٧ 99٢ 45٣ ٨5٠ (5٠٣ ٣٣) (٧١٠ ٣4) 5٣٧ 5٨١ ١١٢ 4٨٦ ٧٦٣ 444 ٠5١ ٣99 جمموع اإليرادات 

         املصروقات

 832 263 033 263 − − 445 39 032 45 387 224 001 218 تكالير املوظفني

سأأألع الصأأأحة ا  ابيأأأة وغريزأأأا مأأأ  السأأألع 
 363 159 268 163 − − 562 145 709 155 801 13 559 7 املتصلة ابلربامج

 876 118 446 102 (216) (35) 875 76 608 74 217 42 873 27 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 403 164 696 152 (287 33) (675 34) 372 116 025 116 318 81 346 71 اللوائ  واملواه وتكالير التشغيل

 088 159 553 151 − − 566 92 354 99 522 66 199 52 اخلدمات التعاقدية واملهنية

 710 546 − − 531 369 179 177 تكالير التمويل

 251 69 675 62 − − 770 33 780 36 481 35 895 25 السفر

 674 6 682 6 − − 466 433 208 6 249 6 االستهالك وا زالك

 263 (76) − − − − 263 (76) اىمحالل القيمة

 916 34 695 19 − − 566 22 266 21 350 12 (571 1) املصروفات األخرى

 ٣٧٦ 9٧٧ 5١٨ 9٢٢ (5٠٣ ٣٣) (٧١٠ ٣4) ١5٣ 5٢٨ 5٧٦ 549 ٧٢٦ 4٨٢ ٦5٢ 4٠٧ إمجايل املصروقات 

 4٢١ ١5 (٠٦5 ٧٢) − − ٣٨4 5٣ (4٦4 ٦٣) (9٦٣ ٣٧) (٦٠١ ٨) )الع ز(/الفائز للسنة 

 
ة يعكس العرض الواره يف زإلا اجلدول األهاء ا مجأايل لكأل قطأاع علأى حأدة، ولأإللة لأز  دهرار عمأوه املعأامالت احملإلوفأة  ئالأة دثأري األنشأط )أ( 

مليأأون هوالر  34.675وتشأأتمل املبأأالغ الأأوارهة يف عمأأوه املعأأامالت احملإلوفأأة علأأى التكأأالير غأأري املباشأأرة مببلأأغ قأأدرح  املشأأرتكة بأأني القطأأاعنيو
 مليون هوالرو 0.035ومسا ة الصندوق يف الربامج املشرتكة ال  تؤهي فيها املنظمة وظيفة الوكيل ا هاري مببلغ قدرح 
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 ٢5امل حظة   
  إدارة املواار املالية  
 التقييم  
 األصول املالية  

 2016كانون األول/هيسمرب   31يبني اجلدول أهانح قيمة أصول الصندوق املالية احملتفا ما يف  
 بناء على تصنيفات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العا  ال  اعتمدزا الصندوقو

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 

األصول احملأتفا 
اتريأأأأا مأأأأا حأأأأ  

 االستحقاق
األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول 
 املتاحة للبيع

األصأأأأأأول املقيّمأأأأأأة 
ابلقيمأأأأأأأأة العاهلأأأأأأأأة 
 بفائض أو عجز

قأأأأروض وحسأأأأاابت 
 اجملموع مستحقة القبض

 582 213 272 23 − 968 2 342 187 النقدية ومكافئات النقدية      

 927 542 − − 736 88 191 454 الستثماراتا

 892 280 892 280 − − − )أ(املسا ات املستحقة القبض

 مسأأأأأأأا ات أخأأأأأأأرى مسأأأأأأأتحقة
 170 10 029 10 141 − − )ب(القبض

 5٧١ ٠4٧ ١ ١9٣ ٣١4 ١4١ ٧٠4 9١ 5٣٣ ٦4١ جمموع األصول املالية 

 
 مليون هوالرو 1.206ابستثناء مسا ات عينية مستحقة القبض تبلغ قيمتها  )أ( 
واملبالغ املستحقة مأ  مؤسسأات األمأم املتحأدة، الأ  ابستثناء املدفوعات املسبقة، وسلر منحة التعليم  )ب( 

 )ب(و 6ماليني هوالر، على النحو املبني يف املالحظة  8.516يبلغ جمموعها 
  

كأانون   31وتقيد األصأول املاليأة احملأتفا مأا حأ  أجأل اسأتحقاقها ابلتكلفأة بعأد ا زأالكو ويف  
ول القيمأة الدفرتيأة )التكلفأة املهلكأة( مبأا قأدرح ، جتأاوئت القيمأة السأوقية هلأإلح األصأ2016األول/هيسمرب 

 مليون هوالرو 0.183
أمأأا األصأأول املاليأأة املتاحأأة للبيأأع فتقيأأد ابلقيمأأة السأأوقية العاهلأأة الأأ  طأأده علأأى أسأأاب األسأأعار  

مأأأ  املعأأأايري احملاسأأأبية  30املعروىأأأة غأأأري املعدلأأأة يف األسأأأواق النشأأأطة لألصأأأول املتطابقأأأةو وحيأأأده املعيأأأار 
لية: األهوات املالية: ا قرارات، التسلسالت اهلرمية الثالثة للقيمة العاهلة استناها د  أ يأة املأدخالت الدو 

يسأأأأأأتخد  أكثأأأأأر املأأأأأأدخالت موثوقيأأأأأة )األسأأأأأأعار املعروىأأأأأأة  1املسأأأأأتخدمة يف تقأأأأأأدير القيمأأأأأة، فاملسأأأأأأتوى 
يسأتخد  أقأل املأدخالت  3ى املعدلة يف األسأواق النشأطة لألصأول أو االلتزامأات املتطابقأة(، واملسأتو  غري

موثوقيأأأأة )مأأأأدخالت غأأأأري مسأأأأتندة د  بيأأأأاانت للسأأأأوق قابلأأأأة للرصأأأأد(و وحأأأأده قيأأأأاب مجيأأأأع اسأأأأتثمارات 
 م  التسلسالت اهلرمية للمعايري احملاسبية الدوليةو 1الصندوق املقيدة ابلقيمة العاهلة يف مستوى املعايري 

أصأأأأأأأول ماليأأأأأأأة مببلأأأأأأأغ قأأأأأأأدرح  ، كأأأأأأأان لأأأأأأأدى الصأأأأأأأندوق2016كأأأأأأأانون األول/هيسأأأأأأأمرب   31ويف  
مليأأون هوالر مسأأجلة ابلقيمأأة العاهلأأة بفأأائض أو عجأأز، وانشأأئة عأأ  عقأأوه ابلعمأأالت األجنبيأأة  0.141

مربمأأة يف دطأأأار حافظأأة االسأأأتثمارات املتعلقأأة ابلتأأأفمني الصأأأحي بعأأد انتهأأأاء اخلدمأأةو وقيأأأد يف بيأأأان األهاء 
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وغأأأري احملققأأأة مأأأ  صأأأر  العمأأأالت مببلأأأغ  املأأأايل مأأأ  خأأأالل الفأأأائض أو العجأأأز صأأأايف املكاسأأأب احملققأأأة
 مليون هوالر، وزي مكاسب انجتة ع  زإلح العقوه خالل السنةو 1.019

 والقيم الدفرتية للقروض واملبالغ املستحقة القبض زي تقريٌب معقول لقيمتها العاهلةو 
 

 االلتزامات املالية  
 2016كأأأأانون األول/هيسأأأأمرب  31مليأأأأون هوالر يف  91.050بلأأأأغ جممأأأأوع االلتزامأأأأات املاليأأأأة  

وصأأأنفت بوصأأأفها التزامأأأات ماليأأأة أخأأأرىو ومبأأأا أن موعأأأد تسأأأوية مجيأأأع زأأأإلح االلتزامأأأات حيأأأني يف غضأأأون 
 شهرا م  اتريا ا بالغ، لإللة فاهنا تقيد  سب مبالغها االمسيةو 12
 

