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 اإلحالة كتااب
 

 من احلساااابت مراجعي جملس رئيس إىل موجهة 2019 نيسااان/ربري  30 مؤرخة رسااالة  
  للسكان املتحدة األمم لصندوق التنفيذية املديرة

  
 أتشأأأأأأأأرف للسأأأأأأأأكان، ملتحدةا األمم لصأأأأأأأأندوق املالية القواعد من )ب( 3-11٦ ابلقاعدة عمالا  
 عليها أوافق اليت ،201٨ األول/ديسمرب كانون  31 يف املنتهية السنة عن للصندوق املالية البياانت بتقدمي
 الكتاب  ه ا مبقتضى

 
 كانيم اناتليا (توقيع)

 التنفي ية املديرة
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 سجمل رئيس من العامة اجلمعية رئيسااااة إىل موجهة 2019 متوز/يوليه 24 مؤرخة رسااااالة  
 احلساابت مراجعي

 
 األمم لصأأأأأأندوق املالية البياانت بشأأأأأأ ن احلسأأأأأأاابت مراجعي جملس تقرير إليكم أحيل أن يشأأأأأأرفين 
  201٨ األول/ديسمرب كانون  31 يف املنتهية السنة عن للسكان املتحدة

 
 شيلر كاي  (توقيع)

 األملاين االحتادي احملاسبة ديوان رئيس
 احلساابت مراجعي جملس رئيس

 
 
 
 



A/74/5/Add.8 
 

 

7/153 19-09429 

 

 األول لفص ا
 احلساابت مراجعي رري املالية: البياانت عن احلساابت مراجعي جملس تقرير  

 
 الرري  

 بيان من تت ل  وهي )الصأأندوق(، للسأأكان املتحدة األمم لصأأندوق املالية البياانت مبراجعة قمنا 
 وبيان الثاين(، )البيان املايل األداء وبيان ،201٨ األول/ديسأأأأأمرب كانون  31 يف األول( )البيان املايل املركز

 بني املقارنة وبيان الرابع(، )البيان النقدية التدفقات وبيان الثالث(، )البيان األصأأأأأأأأأأأأول صأأأأأأأأأأأأايف يف التغيات
 املالحظات إىل إضأأأأأأأأافة التاريخ، ذلك يف املنتهية السأأأأأأأأنة عن اخلامس( )البيان الفعلية واملبالغ امليزانية مبالغ
  احملاسبية  السياسات ألهم موجز ذلك يف مبا املالية، البياانت على

 للصأأأأأأأندوق املايل املركز اجلوهرية، اجلوانب مجيع من أبمانة، تعرض املرفقة املالية البياانت أن ونرى 
 وفقا التاريخ، ذلك يف املنتهية للسأأأأأأأنة النقدية وتدفقاته املايل وأداء  201٨ األول/ديسأأأأأأأمرب كانون  31 يف

 العا   لقطاعل الدولية احملاسبية للمعايي
 

 الرري رساس  
 تلك مبوجب ومسأوولياتنا احلسأاابت  ملراجعة الدولية للمعايي وفقاا  احلسأاابت مراجعة أجرينا لقد 
 “ املالية البياانت مراجعة عن احلسأأأأأأأأاابت مراجعي مسأأأأأأأأووليات” بعنوان أدان  الوارد الفرع يف مبينة املعايي
 وقد املالية للبياانت مبراجعتنا الصأأأأأأأألة ذات األخالقية اتللمتطلب وفقا الصأأأأأأأأندوق عن مسأأأأأأأأتقلة جهة وحنن
 مراجعة من اسأأأأأأأأأأأتقيناها اليت األدلة أن ونعتقد املتطلبات  لتلك وفقا األخرى األخالقية مبسأأأأأأأأأأأوولياتنا أوفينا

 رأينا  عليه نقيم أساس لتشكيل ومناسبة كافية  احلساابت
 

  بشأهنا احلساابت جعمرا وتقرير املالية البياانت عدا األخرى املعلومات  
 31 يف املنتهية للسأأأأأأأأأنة املايل التقرير تشأأأأأأأأأمل اليت األخرى املعلومات عن املسأأأأأأأأأوولية اإلدارة تتوىل 
 وتقرير املالية البياانت تشأأأأأأأأأأأأمل ال لكنها أدان ، الرابع الفصأأأأأأأأأأأأل يف املدرج 201٨ األول/ديسأأأأأأأأأأأأمرب كانون
 بش هنا  أعددان  ال ي احلساابت مراجعي

 من شأأأأأأأأأأأأأكل أي عن نعرب ال وحنن األخرى، املعلومات تلك املالية البياانت يف رأيُنا يشأأأأأأأأأأأأأمل وال 
   ش هناب الضمان أشكال

 والنظر األخرى، املعلومات قراءة يف تتمثل مسأأأأووليتنا فإن املالية، للبياانت مبراجعتنا يتصأأأأل وفيما 
 اليت املعلومات أو ملاليةا البياانت مع جوهراي تتعارض األخرى املعلومات كانت  إذا ما يف ذلك خالل من

 العمل إىل اسأأأأتناداا  خلصأأأأنا، وإذا جوهرية  أخطاء يبدو فيما تشأأأأو ا أو احلسأأأأاابت مراجعة من اكتسأأأأبناها
 عن تقرير بتقدمي ملزمون فإننا األخرى، املعلومات ه   يف جوهرية أخطاء وجود إىل به، اضأأأأأأأأأأأأأأأطلعنا ال ي
 الصدد  ه ا يف به نفيد ما لدينا وليس ذلك 
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 املالية ابلبياانت يتعلق فيما ابحلوكمة واملكلفني اإلدارة مسؤوليات  
 الدولية احملاسأأأأأبية املعايي وفق أبمانة وعرضأأأأأها املالية البياانت إعداد عن املسأأأأأوولية اإلدارة تتحمل 
 إعداد إلاتحة ضأأأأأأأأأأروراي اإلدارة ترا  ما حسأأأأأأأأأأب الداخلية الرقابة عن املسأأأأأأأأأأوولية تتحمل كما  العا ، للقطاع

  اخلط   أو الغش عن انجتة كانت  سواء اجلوهرية، األخطاء من خالية مالية ياانتب
 على الصأأأأأأأأأأأندوق قدرة تقييم عن املسأأأأأأأأأأأوولية املالية، البياانت إعداد عند اإلدارة، عاتق على وتقع 
 األعمال، ابسأأأأأتمرارية املتعلقة املسأأأأأائل عن االقتضأأأأأاء، حسأأأأأب والكشأأأأأ ، عاملة، كموسأأأأأسأأأأأة  االسأأأأأتمرار
 وق  أو الصندوق تصفية إما اإلدارة تعتز  مل ما األعمال استمرارية أساس على القائمة احملاسبة واستخدا 
  ب لك  القيا  سوى واقعي بديل لديها يكن مل أو عملياته،

 للصندوق  املايل اإلبالغ عملية على اإلشراف عن املسوولية ابحلوكمة املكلفون ويتحمل 
 

  املالية البياانت مراجعة عن احلساابت مراجعي مسؤوليات  
 اجلوهرية، األخطاء من خالية ككل  املالية البياانت أن من معقولة بدرجة الت كد يف أهدافنا تتمثل 
 معقولة بدرجة والت كد رأينا  يشأأأأمل احلسأأأأاابت ملراجع تقرير وإصأأأأدار خط ، أ  غش نتيجة أكانت سأأأأواء
 ملراجعأأة الأأدوليأأة للمعأأايي وفقأأاا  جتري اليت ةاملراجعأأ أن يكفأأل ال ولكنأأه التأأ كيأأد، من عأأال مسأأأأأأأأأأأأأأأتوى هو