 التعرض للمواار  
 يلي: صندوق السكان عرىة جملموعة متنوعة م  املخاطر املالية م  بينها ما 
خأأاطر االئتمأأان: خأأاطر تتمثأأل يف احتمأأال أن تلحأأق ابلصأأندوق خسأأارة ماليأأة نتيجأأة  )أ( 

 عد  وفاء كيان أو طر  اثلث ابلتزاماتا التعاقدية/املالية دئاء الصندوقو
خأأأأاطر السأأأأأيولة: احتمأأأأأال أال تكأأأأأون لأأأأأدى الصأأأأندوق أمأأأأأوال كافيأأأأأة للوفأأأأأاء ابلتزاماتأأأأأا  )ب( 

 استحقاقهاو عند
السأأأأأأوق: دمكانيأأأأأأة تكبأأأأأأد الصأأأأأأندوق خسأأأأأأائر ماليأأأأأأة كبأأأأأأرية بسأأأأأأبب التقلبأأأأأأات  خأأأأأأاطر )ر( 

 املؤاتية يف أسعار الفائدة وأسعار صر  العمالت األجنبية وأسعار األوراق املالية االستثماريةو غري
 

 طليل خاطر االئتمان  
 ات تنشأأأأف خأأأأأاطر االئتمأأأأأان أساسأأأأأال مأأأأأ  النقديأأأأة ومكافئأأأأأات النقديأأأأأة، واالسأأأأأتثمارات، واملسأأأأأا 

 املستحقة القبضو ومتثل القيمة الدفرتية لألصول املالية أقصى قيمة معّرىة ملخاطر االئتمانو
وطأأأأده اسأأأأرتاتيجيات التخفيأأأأر مأأأأ  املخأأأأاطر االئتمانيأأأأة لأأأأألهوات املاليأأأأة يف املبأأأأاهئ التوجيهيأأأأة  

ني الصأحي بعأد انتهأاء لالستثمار املتصلة  افظ  االستثمارات املتعلقتني ابلتفمني الصحي الرئيسأي والتأفم
ض ملخأأاطر االئتمأأان املتعلقأأة حي طأأر  منأأاظر منفأأره، وتشأأمل املتطلبأأات اخلدمأأة، وطأأد مأأ  مقأأدار التعأأرُّ 

الأأأدنيا جلأأأوهة االئتمأأأان، وتضأأأع حأأأدوها  سأأأب دصأأأدار األهاة املاليأأأة ونوعهأأأاو وتشأأأرت  املبأأأاهئ التوجيهيأأأة 
ة جلهأأأات ا صأأدار واألطأأأرا  املنأأأاظرةو وتقتصأأأر لالسأأتثمار دجأأأراء رصأأأد مسأأأتمر لتقأأدير اجلأأأدارة االئتمانيأأأ

يف املائأأة مأأ  جممأأوع االسأأتثمارات( علأأى األهوات مأأ  التصأأنير االسأأأتثماري  84حافظأأة االسأأتثمارات )
املمتائ إلات ا يراهات الثابتة الصاهرة ع  اهليئأات السأياهية، واهليئأات فأوق الوطنيأة، والوكأاالت احلكوميأة 

 أو االطاهية، واملصار و
ُتسأأأتخد  تقأأأديرات اجلأأأدارة االئتمانيأأأة الأأأ  تنجززأأأا وكأأأاالت تقأأأدير اجلأأأدارة االئتمانيأأأة الأأأثالث و  

(، لتقيأأأيم Fitch( وفيأأأتش )Standard & Poor’s( وسأأأتانداره آنأأأد بأأأورئ )Moody’sاألزأأأم، وزأأأي مأأأوهيز )
صأأندوق ، كانأأت حافظأأات ال2016كأأانون األول/هيسأأمرب   31املخأأاطر االئتمانيأأة لأأألهوات املاليأأةو ويف 

تتأفلر أساسأا مأأ  التصأنير االسأأتثماري املأفمون، مثلمأأا زأو مبأأني يف اجلأدول التأأايل )املعأروض ابسأأتخدا  
 تصنيفات ستاندره آند بورئ(و
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 تركيز االستثمارات الثابتة الدخل حبسر التصنيف االئتماين  حاقظة االستثمارات الرئيسية  
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

2016 AAA AA+ AA AA- A+ A اجملموع 
 000 15 - - 000 15 - - - )أ(الوهائع ألجل        

 191 439 - 019 22 066 70 174 20 268 64 664 262 السندات

 ١9١ 454 - ٠١9 ٢٢ ٠٦٦ ٨5 ١٧4 ٢٠ ٢٦٨ ٦4 ٦٦4 ٢٦٢ اجملموع 

 
2015 AAA AA+ AA AA- A+ A اجملموع 

 000 25 000 25 − − − − − )أ(الوهائع ألجل        

 073 678 − 089 22 094 95 023 10 567 163 300 387 السندات

 ٠٧٣ ٧٠٣ ٠٠٠ ٢5 ٠٨9 ٢٢ ٠94 95 ٠٢٣ ١٠ 5٦٧ ١٦٣ ٣٠٠ ٣٨٧ اجملموع 

 
 ابستثناء االستثمارات املصنفة على أهنا نقدية أو مكافئات نقديةو )أ( 

  
االئتمييياين  حاقظييية االسيييتثمارات املتعلقييية تركييييز االسيييتثمارات الثابتييية اليييدخل حبسييير التصييينيف   

 ابلتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

2016 AA+ AA- A+ A BBB+ BBB BB+ 
وئارة املاليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة يف 
 الوال ت املتحدة

غأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأري 
 اجملموع مصنّفة

 األوراق املاليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة إلات           

 186 34 544 23 435 4 109 769 623 2 686 138 1 431 451 ا يراهات الثابتة

 ١٨٦ ٣4 544 ٢٣ 4٣5 4 ١٠9 ٧٦9 ٦٢٣ ٢ ٦٨٦ ١٣٨ ١ 4٣١ 45١ اجملموع 

  
مليون هوالر م  األوراق املالية إلات ا يأراهات الثابتأة ا تقيمهأا  23.544وم  أصل مبلغ قدرح  

مليأون هوالر، بأدرجات تأرتاوح  2.923ودمأا فيأتش سأندات بقيمأة  ستاندره آند بورئ، صأنفت دمأا مأوهيز
مليأأأأون هوالر،  20.621و أمأأأأا األوراق املاليأأأأة املتبقيأأأأة إلات ا يأأأأراهات الثابتأأأأة بقيمأأأأة AAAو -AAبأأأأني 

( وصأأأأأأناهيق مشأأأأأأرتكةو exchange-traded fundsفتمثأأأأأأل اسأأأأأأتثمارات يف سأأأأأأندات متداولأأأأأأة يف البورصأأأأأأة )
أهوات ماليأأأأة إلات ديأأأأراهات اثبتأأأأة  كأأأأ  تقييمهأأأأا فأأأأره ، ولكأأأأ  زأأأأإلح  وتتأأأأفلر زأأأأإلح السأأأأندات مأأأأ  عأأأأدة

 السندات ا تصنر عموماو
  دن جزءا كبريا م  املسا ات املستحقة القبض مسأتحق مأ  حكومأات إلات سأياهة ووكأاالت  

فأأوق وطنيأأة، مبأأا يف إللأأة كيأأاانت أخأأرى مأأ  األمأأم املتحأأدة تأأنخفض جأأدا احتمأأاالت ختلفهأأا عأأ  الأأدفعو 
فأأأر مأأأ  حأأأدة املخأأأاطر االئتمانيأأأة الأأأ  يتعأأأرض هلأأأا الصأأأندوق فيمأأأا يتعلأأأق ابملسأأأا ات املسأأأتحقة واأأأا خي