 خط  أو غش عن تنشأأأأأ  أن فيمكن األخطاء أما موجوداا  كان  إذا اجلوهري اخلط  سأأأأأتكشأأأأأ  احلسأأأأأاابت
 االقتصأأأأأأأأأأأأأأأادية القرارات يف جمتمعة، أو منفردة معقول، حنو على توثر أن املتوقع من كان  إذا جوهرية وتعترب
  املالية  البياانت ه   أساس على املستخدمون يتخ ها اليت

 ونتبع املهنية ابحلكمة نتحلى احلساابت، ملراجعة الدولية املعايي وفق احلساابت مراجعة إطار ويف 
  يلي: مبا أيضاا  ونقو  املراجعة  عملية طوال املهين الشك على يقو  منهجاا 
 تلك أكأانأت سأأأأأأأأأأأأأأأواء وتقييمهأا، جوهريأة أخطأاء على املأاليأة البيأاانت احتواء احتمأاالت حتأديأد • 

 التصأأأأأدي بغية احلسأأأأأاابت ملراجعة إجراءات وتنفي  وتصأأأأأميم اخلط ، أ  الغش عن انجتة األخطاء
 رأينا إلبداء ومناسباا  كافياا   أساساا  تشكل احلساابت مراجعة من أدلة واستقاء االحتماالت، لتلك

 عد  حتمالا يفوق الغش عن انمجة جوهرية أخطاء عن الكشأأأأأأأأ  عد  احتمال إن مث بشأأأأأأأأ هنا 
 حاالت أو تزوير أو تواطو على ينطوي قد الغش أن مبا خط ، عن النامجة تلك عن الكشأأأأأأأأأأأأأأأ 

  الداخلية  للضوابط جتاوز أو حتري  أو متعمد إغفال
 ملراجعة إجراءات وضأأأأع أجل من احلسأأأأاابت مبراجعة صأأأألة ذي الداخلية للرقابة فهم إىل التوصأأأأل • 

 الرقابة فعالية يف رأي إبداء لغرض تكون وال قائمة،ال الظروف يف مناسأأأأأأأأأأأأأأأبة تكون احلسأأأأأأأأأأأأأأأاابت
 للصندوق  الداخلية

  ا يتصأأل وما احملاسأأبية التقديرات معقولية ومدى املتبعة احملاسأأبية السأأياسأأات مالءمة مدى تقييم • 
 اإلدارة  تقدمها إفصاحات من

 األعمال، يف سأأأتمراريةاال أسأأأاس على القائمة للمحاسأأأبة اإلدارة اسأأأتخدا  مالئمة مدى يف البت   • 
 جوهري يقني عد  احلسأأاابت، مراجعة من اسأأتقيت اليت األدلة إىل اسأأتنادا هناك، كان  إذا ما ويف
 االسأأأأأتمرار على الصأأأأأندوق قدرة يف كبية  شأأأأأكوكا توّلد قد اليت الظروف أو ابألحداث صأأأأألة ذي
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 يف االهتما  رتعاءاسأأأأ علينا تعني موجود، املادي الغموض أن إىل خلصأأأأنا فإذا عاملة  كموسأأأأسأأأأة
 ه   كانت  إذا أو املالية، البياانت يف ب لك املتصأأأأأألة اإلقرارات إىل احلسأأأأأأاابت مراجعة عن تقريران

 اليت املراجعة من املسأأأأأأأأأأأأأأأتمدة األدلة على اسأأأأأأأأأأأأأأأتنتاجاتنا وتقو  رأينا  تعديل كافية،  غي اإلقرارات
 أن املمكن من أنه بيد سأأاابت احل مراجعة عن تقريران اتريخ حىت احلسأأاابت مراجعة من اسأأُتقيت
 عاملة  كموسسة  االستمرار عن الصندوق توق  إىل مقبلة ظروف أو أحداث تفضي

 كانت  إذا ما ومعرفة اإلقرارات، ذلك يف مبا ومضموهنا، وهيكلها املالية للبياانت العا  العرض تقييم • 
   أبمانة عرضها تكفل بطريقة األساسية واألحداث املعامالت تعكس املالية البياانت

 احلسأأأأأأأأأاابت مراجعة نطاق بينها من أمور جبملة يتعلق فيما ابحلوكمة املكلَّفني مع نتواصأأأأأأأأأل وحنن 
 يف قصأأأأأأأأأور أوجه أي ذلك يف مبا احلسأأأأأأأأأاابت، مراجعة إليها توصأأأأأأأأألت اليت اهلامة والنتائج املقررين وتوقيتها
 للحساابت  مراجعتنا أثناء لنا تتبني اليت الداخلية الرقابة
 

 األخرى والتنظيمية القانونية املتطلبات عن تقرير  
 مراجعتنا إطار يف بتدقيقها قمنا أو عليها اطّلعنا واليت الصأأأأأأأأأأأأندوق أجراها اليت املعامالت أن نرى 

 وللسأأأأأند املتحدة لألمم املالية والقواعد املايل للنظا  اهلامة، اجلوانب مجيع من مطابقة، كانت  للحسأأأأأاابت،
  التشريعي 
 مطوال تقريرا أيضأأأأا أصأأأأدران املتحدة، لألمم املالية والقواعد املايل النظا  من السأأأأابعة للمادة اووفق 

 الصندوق  حلساابت مراجعتنا عن
 

 شيلر كاي  (توقيع)
 األملاين االحتادي احملاسبة ديوان رئيس

 احلساابت مراجعي جملس رئيس
 برموديز خورخي (توقيع)
 ليشي جلمهورية العا  املايل املراقب

 احلساابت( مراجعة لشوون أول )مسوول
 ِمهريشي راجي  (توقيع)

 اهلند يف للحساابت العا  واملراجع املايل املراقب
   
 2019 متوز/يوليه 24
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 الثاين الفص 
 احلساابت مراجعي جمللس املطوَّل التقرير  

  

 موجز 
 تعزيز جمال يف ملتحدةا األمم منظومة يف قيادي بدور للسأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأندوق يضأأأأأأطلع 
 جمايل يف االحتيأاجأات لتلبيأة الالزمأة والقأدرات املعأارف ببنأاء مكل  والصأأأأأأأأأأأأأأأنأدوق السأأأأأأأأأأأأأأأكأانيأة  الربامج

 النمو املتقدمة البلدان يف السأأأأأأأأكانية ابملشأأأأأأأأاكل العا  الوعي وإذكاء األسأأأأأأأأرة  وتنظيم السأأأأأأأأكاين التخطيط
 السأأأأأأأأكانية املشأأأأأأأأاكل مع التعامل يف اتباعها ميكن اسأأأأأأأأرتاتيجيات وطرح سأأأأأأأأواء  حد على النامية والبلدان

 وجه  أكمل على بلد كل  ابحتياجات تفي اليت والوسائل ابألشكال
 التنمية خطة بشأأأ ن 70/1 العامة اجلمعية قرار مع ومتشأأأيا للصأأأندوق االسأأأرتاتيجي للتوجه ووفقا 
 واهلدف ،2021-201٨ للفرتة االسرتاتيجية، اخلطة تنفي  على الصندوق يعمل ،2030 لعا  املستدامة

 على الرتكيز مع اإلجنابية، واحلقوق واإلجنابية اجلنسأأأأأأأأأأية الصأأأأأأأأأأحة خدمات على اجلميع حصأأأأأأأأأأول هو منها
 والشباب  واملراهقني النساء