 2القأأأبض غأأأري املسأأأدهة أن األنشأأأطة الربانجميأأأة ال تبأأأدأ عأأأاهة دال عنأأأد قأأأبض النقديأأأةو ويأأأره يف املالحظأأأة 
حقة القأبضو وصر للنهج الإلي يتبعأا الصأندوق يف تقيأيم دمكانيأة طصأيل املسأا ات غأري املسأدهة املسأت
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كأأأانون   31)أ( طليأأأل للمسأأأا ات املسأأأتحقة القأأأبض الأأأ  جتأأأاوئ اتريأأأا اسأأأتحقاقها  6ويأأأره يف املالحظأأأة 
 وتقلبات املخصصات املرصوهة للحساابت املشكوك يف دمكانية طصيلهاو 2016األول/هيسمرب 

 
 طليل خاطر السيولة  

لتلبيأأأأة احتياجاتأأأأا مأأأأ  التأأأأدفقات النقديأأأأة يسأأأأتخد  الصأأأأندوق اسأأأأتثمارات يف احلافظأأأأة الرئيسأأأأية  
العاهيأأةو ويتخأأإل بأأرانمج األمأأم املتحأأدة ا اأأائي القأأرارات املتعلقأأة ابالسأأتثمار مأأع ديأأالء االعتبأأار الواجأأب 
لالحتياجأأات النقديأأة للصأأندوق عأأ  طريأأق مضأأازاة آجأأال اسأأتحقاق االسأأتثمار مأأع توقيأأت املصأأروفات 

وق  أأأزء كبأأأري مأأأ  اسأأأتثماراتا يف شأأأكل مكافئأأأات نقديأأأة وأهوات النقديأأأة املسأأأتقبليةو ولأأأإلا حيأأأتفا الصأأأند
 مالية قصرية األجل تكفي لتغطية التزاماتا عند استحقاقها كما زو مبني يف اجلدول التايلو

 
 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 
 كأأأأأأأأأأأأأانون األول/  31

 النسبة املئوية 2016هيسمرب 
 كأأأأأأأأأأأأأانون األول/  31

 املئويةالنسبة  2015هيسمرب 
 3 709 21 − − أرصدة النقدية     

 7 650 55 29 342 187 مكافئات النقدية

 ١٠ ٣59 ٧٧ ٢9 ٣4٢ ١٨٧ اجملموع الفرعي 

 40 171 309 51 880 324 االستثمارات املتداولة

 50 902 393 20 311 129 املتداولةغري االستثمارات 

 9٠ ٠٧٣ ٧٠٣ ٧١ ١9١ 454 اجملموع الفرعي 

جمموع االستثمارات والنقدية  
 ١٠٠ 4٣٢ ٧٨٠ ١٠٠ 5٣٣ ٦4١ ومكاقئات النقدية

  
 طليل خاطر السوق  

خأأأاطر السأأأوق زأأأي خأأأاطر أن تلحأأأق ابلصأأأندوق خسأأأائر ماليأأأة انمجأأأة عأأأ  تقلبأأأات غأأأري مؤاتيأأأة  
وأسأأأأعار أسأأأأعار األهوات املاليأأأأة يف األسأأأأواق، مبأأأأا يف إللأأأأة تقلبأأأأات أسأأأأعار الفائأأأأدة وأسأأأأعار الصأأأأر   يف

 األوراق املاليةو
 

 خاطر أسعار الفائدة )أ( 
تنشأأأف خأأأاطر أسأأأعار الفائأأأدة مأأأ  آاثر التقلبأأأات يف أسأأأعار الفائأأأدة السأأأوقية علأأأى القيمأأأة العاهلأأأة  

لألصأأول وااللتزامأأات املاليأأأة والتأأدفقات النقديأأأة املسأأتقبلية املتعلقأأأة ايأأراهات الفوائأأأدو ويتعأأرض الصأأأندوق 
 على أصولا ال  تدر فائدةوملخاطر أسعار الفائدة 

يف املائأأة مأأ  جممأأوع االسأأتثمارات(،  84وال تأأرتبط اسأأتثمارات الصأأندوق يف احلافظأأة الرئيسأأية ) 
الأأأأ  تصأأأأنر علأأأأى أهنأأأأا ُلأأأأتَفا مأأأأا حأأأأ  أجأأأأل االسأأأأتحقاق، حسأأأأعار السأأأأوق وال تتأأأأفثر قيمتهأأأأا الدفرتيأأأأة 

 ابلتغريات يف أسعار الفائدةو
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يف املائأة مأ  جممأوع 16افظة التفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )أما استثمارات الصندوق يف ح 
كأأأانون   31االسأأتثمارات(، الأأ  تصأأنر علأأى أهنأأا اسأأأتثمارات متاحأأة للبيأأع، فُتقيَّأأد ابلقيمأأة العاهلأأةو ويف 

مليأأون  34.186، مشلأت زأإلح احلافظأة أهوات ماليأة مأأدرة للفائأدة تقأدر قيمتهأا بأأ 2016األول/هيسأمرب 
ملائأأأة مأأأ  جممأأأوع االسأأأتثمارات(، اأأأا يعرىأأأها ملخأأأاطر سأأأعر الفائأأأدةو ويبأأأني اجلأأأدول أهانح يف ا 6هوالر )

 حساسية سعر الفائدة فيما يتعلق مإلح االستثمارات على أساب فرتة استحقاقهاو
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 تفاوت احلساسية
 األثر على البياانت املالية

 )أ(الفائض/العجز صايف األصول
 - (715) نقطة أساسية 100ئ هة قدرزا    

 - 358 نقطة أساسية 50نقصان قدرح 
 

مبا أن حافظة االستثمارات املتعلقة ابلتفمني الصحي بعد انتهاء اخلدمأة تصأنر علأى أهنأا متاحأة للبيأع،  )أ( 
سأأأعر الفائأأأدة فأأأان التغأأأريات يف القيمأأأة العاهلأأأة يعأأأرت  مأأأا يف صأأأايف األصأأأول، وال تأأأؤثر التقلبأأأات يف 

 الفائض/العجز املسجل للعا و على
  

ماليأأأأأني هوالر  10.0، اسأأأأتثمر الصأأأأأندوق مبلغأأأأا قأأأأأدرح 2016كأأأأانون األول/هيسأأأأأمرب   31ويف  
مليأأون  35.0أوراق ماليأة إلات ديأراهات اثبتأة مقأّدرة بسأعر عأائم ومقوَّمأة بأدوالرات الأوال ت املتحأدة ) يف

املاليأأأأأأة متغأأأأأأأري، ويعأأأأأأأدل هور   سأأأأأأب املعأأأأأأأدل السأأأأأأأائد  (و ومعأأأأأأأدل زأأأأأأأإلح األوراق2015هوالر يف عأأأأأأا  
 ض الصندوق للتقلبات يف التدفقات النقدية املستقبلية م  ديراهات الفوائدوالسوق، اا يعرِّ  يف
 

 خطر تقلبات سعر صر  العمالت األجنبية )ب( 
نبيأأأة دن الصأأأندوق معأأأرض ملخأأأاطر العملأأأة الناشأأأئة عأأأ  األصأأأول املاليأأأة املقومأأأة ابلعمأأأالت األج 

وااللتزامأات املاليأأة الأأ  تتعأأني تسأأويتها ابلعمأأالت األجنبيأأةو ويأأوجز اجلأأدول أهانح مركأأز الصأأندوق يف هنايأأة 
السأأأنة فيمأأأا يتعلأأأق حصأأأولا والتزاماتأأأا املاليأأأة ابلعمأأأالت الرئيسأأأية، مبأأأا يف إللأأأة األصأأأول وااللتزامأأأات الأأأ  

 تتعرض ألشد خاطر تقلبات سعر العمالت األجنبيةو
 

 والرات الوال ت املتحدة()آبال  ه

 
هوالر الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوال ت 

 عمالت أخرى اليورو الدوالر الكندي اجلنيا ا سرتلير املتحدة
 كانون األول/  31يف 

 2016هيسمرب 
 582 213 958 1 803 1 37 263 521 209 النقدية ومكافئات النقدية       

 927 542 479 8 516 12 675 1 120 4 137 516 االستثمارات

 892 280 876 28 372 38 284 54 286 56 074 103 املسا ات املستحقة القبض

احلسأأأأاابت املسأأأأتحقة الأأأأدفع 
 (645 90) (254 13) (252 1) (13) (11) (115 76) واملستحقات