 يف املنتهية سأأأنةلل عملياته واسأأأتعرض للصأأأندوق املالية البياانت احلسأأأاابت مراجعي جملس وراجع 
  201٨ األول/ديسمرب كانون  31

 مع نوقشأأت واليت العامة اجلمعية على عرضأأها ينبغي أنه اجمللس يرى اليت املسأأائل التقرير ويتناول 
 مالئمة  بصورة آراؤها ُعرضت اليت الصندوق إدارة

 التقرير نطاق  
 املالية البياانت كانت  إذا ماع رأي تكوين من اجمللس لتمكني أسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأا املراجعة عملية ُأجريت 
 201٨ األول/ديسأأأأمرب كانون  31 حىت للصأأأأندوق املايل املركز اجلوهرية، اجلوانب مجيع من أبمانة، تعرض
 العا   للقطاع الدولية احملاسأأأبية للمعايي وفقا التاريخ، ذلك يف املنتهية للسأأأنة النقدية وتدفقاته املايل وأداء 

 اختباراي وفحصأأأأأأأأأا الداخلية والضأأأأأأأأأوابط املالية لألنظمة عاما راضأأأأأأأأأااسأأأأأأأأأتع احلسأأأأأأأأأاابت مراجعة وتضأأأأأأأأأمنت
 رأي لتكوين ضأأأأأأروراي اجمللس اعترب  ال ي ابلقدر الداعمة، املسأأأأأأتندات من وغيها احملاسأأأأأأبية، للسأأأأأأجالت

 املالية  البياانت بش ن
 ة،املتحد لألمم املايل النظا  من 5-7 البند مبوجب الصأأأندوق عمليات أيضأأأا اجمللس واسأأأتعرض 

 املالية والضأأأأأوابط احملاسأأأأأ ، والنظا  املالية، اإلجراءات كفاءة  بشأأأأأ ن مالحظاته إبداء للمجلس يتيح ال ي
 حالة على مقتضأأأأأبا تعليقا أيضأأأأأا التقرير ويتضأأأأأمن وتنظيمها  العمليات إدارة بشأأأأأ ن عا  وبوجه الداخلية،

 السابقة  التوصيات تنفي 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 احلساابت مراجعي رري  
 للصأأأأأأأأأأأندوق املايل املركز اجلوهرية، اجلوانب مجيع من أبمانة، تعرض املرفقة املالية تالبياان أن نرى 

 وفقا التاريخ، ذلك يف املنتهية للسأأأأأأأنة النقدية وتدفقاته املايل وأداء  201٨ األول/ديسأأأأأأأمرب كانون  31 يف
 العا   للقطاع الدولية احملاسبية للمعايي

 العام االستنتاج  
 اتباع بفضأأأأل جيدة مالية حالة يف 201٨ لعا  حسأأأأاابته للسأأأأكان ملتحدةا األمم صأأأأندوق أغلق 
 حدود يف مصأأأأأروفاته إلبقاء املصأأأأأممة والضأأأأأوابط العمليات ذلك يف مبا السأأأأأليمة، املالية اإلدارة ممارسأأأأأات

 املتاحة  املالية املوارد
 الحظ اجمللس أن غي والعمليات  املالية اإلدارة جمال يف ُت كر قصأأأأأأأأأأأأأأأور أوجه أي اجمللس جيد ومل 

 وإدارة النقدية، للتحويالت املنسق والنهج الداخلية، الرقابة إبطار تتعلق جوانب يف للتحسني متسع وجود
 وتكنولوجيا الغش، ومكافحة والعقود، املشأأأأأأأأأرتايت وإدارة املخزون، وإدارة الربامج، وإدارة البشأأأأأأأأأرية، املوارد

 العامة  واإلدارة واالتصاالت، املعلومات
 الرئيسية ستنتاجاتاال  

 الضوء، اجمللس ويسلط الصندوق  عمليات فعالية بتعزيز املتصلة املسائل من عددا اجمللس حدد 
 التالية: الرئيسية االستنتاجات على خاص، بوجه

 السلطة تفويض )أ( 
 أرسأأت إمنا السأأياسأأة أن السأألطة بتفويض املتعلقة الصأأندوق لسأأياسأأة اسأأتعراضأأه من اجمللس الحظ 

 يودون املوظفني من خمتلفة أنواعا أن اجمللس والحظ أخرى  مسائل تتناول وال البشرية املوارد جمال يف اساأس
 واضأأأأأأأأأأأأأأحة إرشأأأأأأأأأأأأأأأادات دون متماثلة، عمليات إلجراء خمتلفة طرقا ل لك، نتيجة هناك، وأن متماثلة، مها 

 للصندوق  التابع الكاري  بحرال ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب إلشراف ختضع اليت للبلدان
 املشرتايت ختطيط )ب( 

 لدى البشأأأأأأأأأأرية املناعة نقص فيوس من الفعالة الوقاية تنفي  لبدء الت هب” مبشأأأأأأأأأأروع يتعلق فيما 
 القطري املكتب وضأأأعها اليت املشأأأروع خطة كانت  ،“واملكسأأأيك وبيو الربازيل يف الرئيسأأأية املت ثرة الفئات

َتَدثِّّرَة اإلصأأأأأأأابة لتشأأأأأأأخيص الالزمة املواد من جمموعة ٨ 400 اقتناء ملتشأأأأأأأ املكسأأأأأأأيك يف للصأأأأأأأندوق
ُ
 ابمل

 سنوات  ثالث فرتة خالل البنية، واملكورة
 عن لواز  جمموعات بشأأأراء املكسأأأيك يف للسأأأكان املتحدة األمم صأأأندوق قا  ،201٨ عا  ويف 

 دوالر 5 000 بني حيرتاو  مبلغ على الشأأأأراء سأأأأعر تقصأأأأر ،“أسأأأأعار عروض طلب” تسأأأأمى عملية طريق
     أمرين أصأأأدر املكسأأأيك يف للسأأأكان املتحدة األمم صأأأندوق أن اجمللس والحظ دوالرا  49 999 و

 جمموعه يبلغ بسأأأأأأأأعر نفسأأأأأأأأها، اللواز  لشأأأأأأأأراء (201٨ الثاين/نوفمرب وتشأأأأأأأأرين أيلول/سأأأأأأأأبتمرب )يف الطريقة
 الطريقة      الشراء لثمن املتاح املبلغ يتجاوز مبلغ وهو دوالرا، 51 2٨0
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 العشوائية الفحوص إجراء يف الت خر )ج( 
 تفوق نفقات عن يبلغون ال ين املنف ين الشأأأأأأركاء مجيع على العشأأأأأأوائية الفحوص إجراء ُيشأأأأأأرت  

 على حصأأأأأأأأأأرا يعملون أو احلسأأأأأأأأأأاابت ملراجعة خيضأأأأأأأأأأعون وال دوالر 30 000 مببلغ حملددةا اإللزامية العتبة
 من اجمللس والحظ األخرى  احلاالت مجيع يف اختيارية لفحوصا وه   املباشأأأأأأأأأأأأأأأرة  املدفوعات أسأأأأأأأأأأأأأأأاس
 لسأأأأأبعة عشأأأأأوائية فحوصأأأأأا جير مل الكاري  البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب أن اسأأأأأتعراضأأأأأه

 201٨ عا  يف العشأأوائية للفحوص الزمين اجلدول ُوضأأع وابملثل، احلسأأاابت  مراجعة أثناء منف ين شأأركاء
 السنة  تلك يف فحوص أي جتر مل أنه غي املنف ين  الشركاء ضمان نظا  إطار يف انالضم ختطيط يف