صيييييايف احلييييييازة املعرضييييية  
 ٧5٦ 94٦ ٠59 ٢٦ 4٣9 5١ 9٨٣ 55 ٦5٨ ٦٠ ٦١٧ ٧5٢ لتقلر األسعار
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حالة تعرىا لتقلبات العمالت األجنبية الصافيةو وجُتري خزانة صندوق ويدير الصندوق بنشا   
األمم املتحأدة ا اأائي، نيابأة عأ  صأندوق السأكان، عمليأات طأو  مأ  خأاطر تقلأب أسأعار العملأة الأ  
قأأد يتعأأرض هلأأا صأأندوق السأأكان عنأأدما يتعهأأد املأأاحنون بتربعأأات   يأأدفعوهنا يف تأأواريا ختلفأأة وبعمأأالت 

، جأأرى التحأأّو  مأأ  خأأاطر تقلأأب أسأأعار صأأر  مثأأاين 2016الأأوال ت املتحأأدةو وخأأالل عأأا   غأأري هوالر
 عمالت ابلنسبة لةيراهات املتفتية م  املسا اتو

ويقد  اجلدول أهانح طليال حلساسية صايف أصول الصندوق والفأائض/العجز للسأنة دئاء تقلبأات  
تحأأدةو وسأأيؤهي ارتفأأاع قيمأأة هوالر الأأوال ت املتحأأدة أسأأعار العمأأالت الرئيسأأية مقابأأل هوالر الأأوال ت امل

 د  اضفاض الفائض/العجز يف صايف األصول للسنة والعكس ابلعكسو
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 

ارتفاع قيمة هوالر الوال ت املتحدة 
 يف املائة 10بنسبة 

اضفاض سعر هوالر الوال ت املتحدة 
 يف املائة 10بنسبة 

 صايف األصول الفائض/العجز  صايف األصول الفائض/العجز
 483 256 6 (396) (119 5) اجلنيا ا سرتلير     

 103 118 6 (84) (005 5) الدوالر الكندي

 965 750 4 (790) (887 3) اليورو

  
وتستخد  خزانة الربانمج ا اائي أهوات مشتقة مثل عقأوه الصأر  األجنأيب اآلجلأة والصأفقات  

 اخليارية والصفقات اخليارية املهيكلة  هارة تعرض الصندوق ملخاطر أسعار الصر و
 

 خاطر أسعار األسهم )ر( 
الصأحي بعأد انتهأاء يف املائة حافظة استثمارات الصندوق املتعلقة ابلتأفمني  59يتفلر ما نسبتا  

اخلدمأأة مأأأ  أسأأأهم وسأأأنداتو ويعأأأرض اجلأأأدول أهانح حساسأأية سأأأعر زأأأإلح االسأأأتثمارات جتأأأاح تغأأأري بنسأأأبة 
يف املائة يف القيمأة العاهلأةو وختأ  احلساسأية األسأهم والسأندات املصأنفة علأى أهنأا متاحأة للبيأع، والأ   5

سأأنداتو ومأأ    لأأ  يكأأون للتغأأريات تُعتأأرب معأأدة للطأأرح يف السأأوق مأأ  خأأالل صأأايف األصول/األسأأهم وال
 األسعار أي دثري على الفائض والعجز للسنةو يف
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 2016كانون األول/هيسمرب   31القيم العاهلة لألسهم يف 
 األثر على البياانت املالية

 صايف األصول الفائض/العجز
 2 728 - يف املائة 5ئ هة قدرزا  54 550    

 (2 728) - يف املائة 5ئ هة قدرزا  54 550
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 ٢٦امل حظة   
  االلتزامات  

، بلغأأأأأأأت قيمأأأأأأأة التزامأأأأأأأات الصأأأأأأأندوق املتصأأأأأأألة ابقتنأأأأأأأاء 2016كأأأأأأأانون األول/هيسأأأأأأأمرب   31يف  
مليأأون هوالر  42.3مليأأون هوالر ) 30.5وخأأدمات ختلفأأة تعاقأد عليهأأا الصأأندوق وا يسأتلمها بعأأُد  سألع

 (و2015يف عا  
وا يرب  الصندوق أي اتفاقات دجري غأري قابلأة لةلغأاء ألن عقأوهح املوحأدة تشأمل شأرو  دلغأاء  

 وجتيز لا فسا االتفاق قبل حلول أجلا بعد درسال دخطار بإللة حسب األصول
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 اجلداول
 اجلدول ألف

 ٢٠١٦رب كانون األول/ديسم  ٣١حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املوارد ةي املوصصة 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 اجلهة املاحنة

الرصأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأأأأأأأم 
املتحأأأدة للسأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1

تسأأأأأأأأأأأأأأأو ت 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنة 

 السابقة

التزامأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
السأأأأأنة احلاليأأأأأة 
)ديأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 

 املسا ات(

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ات 
املقبوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 مقدمال 

مكاسب/)خسأأأأأأائر( 
صأأأأأأأأأأأر  العمأأأأأأأأأأأالت 

 األجنبية

 املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدفوعات
املقبوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
واحلركأأأأأأأأأأأأأأأأأأات يف 
االشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتاكات 
 املقبوىة مقدما

الرصأأأأيد املسأأأأتحق 
لصأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأم 
املتحأأأدة للسأأأأكان 

كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 
 األول/هيسمرب

 − 10 − − 10 − − اجلزائر        

 − 11 − − 11 − − أندورا

 − 20 − − 20 − − أنغوال

 − 5 − − 5 − − األرجنتني

 − 3 − − 3 − − أرمينيا

 − 938 13 − 901 6 037 7 − − أسرتاليا

 − 1 − − 1 − − جزر البهاما

 25 − − − 25 − − بنغالهيش

 − 743 7 (149) − 892 7 − − بلجيكا

 − 3 − − 3 − − بليز

 2 − − − − − 2 بن 

 − 12 − − 6 − 6 بواتن

 − 6 − − 6 − − املتعدهة القوميات( -بوليفيا )هولة 

 − 15 − 10 5 − − بوتسواان

 − 66 − 53 13 − − بوركينا فاسو

 − 1 − − 1 − − بوروندي

 73 4 − − 17 (20) 80 الكامريون

 − 018 12 333 − 685 11 − − كندا

 50 − − − 25 − 25 تشاه

 − 5 − − 5 − − شيلي

 − 200 1 − − 200 1 − − الصني

 − − − − − (49) 49 الكونغو

 − 1 − − − − 1 جزر كوك

 − 5 − − 5 − − كوستاريكا

 − 114 − 85 29 − − كوت هيفوار

 − 59 − − 19 − 40 تشيكيا

 20 − − − 7 (10) 23 مجهورية كور  الشعبية الد قراطية

 − 940 27 (173) − 113 28 − − الداارك

 2 − − − 1 − 1 جيبو،
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 اجلهة املاحنة

الرصأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأأأأأأأم 
املتحأأأدة للسأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1

تسأأأأأأأأأأأأأأأو ت 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنة 

 السابقة

التزامأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
السأأأأأنة احلاليأأأأأة 
)ديأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 

 املسا ات(

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ات 
املقبوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 مقدمال 

مكاسب/)خسأأأأأأائر( 
صأأأأأأأأأأأر  العمأأأأأأأأأأأالت 

 األجنبية

 املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدفوعات
املقبوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
واحلركأأأأأأأأأأأأأأأأأأات يف 
االشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتاكات 
 املقبوىة مقدما

الرصأأأأيد املسأأأأتحق 
لصأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأم 
املتحأأأدة للسأأأأكان 

كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 
 األول/هيسمرب

 − 15 − − 15 (1) 1 اجلمهورية الدومينيكية        

 30 − − − 10 − 20 غينيا االستوائية

 − 5 − − 5 − − دريرت 

 − 127 − 64 63 − − دستونيا

 − 3 − − 3 − − دثيوبيا

 − 2 − − 2 − − فيجي

 − 000 20 − − 000 20 − − فنلندا

 − 836 − − 836 − − فرنسا

 − 17 − − 17 − − غابون

 − 20 − − 20 − − جورجيا

 − 369 24 − − 369 24 − − أملانيا

 72 − − − 18 (18) 72 غاان

 − 7 − − 2 − 5 غواتيماال

 − 3 − 2 1 − − بيساو -غينيا 

 − 488 − − 488 − − اهلند

 14 14 − − 28 − − دندونيسيا

 − 30 − − 30 − − ا سالمية( -ديران )مجهورية 

 − 171 3 − − 171 3 − − يرلنداأ

 − 55 − − 55 − − دسرائيل

 − 018 2 (23) − 041 2 − − ديطاليا

 024 19 089 18 − − 024 19 − 089 18 الياابن

 − 50 − − 50 − − األرهن

 − 50 − − 50 − − كائاخستان

 10 − − − 10 − − كينيا

 − 15 − − 15 − − كرييباب

 − 10 − − 10 − − الكويت

 3 − − − 3 − − مجهورية الو الد قراطية الشعبية

 4 − − − 2 − 2 ليسوتو

 − − − − − (10) 10 ليرب 

 − 26 − − 26 − − ليختنشتاي 

 − 906 2 7 − 899 2 − − لكسمربغ

 5 − − − − (10) 15 مدغشقر

 − 5 − − 5 − − مالوي
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 اجلهة املاحنة

الرصأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأأأأأأأم 
املتحأأأدة للسأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1

تسأأأأأأأأأأأأأأأو ت 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنة 

 السابقة

التزامأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
السأأأأأنة احلاليأأأأأة 
)ديأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 

 املسا ات(

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ات 
املقبوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 مقدمال 

مكاسب/)خسأأأأأأائر( 
صأأأأأأأأأأأر  العمأأأأأأأأأأأالت 

 األجنبية

 املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدفوعات
املقبوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
واحلركأأأأأأأأأأأأأأأأأأات يف 
االشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتاكات 
 املقبوىة مقدما

الرصأأأأيد املسأأأأتحق 
لصأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأم 
املتحأأأدة للسأأأأكان 

كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 
 األول/هيسمرب

 − 15 − − 15 − − ماليز         

 − 5 − − − − 5 ملدير

 − 15 − 7 8 − − مايل

 3 − − − 3 − − موريتانيا

 3 − − − 3 − − موريشيوب

 − 72 2 − 70 − − املكسية

 − 3 − − 3 − − املوحدة( -ميكرونيز  )وال ت 

 − 6 − − 6 − − موانكو

 16 − − − 4 − 12 منغوليا

 − 12 − − 12 − − املغرب

 5 5 − − 5 − 5 نيبال

 − 638 39 532 − 106 39 − − زولندا

 − 964 3 (44) − 008 4 − − نيوئيلندا

 − 5 − − 5 − − نيكاراغوا

 20 40 − − − − 60 النيجر

 − 626 47 780 − 846 46 − − النرويج

 − 10 − − 10 − − عمان

 − 552 − − 552 − − ابكستان

 − 10 − − 10 − − بنما

 17 − − − 3 (4) 18 اببوا غينيا اجلديدة

 − 32 − − 32 − − الفلبني

 − 10 − − 10 − − بولندا

 − 60 − − 60 − − قطر

 − 99 − − 99 − − مجهورية كور 

 − 300 − − 300 − − الروسياالطاه 

 3 − − − 3 − − ساموا

 − 500 − − 500 − − اململكة العربية السعوهية

 2 − − − − − 2 سيشيل

 97 − − − 30 (7) 74 سرياليون

 − 5 − − 5 − − سنغافورة

 − 6 − − 6 − − سلوفاكيا

 − 37 1 − 36 − − جنوب أفريقيا

 − 18 − − 18 − − سري النكا



 صندوق األمم املتحدة للسكان 
(اتبع)م حظات على البياانت املالية   A/72/5/Add.8 

 

17-09731 134/144 

 

 اجلهة املاحنة

الرصأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأأأأأأأم 
املتحأأأدة للسأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1

تسأأأأأأأأأأأأأأأو ت 
السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنة 

 السابقة

التزامأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
السأأأأأنة احلاليأأأأأة 
)ديأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 

 املسا ات(

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ات 
املقبوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

 مقدمال 

مكاسب/)خسأأأأأأائر( 
صأأأأأأأأأأأر  العمأأأأأأأأأأأالت 

 األجنبية

 املأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدفوعات
املقبوىأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
واحلركأأأأأأأأأأأأأأأأأأات يف 
االشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتاكات 
 املقبوىة مقدما

الرصأأأأيد املسأأأأتحق 
لصأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأم 
املتحأأأدة للسأأأأكان 

كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 
 األول/هيسمرب

 20 − − − 10 − 10 سوائيلند        

 − 399 62 355 3 − 044 59 − − السويد

 − 048 16 (97) − 145 16 − − سويسرا

 − 1 − − 1 − − طاجيكستان

 − 297 − 147 150 − − اتيلند

 − 5 − − 5 − − توغو

 2 − − − − − 2 توكيالو

 − 5 − − 5 − − ترينيداه وتوابغو

 − 13 − − 13 − − تونس

 − 150 − − 150 − − تركيا

 24 10 − − 15 (11) 30 أوغندا

 − 10 − − 10 − − ا مارات العربية املتحدة

اململكأأة املتحأأدة لربيطانيأأا العظمأأى 
 − 000 25 − − 000 25 − − يرلندا الشماليةأو 

 − 3 − − − − 3 مجهورية تنزانيا املتحدة

 − 700 30 − − 700 30 − − الوال ت املتحدة األمريكية

 5 25 − − 30 (5) 5 أوروغواي

 − 3 − 2 1 − − فانواتو

 − 20 − − 20 − − فييت ان 

 120 − − − 30 − 90 ئمبابوي

 − 16 − − 16 − − املسا ات اخلاصة

مسأأأأأأأأأأأأأأأأأا ات تعأأأأأأأأأأأأأأأأأاهل أو تقأأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 2 1 − − 1 − 2 )أ(هوالر 500 ع 

 ٦٧٣ ١9 ٢٦١ ٣٦٣ 5٢4 4 ٢٧١ ٧ 5٢٦ ٣5٢ (١45) ٧5٨ ١٨ اجملموع الفرعي 

احلكوميأأأأأة يف تكأأأأأالير املسأأأأأا ات 
 − 282 − − 282 − − املكاتب احمللية

)و(٧ ٢٧١ ٨٠٨ ٣5٢ (١45) ٧5٨ ١٨ اجملموع 
)ج(١9 ٦٧٣ 54٣ ٣٦٣ 5٢4 4 

 

 
 وميااارو ،وغياان ،وسورينا  ،وجزر القمر ،وجزر سليمان ،تشمل مسا ات ابالو )أ( 

 و13املالحظة  ّثل زإلا املبلغ جزءا م  ا يراهات املؤجلة املدرجة يف  )ب( 

 مليون هوالرو 0.1 ّثل زإلا املبلغ دمجايل االعتماه املخص  للحساابت املشكوك يف دمكانية طصيلها وقيمتا  )ر( 
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 اجلدول ابء
 ٢٠١٦األول/ديسمرب كانون   ٣١اإليرادات واملصروقات وأرصدة الصناديق للسنة املنتهية يف  -املوارد املوصصة 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة( 