 املستودعات يف املخزونة السلع على الت مني )د( 
 املخزون أن على الربامج إمدادات إبدارة املتعلقة واإلجراءات للسأأأأأياسأأأأأات الصأأأأأندوق دليل ينص 

 املتحدة األمم وكاالت سأأأأأأأأأائر خمزوانت ذلك يف امب اثلثة، أطراف تديرها مسأأأأأأأأأتودعات يف به حيتفظ ال ي
 تقيِّّم أن ابللوجسأأأتيات املعنية االتصأأأال جلهات وينبغي األوقات  مجيع يف أتمينها جيب الربامج، شأأأركاء أو

 املتاحة للتغطية واضأأأأأأأأأأأأأحا بياان التخزين اتفاق تضأأأأأأأأأأأأأمني وتكفل السأأأأأأأأأأأأأارية، الت مني اتفاقات مالءمة مدى
 البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب أن اسأأأأأأتعراضأأأأأأه من جمللسا والحظ الصأأأأأأندوق  ملنتجات
 أيضأأا اجمللس والحظ املسأأتودعات  يف املخزونة السأألع على الت مني وثيقة على كافية  أدلة يقد  مل الكاري 

 ونطاقه  وإجراءاته الت مني بوجود علم على يكن مل اإلقليمي املكتب أن
 الرئيسية التوصيات  

 يلي: مبا الصندوق يقو  أبن اجمللس يوصي أعال ، الواردة ابالستنتاجات يتعلق يماف 
 السلطة تفويض )أ( 

 توجيهية مبادئ إجياد على العم  مع السلطة، بتفويض املتعلقة السياسة وحتديث استعراض 
 جيهيةالتو  املبادئ وحتساااااااااني اإلقليمية املكات  يف العليا القيادة مناصااااااااا  من منصااااااااا  لك  حمددة
 اهلامة؛ ابملناص  املتعلقة

 املشرتايت ختطيط )ب( 
 اختيار عند احملددة االحتياجات يف النظر بغرض املشااااااااااا ايت ختطيط عملية تعزيز ‘1’ 

 للمشروع؛ الشراء رسلوب
 هبا تقوم اليت الشاااااراء عمليات يف املتبعة للساااااياساااااة وفقا احملددة للعتبات االمتثال ‘2’ 

 املنفذة؛ الشراء لعملية دوري رصد جراءوإ القطرية، املكات 
 العشوائية الفحوص إجراء يف الت خر )ج( 

 اساااتباقية بصاااورة املنفذين الشاااركاء لربامج العشاااوائية الفحوص إجراء لتحساااني جهود بذل 
 الضمان؛ خطة يف عليه املنصوص النحو على العشوائية الفحوص وإجراء املناس  الوقت يف وفعالة
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 املستودعات يف املخزونة السلع على الت مني )د( 
 املتحدة األمم مسااااااااتودع مع كتايب  اتفاق بوضااااااااع إما ،األساااااااااسااااااااية ساااااااالعه أتمني ‘1’ 

 املتعلقة للسااياسااة امتثاله بشااأن أتمني اتفاق على التوقيع رو اإلنسااانية للحاالت لالسااتبابة
 كارثة؛  وقوع حالة يف التلف رو الفقدان خماطر من مما حيد ابإلمدادات،

 وثيقة اسااااااااات دام أبوجه تعريفهم رج  من ،املكات  لرؤسااااااااااء تعليمات وإصااااااااادار ‘2’ 
 املعتادة. وإجراءاهتا التأمني

 
   

 

  رئيسية حقائق
 واإلدارة التطوير ألنشطة املخصصة الصندوق ميزانية دوالر مليون 388.13
  عنها املبلغ اإليرادات دوالر مليون 1 290.32
 املصروفات جمموع دوالر مليون 1 086.02

 الصندوق خيدمها اليت البلدان عدد 155
 الصندوق مع العاملني املنف ين الشركاء عدد 1 351
 احملليني الصندوق موظفي عدد 2 058
 الدوليني الصندوق موظفي عدد 727

 إلجنأأاز 201٨ عأأا  يف املنفأأ ون الشأأأأأأأأأأأأأأأركأأاء أنفقأأه الأأ ي املبلغ إمجأأايل دوالر مليون 315.05
 الصندوق عن نيابة رانجميةب أنشطة

 201٨ عا  يف للصندوق املباشرة املصروفات دوالر مليون 770.97
    

  واملنهبية والنطاق الوالية - رلف 
 املتحدة األمم منظومة يف قيادي بدور تضطلع دولية إمنائية وكالة للسكان املتحدة األمم صندوق - 1
 يف االحتياجات لتلبية الالزمة والقدرات املعارف ببناء مكل  والصأأندوق السأأكانية  الربامج تعزيز جمال يف

 مع التعامل يف اتباعها ميكن اليت ابالسأأأرتاتيجيات الوعي وإذكاء األسأأأرة  وتنظيم السأأأكاين التخطيط جمايل
 وجه  أكمل على بلد كل  ابحتياجات تفي اليت والوسائل ابألشكال السكانية املشاكل

 املنتهية للسنة أنشطته واستعرض للصندوق املالية البياانت مبراجعة ابتاحلسا مراجعي جملس وقا  - 2
  194٦ عا  يف الصأأأأأأأأأادر (1-)د 74 العامة اجلمعية لقرار وفقا ،201٨ األول/ديسأأأأأأأأأمرب كانون  31 يف

 عةملراج الدولية للمعايي ووفقا املتحدة، لألمم املالية والقواعد املايل للنظا  وفقاا  احلسأأاابت مراجعة وأجريت
 احلسأأأأأأأأاابت ملراجعة خيطط وأن األخالقية للمتطلبات اجمللس ميتثل أبن املعايي تلك وتقضأأأأأأأأي احلسأأأأأأأأاابت 

 اجلوهرية  األخطاء من خالية املالية البياانت كانت  إذا مما معقولة بدرجة للت كد  ا ويقو 
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 املالية لبياانتا كانت  إذا عما رأي تكوين من اجمللس لتمكني أسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأا املراجعة عملية وُأجريت - 3
 النقدية وتدفقاته املايل وأداء  201٨ األول/ديسأأأأأمرب كانون  31 حىت للصأأأأأندوق املايل املركز أبمانة تعرض
 تقييم أجري اإلطار، ه ا ويف العا   للقطاع الدولية احملاسأأأبية للمعايي وفقا التاريخ، ذلك يف املنتهية للسأأأنة
 عليها وافقت اليت لألغراض تكّبدها مت قد املالية البياانت يف املسأأأأأأأأأأجلة املصأأأأأأأأأأروفات كانت  إذا ما لتحديد
نفت قد واملصأروفات اإليرادات كانت  إذا وما اإلدارة، هيئة  املايل للنظا  وفقاا  صأحيح بشأكل وسأُجلت صأُ

  للصندوق  املالية والقواعد
 اختباراي اوفحصأ الداخلية والضأوابط املالية لألنظمة عاما اسأتعراضأا احلسأاابت مراجعة وتضأمنت - 4

 بش ن رأي لتكوين ضروراي اجمللس اعترب  ال ي ابلقدر الداعمة، املستندات من وغيها احملاسبة، لسجالت
 املالية  البياانت