 
أرصأأأأأدة الصأأأأأأناهيق يف 

 املسا ات كانون الثاين/يناير  1

ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 
واملصأأأأأأروفات 

 األخرى
املبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالغ 

 املرهوهة
التحأأويالت 
 والتسو ت

جممأأأأأأأأوع األمأأأأأأأأوال 
 املتاحة

املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروفات 
 الربانجمية

أرصأأأأأأدة الصأأأأأأناهيق 
كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 

 األول/هيسمرب

املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة 
كأأأانون   31القأأأبض يف 

 األول/هيسمرب
          الصناديق االستئمانية          

 82 97 59 156 - - - - 156 أفغانستان

 - 1 - 1 - - - - 1 مصر  التنمية األفريقي

 - 156 157 313 - - - 101 212 اجلزائر

 - 1 113 114 - - - - 114 أندورا وموانكو

 100 100 - 100 - - - 100 - أنغوال

 778 1 235 8 689 2 924 10 - (31) 5 732 7 218 3 أسرتاليا

 046 1 046 1 - 046 1 - - - 046 1 - النمسا

 847 5 317 10 010 1 327 11 - - - 707 10 620 بلجيكا

 - 513 526 4 039 5 - (29) - - 068 5 مؤسسة بيل وميليندا غيتس

 - 342 80 422 - - - 354 68 بوتسواان

Boyner Holding 3 - 3 - - - - 3 وجمموعة شركا ا - 

 297 359 1 175 534 1 - - - 707 827 الربائيل

 619 3 490 4 - 490 4 - - - - 490 4 بوركينا فاسو

 - 36 (2) 34 - - - - 34 الكامريون

 284 54 763 85 226 15 989 100 - - 15 134 42 840 58 كندا

 - 52 561 613 - - 2 - 611 أفريقيا الوسطىمجهورية 

 777 2 862 2 750 612 3 - - - 167 445 3 تشاه

 - 13 142 155 - - - - 155 مؤسسة الصندوق االستثماري لألطفال
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أرصأأأأأدة الصأأأأأأناهيق يف 

 املسا ات كانون الثاين/يناير  1

ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 
واملصأأأأأأروفات 

 األخرى
املبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالغ 

 املرهوهة
التحأأويالت 
 والتسو ت

جممأأأأأأأأوع األمأأأأأأأأوال 
 املتاحة

املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروفات 
 الربانجمية

أرصأأأأأأدة الصأأأأأأناهيق 
كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 

 األول/هيسمرب

املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة 
كأأأانون   31القأأأبض يف 

 األول/هيسمرب
 129 202 856 1 058 2 (1) (77) 8 486 642 1 كولومبيا          

 784 015 1 296 311 1 - - - 992 319 الكونغو

 - - 47 47 - - - - 47 كوستاريكا

 120 3 434 3 436 870 3 - - - - 870 3 كوت هيفوار

 500 1 500 2 - 500 2 - - - 500 2 - مجهورية الكونغو الد قراطية

 56 519 1 695 4 214 6 (4) (86) 2 892 4 410 1 الداارك

 - 1 2 3 - - - - 3 اجلمهورية الدومينيكية

 484 7 642 7 352 994 7 - - - 994 7 - السلفاهور

 - 762 288 1 050 2 - - 1 356 693 1 غينيا االستوائية

 298 920 12 107 15 027 28 5 (47) 20 383 20 666 7 اجلماعة األوروبية

Farmacity S.A. 16 13 - - - 29 14 15 - 

 439 1 446 1 21 467 1 - - - 460 1 7 فنلندا

 - 31 202 233 - - - 225 8 مؤسسة فوره

 - 269 4 341 6 610 10 - - 8 311 3 291 7 فرنسا

اجلمعيأأة األمريكيأأة لأأدعم صأأندوق األمأأم 
 50 506 263 769 (31) - - 294 506 املتحدة للسكان

 - 120 54 174 - - - 155 19 غابون

 - 220 38 258 - (8) - 221 45 التحالر العاملي للقاحات والتحصني

 - 705 65 770 - 14 - 209 547 أملانيا

 - 851 642 3 493 4 - - - 643 2 850 1 غواتيماال

H&M Hennes & Mauritz 8 - - - (8) - - - - 

 103 2 699 2 473 1 172 4 - - (4) - 176 4 زندوراب

 124 360 176 536 - - - 536 - دندونيسيا
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أرصأأأأأدة الصأأأأأأناهيق يف 

 املسا ات كانون الثاين/يناير  1

ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 
واملصأأأأأأروفات 

 األخرى
املبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالغ 

 املرهوهة
التحأأويالت 
 والتسو ت

جممأأأأأأأأوع األمأأأأأأأأوال 
 املتاحة

املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروفات 
 الربانجمية

أرصأأأأأأدة الصأأأأأأناهيق 
كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 

 األول/هيسمرب

املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة 
كأأأانون   31القأأأبض يف 

 األول/هيسمرب
 - 650 1 026 2 676 3 - - 14 912 750 2 يرلنداأ          

 511 2 716 4 616 1 332 6 - - 1 705 2 626 3 ديطاليا

 300 1 990 8 735 17 725 26 - (501) (4) 282 17 948 9 الياابن

صندوق األمم املتحدة  -برانمج مشرتك 
 - 683 15 050 58 733 73 - - 11 623 23 099 50 للسكان: الوكيل املشارك

بأأأأأأرانمج األمأأأأأأم املتحأأأأأأدة املشأأأأأأرتك املعأأأأأأر 
 625 2 855 4 609 7 464 12 - (151) (3) 478 4 140 8 بفريوب نق  املناعة البشرية/ا يدئ

wfK - 264 747 4 011 5 - - - - 011 5 أملانيا - 

 - 17 - 17 - - - - 17 الكويت

 200 246 73 319 - - - 211 108 لبنان

 300 3 305 3 669 974 3 - - - 300 3 674 ليرب 

 330 4 018 6 360 2 378 8 - - 4 192 6 182 2 لكسمربغ

 512 752 280 032 1 - - - 432 600 مؤسسة مكارثر

 - 209 237 446 - - 2 400 44 ماليز 

 160 4 661 4 499 160 5 - - - - 160 5 مايل

 ala  amaM - 1 - - - 1 - 1 - 

 560 1 649 1 285 934 1 - - - - 934 1 موريتانيا

 LM ZF BBM 129 - - - - 129 129 - - 

 - 197 230 427 - - - 116 311 املكسية

 oi ZTnMoa NTM 9 - - 11 - 20 9 11 - 

 188 3 948 20 476 12 424 33 - - 8 544 15 872 17 جهات ماحنة متعدهة

 732 1 193 9 926 7 119 17 (3) (351) 4 (51) 520 17 زولندا

 340 1 642 2 719 361 3 - - (6) - 367 3 نيوئيلندا
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أرصأأأأأدة الصأأأأأأناهيق يف 

 املسا ات كانون الثاين/يناير  1

ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 
واملصأأأأأأروفات 

 األخرى
املبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالغ 

 املرهوهة
التحأأويالت 
 والتسو ت

جممأأأأأأأأوع األمأأأأأأأأوال 
 املتاحة

املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروفات 
 الربانجمية

أرصأأأأأأدة الصأأأأأأناهيق 
كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 

 األول/هيسمرب

املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة 
كأأأانون   31القأأأبض يف 