 ألمريكأأا اإلقليمي املكتأأب إىل ميأأدانيأأة بزايرات القيأأا  خالل من احلسأأأأأأأأأأأأأأأأاابت مراجعأأة وُأجريأأت - 5
 والعمليات للمعامالت اسأأأأأتعراض وإجراء املكسأأأأأيك، يف يالقطر  واملكتب الكاري  البحر ومنطقة الالتينية
 بنيويورك  املقر يف املالية
 املالية والقواعد املايل النظا  من 5-7 البند مبوجب الصأأأأندوق عمليات أيضأأأأا اجمللس واسأأأأتعرض - ٦

  ،احملاسأأأأأأأأأأ والنظا  املالية، اإلجراءات كفاءة  بشأأأأأأأأأأأ ن مالحظاته إبداء للمجلس يتيح ال ي املتحدة، لألمم
 وتنظيمها  الصندوق عمليات إدارة بش ن عا  وبوجه الداخلية، املالية والضوابط

 ونوقشأأأأأأأأأأأت إليها  العامة اجلمعية انتبا  توجيه ينبغي أنه اجمللس يرى مسأأأأأأأأأأأائل التقرير ه ا ويتناول - 7
 التقرير  ه ا يف املناسب النحو على آراؤها ُعرضت اليت الصندوق إدارة مع واستنتاجاته اجمللس مالحظات

 
  والتوصيات االستنتاجات - ابء 
 السابقة التوصيات متابعة - 1 

 األول/ كأأأأانون  31 يف املنتهيأأأأة السأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأة حىت متبقيأأأأة توصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأة 2٦ هنأأأأاك أن اجمللس الحظ - ٨
 يف 4٦) التنفي  قيد توصأأية 12 و املائة( يف 50) ابلكامل نُف ت توصأأية 13 بينها من ،2017 ديسأأمرب
 تنفي  حأالأة تفأاصأأأأأأأأأأأأأأأيأل األول املرفق يف ويرد األحأداث  جتأاوزاأا املأائأة( يف 4) حأدةوا وتوصأأأأأأأأأأأأأأأيأة املأائأة(،

 وتعزيز بعد، تنف  مل اليت التوصيات تنفي  على العمل الصندوق ويواصل السابقة  السنوات من التوصيات
 عملياته  تعزيز أجل من اجمللس، لتوصيات االمتثال تتيح اليت االسرتاتيجيات ووضع السياسات

 
  الثاين الفصل من 1 جلدولا

 التوصيات تنفيذ حالة  

 املنفَّ ة غي التوصيات التنفي  قيد التوصيات ابلكامل الأمُنف ة التوصيات 
 الأأأيت الأأأتأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأات

 األحداث جتاوزاا
 1 صفر 12 13 اجملموع     

 4 صفر 4٦ 50 املئوية النسبة
 
  احلساابت مراجعي جملس :املصدر 
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  العام ملايلا االستعراض - 2 
 املايل املركز  

 من املأأائأأة(، يف 1٦.9) دوالر مليون 233.25 قأأدر  مببلغ الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق أصأأأأأأأأأأأأأأأول إمجأأايل ارتفع - 9
 األول/ كأأأأأأأأانون  31 يف دوالر مليون 1 ٦09.4٨ إىل 2017 عأأأأأأأأا  يف دوالر مليون 1 23.37٦
 والتربعات املتداول املال رأس اتاستثمار  يف الزايدة إىل األول املقا  يف الزايدة ه   وتعزى  201٨ ديسمرب

 534.72 من املائة(، يف 1) دوالر ماليني 5.5٦ قدر  مببلغ اخلصأأأأأأو  إمجايل واخنفض القبض  املسأأأأأأتحقة
 اخلصأأأأأأأأأأأأأأأو  يف االخنفاض ويعزى  201٨ عا  يف دوالر مليون 529.1٦ إىل 2017 عا  يف دوالر مليون
 من احملققة اخلدمة انتهاء بعد ما ابسأأتحقاقات املتعلقة اباللتزامات املتصأألة االكتوارية املكاسأأب إىل أسأأاسأأا
 جزئيا وتقابله اخلدمة، انتهاء بعد الصحي ابلت مني املتعلقة االلتزامات لقياس املستخد  اخلصم معدل زايدة
 املتداولة  غي األخرى للخصو  واملستحقات الدفع املستحقة احلساابت يف زايدة
 

 التشغيل نتائج  
 دوالر مليون 1 290.32 قأأأأدرهأأأأا إمجأأأأاليأأأأة إيرادات عن الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق أبلغ ،201٨ عأأأأا  يف - 10

 دوالر مليون 1 0٨٦.02 قأأدرهأأا إمجأأاليأأة ونفقأأات (،2017 عأأا  يف دوالر مليون 1 112.55 )مقأأابأأل
 دوالر ماليني 204.30 قأأدر  فأأائضأأأأأأأأأأأأأأأأا ميثأأل مأأا وهو (،2017 عأأا  يف دوالر مليون 92٦.٨7 )مقأأابأأل
 الفصأأأل من األول الشأأأكل يف مبني هو كما  (،2017 عا  يف دوالر ليونم 1٨5.٦٨ قدر  فائض )مقابل
 املسأأأأأأأأأا ات إيرادات يف والزايدة واملصأأأأأأأأأروفات ابإليرادات االعرتاف توقيت عن انجم الفائض وه ا الثاين 
 املوارد  تعبئة يف الناجحة للجهود نتيجة
 (2017 عا  يف دوالر مليون ٦٦9.94 مقابل) دوالر مليون ٨24.2٦ قدر  مبلغ أتى اإليرادات، إمجايل ومن - 11
 من (2017 عا  يف دوالر مليون 349.91 )مقابل دوالر مليون 37٨.٨0 قدر  مبلغ وأتى املخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة، املسأأأأأأأأا ات من

 مصادر من (2017 عا  يف دوالر مليون 92.٦9 )مقابل دوالر مليون ٨7.2٦ قدر  مبلغ وأتى املخصصة، غي املسا ات
 املأائة، يف 1٦ بنسأأأأأأأأأأأأأأأبأة اإليرادات جمموع وزاد الثأاين  الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل من الثأاين الشأأأأأأأأأأأأأأأكأل يف مبني هو كمأا  األخرى، اإليرادات

 دوالر مليون 150.95 قدر  مببلغ املخصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأأا ات يف زايدة بسأأأأأأأأأأأأأأأبب دوالر، مليون 177.77 يعادل ما أو
 مليون 2٨.٨9 قدر  مببلغ املخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة غي املسأأأأأأأأا ات وزادت املائة، يف 22.3 أو املاحنة( للجهات املردودة املبالغ )إمجايل
 من األوىل ابلدرجة متوَّل تزال ال الصأأأأأأندوق أنشأأأأأأطة أن على يدل مما سأأأأأأنوات، مخس يف مرة ألول املائة، يف ٨.3 أو دوالر،
 هاتاجل من قاعدته توسيع إىل يسعى الصندوق يزال وال املاحنة  اجلهات من حمددة ابشرتاطات رهناا  وتنفَّ  املخصصة األموال
  اخلاص القطاع من املاحنة اجلهات وك لك الناشئة، االقتصادات ذات والبلدان الدخل املتوسطة البلدان إبشراك املاحنة
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 الثاين الفصل من األول الشكل
 2017 و 2018 عامي يف للسكان املتحدة األمم صندوق لدى والفائض واملصروفات اإليرادات  

 حدة(املت الوالايت دوالرات )مباليني

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  201٨ لعا  للصندوق املالية البياانت :املصدر 
  

 الثاين الفصل من الثاين الشكل
 2018 عام للسكان، املتحدة األمم صندوق إيرادات  

 املتحدة( الوالايت دوالرات )مباليني

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  201٨ لعا  للصندوق املالية البياانت :املصدر 

 السنة

 