 األول/هيسمرب
 564 5 258 6 643 901 6 - - - - 901 6 النيجر          

 14 759 476 3 235 4 - (517) 4 302 1 446 3 نيجري 

iTrml  MlboN 6 204 - 3 - - 6 207 160 6 047 4 724 

 955 2 910 10 896 5 806 16 - (36) 24 253 6 565 10 النرويج

 452 524 16 697 26 221 43 - (736) 9 228 35 720 8 مكتب تنسيق الشؤون ا نسانية

 135 228 258 486 - - - - 486 عمان

 - 380 1 524 904 1 (16) - - 860 060 1 عمان، اتفاق التعاون األساسي

iNn oTmoTN 169 - - - - 169 36 133 78 

 Packard Foundation 713 - - (3) - 710 260 450 - 

 154 154 - 154 - - - 154 - ابراغواي

HToP 114 (14) - (43) - 57 57 - - 

 - 51 - 51 - - - 51 - الربتغال

 - 23 - 23 - - - 10 13 األفراه

HbTono Tba ol Hnm aM tTmloao 551 - 2 - - 553 172 381 - 

 - 65 5 70 - - - - 70 قطر

 615 1 214 8 498 7 712 15 - - 17 299 9 396 6 مجهورية كور 

 - 545 290 835 - - - - 835 االطاه الروسي

 - 34 170 204 - - - 29 175 وبرينسييبسان تومي 

 800 1 316 4 234 1 550 5 - - - 000 3 550 2 اململكة العربية السعوهية

 - 257 416 2 673 2 - - 20 - 653 2 سرياليون

 - 253 1 426 1 679 2 (55) (21) - 575 1 180 1 املسا ات الصغرية

tT NoN ZTnMoa NTM 3 - - - (1) 2 1 1 - 
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أرصأأأأأدة الصأأأأأأناهيق يف 

 املسا ات كانون الثاين/يناير  1

ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 
واملصأأأأأأروفات 

 األخرى
املبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالغ 

 املرهوهة
التحأأويالت 
 والتسو ت

جممأأأأأأأأوع األمأأأأأأأأوال 
 املتاحة

املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروفات 
 الربانجمية

أرصأأأأأأدة الصأأأأأأناهيق 
كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 

 األول/هيسمرب

املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة 
كأأأانون   31القأأأبض يف 

 األول/هيسمرب
 - 578 3 165 1 743 4 - - 3 641 1 099 3 دسبانيا          

 - 157 32 189 - - - 189 - سوائيلند

 264 16 516 33 069 13 585 46 - (8) 6 706 17 881 28 السويد

 - 149 340 489 - (1) - 150 340 رابطة السويد لألمم املتحدة

 749 13 441 16 625 5 066 22 - - 3 553 15 510 6 سويسرا

 - - 114 114 - - 69 - 45 اجلمهورية العربية السورية

 195 787 2 789 - - - 789 - ألبانيا -مؤسسة أرض ا نسان 

 -الصأأأأأأأأأأندوق االسأأأأأأأأأأتئماين املواىأأأأأأأأأأيعي 
 433 22 574 133 719 148 293 282 40 - 944 623 79 686 201 متعده املاحنني

 - 3 13 16 - - - (66) 82 ليش  - تيمور

Toms Shoes Inc. 34 178 - - - 212 49 163 - 

oTbTM TobN - - - - (1) (1) (1) - - 

oioTB - 15 15 - - - - 15 الكونغو - - 

 000 1 000 1 - 000 1 - - - - 000 1 تركمانستان

 - بأأأأأأأأأأأرانمج األمأأأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأأأدة ا اأأأأأأأأأأأائي
 - 889 11 583 23 472 35 - (203 1) 17 911 21 747 14 الصندوق االستئماين املتعده الشركاء 

اململكأأأأأأأأأة املتحأأأأأأأأأدة لربيطانيأأأأأأأأأا العظمأأأأأأأأأى 
 287 56 120 88 211 50 331 138 - (252) 59 791 40 733 97 يرلندا الشماليةأو 

منظمأأأأأأأأأأأأأأة األمأأأأأأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأأأأأأدة للطفولأأأأأأأأأأأأأأة 
 59 094 3 520 12 614 15 - (34) 10 249 9 389 6 )اليونيسير(

 516 687 4 635 8 322 13 - (30) 12 600 10 740 2 برانمج األمم املتحدة ا اائي

 540 540 - 540 - - - 540 - منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

زيئأأأأأأأأة األمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة للمسأأأأأأأأاواة بأأأأأأأأني 
اجلنسأأأأأأأني ومتكأأأأأأأني املأأأأأأأرأة )زيئأأأأأأأة األمأأأأأأأم 

 140 454 464 918 - - 13 578 327 املتحدة للمرأة(
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أرصأأأأأدة الصأأأأأأناهيق يف 

 املسا ات كانون الثاين/يناير  1

ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 
واملصأأأأأأروفات 

 األخرى
املبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالغ 

 املرهوهة
التحأأويالت 
 والتسو ت

جممأأأأأأأأوع األمأأأأأأأأوال 
 املتاحة

املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروفات 
 الربانجمية

أرصأأأأأأدة الصأأأأأأناهيق 
كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 

 األول/هيسمرب

املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة 
كأأأانون   31القأأأبض يف 

 األول/هيسمرب
 120 571 473 044 1 - (17) 2 885 174 صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية          

 - - 330 330 - - - 330 - مفوىية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 بعثأأأأأأأأأأأأأأأأة األمأأأأأأأأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأأأأأأأأدة املتكاملأأأأأأأأأأأأأأأأة
 - - - - - (21) - - 21 ليش  -يف تيمور 

 - - 636 636 - - - (120) 756 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

االسأأأأأأأأتئماين صأأأأأأأأندوق األمأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأدة 
 650 229 1 811 040 2 - (10) - 077 1 973 لألم  البشري

 757 15 048 26 903 40 951 66 - (159) 123 562 32 425 34 الوال ت املتحدة األمريكية

 83 219 631 850 - - - 474 376 أوروغواي

eNboNM iMN l 4 - - - (4) - - - - 

 - 383 45 428 - - - 428 - البنة الدويل

 - 1 14 15 - - - 7 8 منظمة الصحة العاملية

 - 51 39 90 - - 1 - 89 الرؤية العاملية أسرتاليا

FTM a nM lbMa NTMam ZTnMoa NTM 335 2 000 (1) 11 - 2 345 484 1 861 1 500 

 459 ٢٦٠ ١١٣ ٦٢9 ٦٦9 5٣9 ٧٨٢ ١٦٨ ١ (٧9) (٣٣٦ 4) 4٢٨ ١ ٦٨5 4٧9 ٠٨4 ٦9٢ اجملموع الفرعي  الصناديق االستئمانية

          الصناديق اخلاصة

 206 1 802 1 510 1 312 3 - - - 037 1 275 2 املخصصة )السلع( -املسا ات العينية 

املأأأأأأأأأأأأأأأواره املتعلقأأأأأأأأأأأأأأأة بتقأأأأأأأأأأأأأأأدمي التقأأأأأأأأأأأأأأأارير 
 - 625 2 950 575 3 - - 184 - 391 3 اجلهات املاحنة د 

 - - 121 121 (6) - - - 127 براجميات الربوتوكوالت ا لكرتونية )اليونيسير(

 - 161 (1) 160 - - - - 160 وظيفة أخصائي شؤون مالية يف االطاه األورو 

الأأأأأأأأأأربانمج العأأأأأأأأأأاملي للسأأأأأأأأأألع األساسأأأأأأأأأأية 
 - 000 5 10 010 5 10 - - - 000 5 لوسائل منع احلمل

 -املخزون/األصأأأأأأأأأأأنا  قيأأأأأأأأأأأد الشأأأأأأأأأأأح  
 - 961 1 (131 1) 830 - - - - 830 أخرى مواره
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أرصأأأأأدة الصأأأأأأناهيق يف 

 املسا ات كانون الثاين/يناير  1

ا يأأأأأأأأأأأأأأأأأأراهات 
واملصأأأأأأروفات 

 األخرى
املبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالغ 

 املرهوهة
التحأأويالت 
 والتسو ت

جممأأأأأأأأوع األمأأأأأأأأوال 
 املتاحة

املصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأروفات 
 الربانجمية

أرصأأأأأأدة الصأأأأأأناهيق 
كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون   31يف 

 األول/هيسمرب

املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة 
كأأأانون   31القأأأبض يف 

 األول/هيسمرب
 582 031 6 653 4 684 10 - - 450 004 4 230 6 برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني          