الفائض                روفاتاملص اإليرادات

 

 املخصصة اإليرادات
 

 املخصصة غي اإليرادات
 

 األخرى اإليرادات
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 النسب حتليل  
 أصوال الصندوق لدى أن الثاين( الفصل من 2 اجلدول )انظر الرئيسية املالية النسب حتليل يوكد - 12

 املايل املركز النسأأأأأأب مجيع تظهر وابملثل، السأأأأأأائلة  أبصأأأأأأوله األجل القصأأأأأأية ابلتزاماته للوفاء كافية  متداولة
بة زادت حيث السأأأأأأأأأأأأأأأليم،  دوالر مليون 219.٨3 قدر  زايدة بسأأأأأأأأأأأأأأأبب 5.3 إىل 4.3 من احلالية النسأأأأأأأأأأأأأأأ

 القصأأأأأية االسأأأأأتثمارات زايدة عن أسأأأأأاسأأأأأا انمجة الزايدة وه   املتداول  املال رأس ابسأأأأأتثمارات يتعلق فيما
 األدوات      املرتبطة املواتية العوائد معدالت من لالستفادة متت اليت األجل

 
 الثاين الفصل من 2 اجلدول

 النس  حتلي   

 النسبة بيان
 األول/ كأأأأأأأأانأأأأأأأأون  31
 201٨ يسمربد

 األول/ كأأأأأأأأانون  31
 2017 ديسمرب

   )أ(املتداولة النسبة   

 4.3 5.3 املتداولة اخلصو  إىل املتداولة األصول نسبة
 2.٦ 3.0 )ب(اخلصو  جمموع إىل األصول جمموع نسبة
   ()جالنقدية نسبة

 2.٨ 3.7 املتداولة اخلصو  إىل املتداولة االستثمارات + النقدية نسبة
   )د(السريعة السيولة نسبة

 املسأأأأأأأأأأأتحقة املتداولة التربعات + املتداولة االسأأأأأأأأأأأتثمارات + النقدية نسأأأأأأأأأأأبة
 3.9 4.٨ املتداولة اخلصو  إىل القبض

 
  201٨ األول/ديسمرب كانون  31 يف املنتهية للفرتة املالية الصندوق لبياانت اجمللس حتليل :املصدر 

 األجل  القصية خصومه سداد على يانالك قدرة إىل يشي النسبة ارتفاع )أ( 
 املالية  املالءة على جيد موشر املرتفعة النسبة )ب( 
 النقدية مكافئات أو النقدية حجم قياس انتج وهي سأأأأأأيولة، من الكيان حوزة يف ما على موشأأأأأأر النقدية نسأأأأأأبة )ج( 

 لة املتداو  اخلصو  لتغطية املتداولة األصول يف املوجودة املستثمرة األموال أو
 األخرى املتداولة واألصأأول املخزون تشأأمل ال ألهنا املتداولة النسأأبة من حتفظا أكثر نسأأبة السأأريعة السأأيولة نسأأبة )د( 

 السيولة  من أعلى مبستوى يتسم احلايل املركز أن على النسبة ارتفاع ويدل نقدية  إىل حتويلها يصعب اليت
  

 الداخلية الرقابة إطار - 3 
 املالية الشوون رةإدا يف اإلشراف  

 مخسأأأأأأأة ،201٦ عا  يف الصأأأأأأأادرة الصأأأأأأأندوق، يف الداخلية الرقابة إبطار املتعلقة السأأأأأأأياسأأأأأأأة تقر - 13
 وأنشأأأأأأأأطة واالتصأأأأأأأأال، واإلعال  الرقابة، وأنشأأأأأأأأطة املخاطر، وتقييم املراقبة، )بيئة الداخلية للمراقبة عناصأأأأأأأأر
 اخلمسأأأأأأأأة  العناصأأأأأأأأر السأأأأأأأأتيفاء متكاملة بطريقة وتعمل موجودة تكون أن جيب مبدأ 17 وحتدد الرصأأأأأأأأد(
 1٦ رقم املبدأ وينص املراقبة أنشطة وتطوير ابختيار يقو  أن جيب الصندوق أن على 10 رقم املبدأ وينص
 منفصلة  و/أو مستمرة تقييمات جيري أن جيب الصندوق أن على
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 اليت تلك هي األول املسأأأأأأأأأأتوى فمها  ثالثة: دفاع خطو  السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة حتدد ذلك، على وعالوة - 14
 الثاين املسأأأتوى مها  وتتضأأأمن املقر  ومكاتب اإلقليمية املكاتب ويف امليدان يف املوظفني مجيع  ا يضأأأطلع
 مها  أما املخاطر  من والتخفي  األول للمسأأأأأأأتوى التشأأأأأأأغيلية الفعالية مسأأأأأأأتوى رصأأأأأأأد إىل رامية ضأأأأأأأوابط
 وفعاليتها  املوجودة والضوابط العملية لكفاءة مستقلة ضماانت فتوفر الثالث املستوى
 املكتب لدى ليس أنه ثبت اإلمنائي، املتحدة األمم لربانمج الفواتي سأأأداد عملية اسأأأتعراض وبعد - 15

 يقو  اليت االسأأأأأأأأأأأتعراض عملية لدعم األدلة من يكفي ما الكاري  البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي
 أجرى ال ي املايل املعاون العملية     واضأأأأأأأأأأأأأأطلع الثاين  الدفاع خط ابعتبارها الدولية العمليات مدير  ا

  AODocs نظا  على اليومية القيود طلب بتحميل وقا  األول االستعراض
 لتقدمي املسأأأأأأأأتعملة املنصأأأأأأأأة وهو ،AODocs نظا  سأأأأأأأأتعدل أبهنا اجمللس الصأأأأأأأأندوق إدارة وأبلغت - 1٦
 تعديل وسأأأيشأأأمل بتجهيزها  ويقو  عليها ويوافق قرامل يف املالية الشأأأوون فرع يسأأأتعرضأأأها كي  اليومية القيود
 املكاتب  رؤسأأأأأأأأأأأأأأأاء أو القطرية املكاتب يف العمليات مديري من املقدمة القيود على املوافقة العمل سأأأأأأأأأأأأأأأي
 دفع ألغراض وتقدمها تعدها اليت اليومية القيود تقد  أن القطرية املكاتب إىل الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق طلب وابملثل،

 احلسأأأأأأأأأأأأأأأاابت ألذون املوقعة ابالسأأأأأأأأأأأأأأأتمارات مشأأأأأأأأأأأأأأأفوعة األخرى املتحدة مماأل كياانت  إىل املسأأأأأأأأأأأأأأأتحقات
 الدفع  املستحقة

 وتوثيقها التنقيح بشاااااااااأن الواضاااااااااحة التوجيهية املبادئ بتعزيز الصاااااااااندوق اجمللس ويوصاااااااااي - 17
 الرقابة إبطار املتعلقة للساااااااياساااااااة وفقا املناسااااااا  الوقت يف اإلجراءات تنقيح ذلك يف مبا وتوحيدها،
 هبا. املتعلقة والواثئق اإلجراءات على اإلشراف لتحسني ريضا جهود بذل مع الداخلية،

 
 للموارد املركزي للتخطيط أطلس نظا  يف الواجبات بني الفصل  

 يف الصأأادر العاملي، الدليل وتطبيق أطلس نظا  مسأأتعملي مبواصأأفات املتعلقة السأأياسأأة خبصأأوص - 1٨
 املها  توزيع على وينطوي اهلامة الداخلية لضأأأأأأأأأأأأوابطا أحد الواجبات بني الفصأأأأأأأأأأأأل يشأأأأأأأأأأأأكل ،2015 عا 

 هو أسأأأاسأأأي  دف متعددين، موظفني بني األعمال لتسأأأيي حمددة عملية إطار يف  ا املرتبطة واالمتيازات
  والغش  اخلط  منع
 وتوثيق تربير  جيأب معقول، بشأأأأأأأأأأأأأأأكأأل الواجبأأات بني الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل تعأأ ر حيثمأأا ذلأك، على وعالوة - 19

 املالية الشأأأأأأوون )أ( التالية: األدوار مواصأأأأأأفات بني اجلمع عد  وجيب عليها  واملوافقة ةالتعويضأأأأأأي الضأأأأأأوابط
 السأأألع  واسأأأتال  الشأأأراء أوامر مدير أو املشأأأرتي )ج( و الشأأأراء  أوامر ومدير املشأأأرتي )ب( و واملشأأأرتايت 

 أوامر ومدير يد/القسأائمالتور  طلبات عن املسأوول )ه( و  املوافقة عن واملدير/املسأوول املالية الشأوون )د( و
 احلالتني ويف األصأأأأول  اسأأأأتخدا  إبهناء هلم امل ذون واملوظفون الشأأأأراء أمر مدير أو املشأأأأرتي )و( و الشأأأأراء 
 اسأأأأتخدا  وإهناء الشأأأأراء أمر مدير أو املشأأأأرتي )و( و السأأأألع واسأأأأتال  الشأأأأراء أوامر مدير أو املشأأأأرتي )ج(

 أوامر على املوافقة عن املسأأأأوول أو املشأأأأرتي قيا  بعد  تزاماال االسأأأأتثناء طلبات تتضأأأأمن أن جيب األصأأأأول،
 احلالة  حسب األصول، استخدا  إهناء أو السلع/اخلدمات استال  بتجهيز واخلدمات السلع شراء
 الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب يف موظفا 31 مللفات اسأأأأأأتعراضأأأأأأه خالل من اجمللس وكشأأأأأأ  - 20

 كان  اخلصأأأأأأوص، وجه وعلى املسأأأأأأتعملني  من الثنني متعارضأأأأأأة مواصأأأأأأفات وجود الكاري ، البحر ومنطقة
 الثاين ويتمتع امليدانية، املكاتب يف األصأأأأأول اسأأأأأتخدا  وإهناء الشأأأأأراء مدير بصأأأأأفة يتمتع املسأأأأأتعملني أحد
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 الواجبات بني الفصأأأأأأل خيال  مبا اإليصأأأأأأاالت(، )إعداد السأأأأأألع اسأأأأأأتال  عن واملسأأأأأأوول املشأأأأأأرتي بصأأأأأأفة
 ملواصأأأأأفات الدوري الرصأأأأأد أدلة على اجمللس حيصأأأأأل مل ذلك، إىل وإضأأأأأافة السأأأأأياسأأأأأة  يف عليه املنصأأأأأوص
 املسندة  األدوار
 املكتب إىل اجمللس زايرة خالل تصأأأأأحيحه وجرى سأأأأأهو، ذلك أن على الصأأأأأندوق إدارة ووافقت - 21

 عليها وافقت اليت املسأأتعملني مواصأأفات لتوثيق االسأأتثنائية احلاالت عن تقارير الصأأندوق وأعد اإلقليمي 
 دورية بصأأأأأورة املواصأأأأأفات ه   وُتسأأأأأتعرض واألفراد  للموظفني اسأأأأأتثنائي بشأأأأأكل اإلدارية اخلدمات شأأأأأعبة
 االستثناء  إللغاء االقتضاء حسب لتعديلها أو مطلوبة تزال ال االستثناءات أن من للت كد
 املسااندة دواراأل ملواصاافات املناساا  الوقت يف اسااتعراض إبجراء الصااندوق اجمللس ويوصااي - 22
 املنصااوص الواجبات بني الفصاا  مع فيها تتفق ال اليت احلاالت يف االمتيازات وتعدي  رطلس نظام يف

 رطلس، نظام يف االسااتثناء ومواصاافات املسااتعملني لدخول الدوري الرصااد وتعزيز السااياسااة، يف عليه
  واإلجراءات السياسات لدلي  وفقا احلاالت هذه توثيق مع
 

 ملنسق للتحويالت النقديةالنهج ا - 4 

 الت خر يف إجراء الفحوص العشوائية  
ابلنسأأأأأأبة إلطار النهج املنسأأأأأأق للتحويالت النقدية، فإن الغرض من أنشأأأأأأطة الضأأأأأأمان هو حتديد  - 23
إذا كانت األموال احملولة إىل الشأأأأأأأأأأركاء املنف ين قد اسأأأأأأأأأأُتخدمت للغرض املقصأأأأأأأأأأود ووفقاا خلطة العمل،  ما
ضأأأأأأمنت إجراء تقييمات جزئية وفحوصأأأأأأات عشأأأأأأوائية ومراجعات للحسأأأأأأاابت  وتنص إذا كانت قد ت وما

املبادئ التوجيهية اليت يعمل  ا الصأأأأأأأأأأأأأندوق يف جمال الفحوص العشأأأأأأأأأأأأأوائية على أن تقو  املكاتب القطرية 
بتحأأأديأأأد توقيأأأت تلأأأك الفحوص وتواترهأأأا واملوظفني املكلفني إبجرائهأأأا يف بأأأدايأأأة السأأأأأأأأأأأأأأأنأأأة عنأأأد وضأأأأأأأأأأأأأأع 

 الضمان  خطة
( من الفرع الثالث من دليل الصأأندوق للسأأياسأأات واإلجراءات املتعلقة إبعداد 4ويف البند جيم ) - 24

، ُأشأأأأأأأي إىل أن مجيع املصأأأأأأأروفات اليت يتكبدها 201٨خطط العمل وإداراا ورصأأأأأأأدها، الصأأأأأأأادر يف عا  
صأأأأأأندوق الشأأأأأأركاء املنف ون ألنشأأأأأأطة خطط العمل املتفق عليها ختضأأأأأأع ألنشأأأأأأطة ضأأأأأأمان دورية ينف ها ال

تنف  بتكلي  منه، وحيدد نطاقها وتواترها على أساس املخاطر  وتعترب عمليات الفحص العشوائي أداة  أو
للمراقبة املالية االسأأأأأأأأأأأأأأتباقية من أجل: )أ( تقييم دقة السأأأأأأأأأأأأأأجالت املالية للتحويالت النقدية إىل الشأأأأأأأأأأأأأأركاء 

( وحتديد ما إذا طرأت أي تغييات مهمة املنف ين  )ب( وحتديد الثغرات ومعاجلتها طوال فرتة التنفي   )ج
 على الضوابط الداخلية 

، يلز  إجراء فحوص عشأأأأأأأأأأوائية 201٨ووفقاا للمبادئ التوجيهية بشأأأأأأأأأأ ن ختطيط الضأأأأأأأأأأمان لعا   - 25
دوالر ومل جتر  30 000جلميع الشأأأأأأأأأأأأأأأركاء املنف ين ال ين أبلغوا عن نفقات تتجاوز العتبة اإللزامية البالغة 

أو ال ين يعملون حصأأأأراا على أسأأأأاس املدفوعات املباشأأأأرة  ويف مجيع احلاالت األخرى، مراجعة حسأأأأاابام 
 فإن ه   الفحوص اختيارية  