مكاسب/خسأأأأأأأأأأأائر صأأأأأأأأأأأر  العمأأأأأأأأأأأالت 
 - 011 2 43 054 2 (5) - - - 059 2 األجنبية اجملمعة للمواره األخرى

 - 740 1 23 763 1 - - 16 - 747 1 جائزة األمم املتحدة للسكان

اخلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدمات  -خأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدمات الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراء 
 293 711 13 711 2 422 16 187 - 540 2 - 695 13 املتعلقة بطر  اثلث غري

 - 042 1 63 105 1 - - 10 - 095 1 صندوق رافايل  و ساالب للهبات

 - 087 1 955 042 2 - - - 094 1 948 املنسق العاملي لربانمج األمم املتحدة للرعاية

 ٠٨١ ٢ ١٧٠ ٣٧ 9٠٧ 9 ٠٧٧ 4٧ ١٨٦ - ٢٠٠ ٣ ١٣5 ٦ 55٦ ٣٧ اجملموع الفرعي  الصناديق اخلاصة

 54٠ ٢٦٢ ٢٨٣ ٦٦٦ 5٧٦ 549 ٨59 ٢١5 ١ ١٠٧ (٣٣٦ 4) ٦٢٨ 4 ٨٢٠ 4٨5 ٦4٠ ٧٢9 اجملموع 

 
مليأون هوالر ومسأا ات صأندوق األمأم املتحأدة للسأكان يف الأربامج  34 675بقيمأة  “تكأالير غأري مباشأرة”تشمل املسا ات واملصروفات املفصد عنها يف زأإلا اجلأدول رسأو   :مالحظة 

)ب(، تُعأأأرض املصأأأروفات واملسأأأا ات  24مليأأأون هوالرو وابسأأأتثناء زأأأإلا اجلأأأدول واملالحظأأأة  0.035املشأأأرتكة الأأأ  يتأأأو  فيهأأأا الصأأأندوق مهمأأأة وكيأأأل دهاري الأأأ  بلغأأأت قيمتهأأأا 
 الحظات واجلداول صافية م  زإلي  املبلغنيواملخصصة يف بياانت أخرى، وتره امل

 



 صندوق األمم املتحدة للسكان 
(اتبع)م حظات على البياانت املالية   A/72/5/Add.8 

 

17-09731 142/144 

 

 اجلدول جيم  

  خدمات الشراء حلساو أاراف اثلثة  
الشأأأأراء حلسأأأأاب أطأأأأرا  اثلثأأأأة خدمأأأأة يقأأأأدمها الصأأأأندوق لأأأأيس هلأأأأا ارتبأأأأا  مباشأأأأر حي عنصأأأأر  

للصأأأأندوق، وإللأأأأة بنأأأأاء علأأأأى طلأأأأب أطأأأأرا  اثلثأأأأة وابلنيابأأأأة عنهأأأأا )حكومأأأأات،  العناصأأأأر الربانجميأأأأة مأأأأ 
ومنظمأأأأات حكوميأأأأة هوليأأأأة، ومنظمأأأأات غأأأأري حكوميأأأأة، أو كيأأأأاانت اتبعأأأأة لألمأأأأم املتحأأأأدة، مبأأأأا يف إللأأأأة 
صأأأناهيق منظومأأأة األمأأأم املتحأأأدة وبراجمهأأأا، واهليئأأأات الفرعيأأأة التابعأأأة لألمأأأم املتحأأأدة(و ويتعلأأأق زأأأإلا الشأأأراء 

دوق ويتسأأق مأأع أزدافأأا وسياسأأاتاو وطأأده شأأرو  الشأأراء يف عقأأد خأأدمات الشأأراءو ويشأأمل بواليأأة الصأأن
زأأأإلا العقأأأد رسأأأو  مناولأأأة تُأأأدفع لصأأأندوق األمأأأم املتحأأأدة للسأأأكان يسأأأده مأأأا التكأأأالير الأأأ  يتكبأأأدزا يف 

 عملية الشراءو
 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 

أرصأأأأأأأأأأأأأدة الصأأأأأأأأأأأأأناهيق يف 
 كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون األول/ 31

املعأأأأأأأأاه  2015هيسأأأأأأأأمرب 
 تصنيفها كخصو 

عوائأأأد خأأأدمات 
 الشراء

التسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ت 
 والتحويالت

جممأأأأوع األمأأأأوال 
 املتاحة

تكلفأأة خأأدمات 
 الشراء

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأايف السُّأأأأأأأأأأأأأأأأأألر يف 
 كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون األول/ 31

 2016هيسمرب 
       املؤسسات       

 042 10 574 11 616 21 243 1 240 15 133 5 احلكومات واملؤسسات احلكومية الدولية

بأأرانمج األمأأم املتحأأأدة ا اأأائي ووكأأأاالت 
 (105) 534 3 429 3 2 923 2 504 األمم املتحدة األخرى

 148 361 1 509 1 (56) 359 1 206 منظمات غري حكومية

 ٠٨5 ١٠ 4٦9 ١٦ 554 ٢٦ ١٨9 ١ 5٢٢ ١9 ٨4٣ 5 اجملموع 
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 اجلدول دال

 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١للسنة املنتهية يف املصروقات ةي املوصصة واملوصصة 

 )آبال  هوالرات الوال ت املتحدة(

 

الربامج القطرية والتدخالت العاملية وا قليمية واألنشطة 
 اجملموع  املصروفات املشرتكة  امليزانية املؤسسية  الربانجمية األخرى

 املخصصة غري املخصصة
غري 

 املخصصة غري املخصصة املخصصة غري املخصصة املخصصة املخصصة
2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015 

تكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالير                
 445 39 032 45 387 224 001 218 677 7 014 9 550 18 320 13 239 111 663 110 768 31 018 36 598 94 018 94 املوظفني

سأأأأأأأأأألع الصأأأأأأأأأأأحة 
وغريزأأأأا ا  ابيأأأأة 

مأأأأأأأأأأأأأأأأ  السأأأأأأأأأأأأأأأألع 
 562 145 709 155 801 13 559 7 (270) 162 2 (386) 13 58 15 832 145 547 153 129 14 531 7 املتصلة ابلربامج

تنميأأأأأأأأأأة قأأأأأأأأأأدرات 
 659 76 573 74 217 42 873 27 (27) (34) (1) − 52 52 686 76 607 74 166 42 821 27 النظراء وتدريبهم

اللأأأأأأأأأأأأأأأأوائ  واملأأأأأأأأأأأأأأأأواه 
 085 83 350 81 318 81 346 71 410 1 (033 2) (389 1) 281 218 19 564 18 675 81 383 83 489 63 501 52 التشغيلوتكالير 

اخلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدمات 
 566 92 354 99 522 66 199 52 427 283 453 180 944 4 906 3 139 92 071 99 125 61 113 48 التعاقدية واملهنية

 531 369 179 177 − − 41 37 13 10 531 369 125 130 تكالير التمويل

 770 33 780 36 481 35 895 25 203 197 (184) (245) 079 3 225 2 567 33 583 36 586 32 915 23 السفر

االسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتهالك 
 466 433 208 6 249 6 4 2 812 1 724 1 395 1 514 1 462 431 001 3 011 3 وا زالك

 − − 263 (76) − − 5 (5) 250 (74) − − 8 3 اىمحالل القيمة

 566 22 266 21 350 12 (571 1) 4 43 197 10 (723 2) 6 (92) 562 22 223 21 147 2 244 1 مصروفات أخرى

جمموع 
 ٦5٠ 494 ٨٦٦ 5١4 ٧٢٦ 4٨٢ ٦5٢ 4٠٧ 4٢٨ 9 ٦٣4 9 ٠9٨ ٢9 5٨٢ ١٢ ٢54 ١4٠ ٧٨٣ ١٣٦ ٢٢٢ 4٨5 ٢٣٢ 5٠5 ٣٧4 ٣١٣ ٢٨٧ ٢5٨ املصروقات
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