والحظ اجمللس أن املكتأأأب اإلقليمي ألمريكأأأا الالتينيأأأة ومنطقأأأة البحر الكأأأاري  مل جير عمليأأأات  - 2٦
  وابإلضأأافة 201٨ول/ديسأأأمرب كانون األ  13فحص عشأأأوائية للشأأأركاء املنف ين السأأأبعة احملتفظ  م حىت 
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 إىل ذلك، فإن عملية ختطيط الضأأمان لنظا  ضأأمان الشأأركاء املنف ين قد حددت اجلدول الزمين للفحوص
  201٨العشوائية اليت كان ينبغي القيا   ا يف تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرب 

ات للقيا  بفحوص عشأأأأوائية جلميع وقد أحاطت إدارة الصأأأأندوق علما ابملالحظة واخت ت إجراء - 27
  ويرى الصأأأأأأأأأأأأندوق أن توقيت عمليات 2019الشأأأأأأأأأأأأركاء املنف ين اإلقليميني ابتداء من كانون الثاين/يناير 

الفحص العشأأأأوائي يتيح املرونة، مما يكفل توافر ما يكفي من النفقات اليت ميكن اسأأأأتعراضأأأأها  وابإلضأأأأافة 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  يعمل يف سأأأأأأأأأأأأأأأياق  إىل ذلك، ذكرت اإلدارة أن املكتب اإلقليمي

منخفض املخاطر، وأنه مل تكن هناك عوامل خطر أخرى تتطلب إجراء فحص عشأأأأوائي قبل بلوغ الفعالية 
 املثلى من حيث التكلفة  

لفحص ويقر اجمللس ابملبادرات اليت اخت اا اإلدارة، ولكنه يرى أن الت خيات يف إجراء عمليات ا - 2٨
العشأأأأأأأأوائي تتعارض مع خطة الضأأأأأأأأمان وتعيق املراقبة املالية االسأأأأأأأأتباقية  وابإلضأأأأأأأأافة إىل ذلك، فإن إعادة 

 جدولة عمليات الفحص العشوائي تدل على أن أنشطة خطة الضمان غي واقعية 
ويوصااي اجمللس الصااندوق ببذل جهود لتحسااني إجراء الفحوص العشااوائية لربامج الشااركاء  - 29

  بصورة استباقية وفعالة ويف الوقت املناس ، على النحو املنصوص عليه يف خطة الضمان املنفذين
 

 إدارة الربامج - 5 
 رصد خطة العمل  

ينص دليل الصندوق للسياسات واإلجراءات املتعلقة إبعداد خطط العمل وإداراا ورصدها على  - 30
دة املسأأأأأأأأأأأأأأأوولية العامة عن إدارة خطط أنه جيب أن ترصأأأأأأأأأأأأأأأد كل خطة عمل ممولة وأن يتحمل رئيس الوح
 العمل، مبا يف ذلك الرصد الربانجمي واملايل لعملية تنفي  الربانمج 

ويتمثل الغرض من التقارير املرحلية اخلاصأأأأأأأأأأأأأأأة خبطة العمل يف تتبع التقد  احملرز يف التنفي  وتزويد  - 31
نشأأأأأأأأأأأطة خطة العمل، مبا يف ذلك الشأأأأأأأأأأأريك املنف  للصأأأأأأأأأأأندوق بتحديث دقيق عن التقد  احملرز يف تنفي  أ

 األنشطة اليت ينف ها املتعاقدون 
ومن خالل اسأأأأأأأتعراض خطط العمل السأأأأأأأنوية، الحظ اجمللس أن املكتب القطري للصأأأأأأأندوق يف  - 32

، خطة عمل مع الشأأأأأأأأريك املنف ، وهو جلنة املسأأأأأأأأاعدة يف 201٨آب/أغسأأأأأأأأطس  ٨املكسأأأأأأأأيك وقع، يف 
ق ابالسأأأأأأأأأأأأأأأتجابة حلاالت ما بعد الكوارث والتنمية احمللية، وظلت حاالت الكوارث والطوارئ الوطنية، تتعل

، والحظ أيضأأأأأأأأأأأأأأأاا أن اللجنة قد ردت األموال غي املنفقة يف 201٨أيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  30سأأأأأأأأأأأأأأأارية حىت 
  201٨تشرين األول/أكتوبر  15
كأأأانون   10بيأأأد أن املكتأأأب القطري يف املكسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأك أدخأأأل تعأأأديالت على خطأأأة العمأأأل يف  - 33

يوماا من تنفي  اخلطة  وتشي ه   احلالة إىل عد  كفاية التخطيط يف  71، أي بعد 201٨رب األول/ديسم
جمال الرصأأأأد املايل خلطط العمل السأأأأنوية، األمر ال ي حيول دون الربجمة الصأأأأحيحة لألنشأأأأطة وإبالغ ممثل 

  عامةالصندوق ابلتغييات الرمسية اليت أدخلت على خطة العمل، وفقاا ملا متليه السياسة ال
وذكر الصأأأأندوق أنه، يف حالة املكتب القطري يف املكسأأأأيك، بُ لت العناية الواجبة وجرى رصأأأأد  - 34

املشأأأأأأروع أثناء التنفي ، وأن األدلة املقبولة يف ه ا الشأأأأأأ ن قد ُقدمت إىل اجمللس  وكان اإلجراء ال ي اخت   
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ية مبثابة تفسأأي خاطمل ملبدأ نظا  الربجمة املكتب القطري بتنقيح خطة العمل بعد إهنائها من الناحية الربانجم
( يتعني أن تتماشى مع املبالغ KK budgetsالعاملي، ال ي ينص على أن ميزانيات نظا  مراقبة االلتزامات )

 الواردة يف خطط العمل  
وحييط اجمللس علما برد اإلدارة ويرى أنه ينبغي للصأأأأأأأأندوق أن يعزز بناء قدرات موظفيه من أجل  - 35
 ة االمتثال الفعال ملبادئ نظا  الربجمة العاملي كفال
ويوصااااي اجمللس الصااااندوق بتعزيز بناء قدرات موأفيه من رج  التطبيق الفعال ملبادئ نظام  - 3٦

  الربجمة العاملي
ويوصاااااااي اجمللس أبن يشااااااارف الصاااااااندوق على التعدي  الصاااااااحيح  طة العم  اليت تنفذها  - 37

  ت واإلجراءات املتعلقة إبعداد خطط العم  وإدارهتا ورصدهااملكات  امليدانية وفقا للسياسا
 

 إدارة امل زون - 6 
 عد  كفاية الرتتيب والنظافة واألمن يف املستودع   

من دليل الصأأأأأأأندوق للسأأأأأأأياسأأأأأأأات واإلجراءات املتعلقة إبدارة إمدادات  232كما ورد يف الفقرة  - 3٨
طالع على موجز شأأأامل ألهم متطلبات التخزين املتصأألة ، ميكن اال201٨الربامج، الصأأأادر يف متوز/يوليه 

بسأألع الصأأحة اإلجنابية يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصأأحة العاملية بشأأ ن ختزين األدوية األسأأاسأأية وغيها 
، يف الفرع املتعلق مبوقع املسأأأأأأأتودع وتصأأأأأأأميمه، على 24٨و  247من السأأأأأأألع الصأأأأأأأحية  وتنص الفقراتن 

للوقاية من احلرائق واكتشأأأأأأأأأأأأأأافها وإطفائها، مثل كاشأأأأأأأأأأأأأأفات احلرائق والدخان  ضأأأأأأأأأأأأأأرورة وجود آليات كافية
وطفاايت احلريق واملرشأأأأأأات وعلى ضأأأأأأرورة توفي مصأأأأأأدر طاقة بديل يف املسأأأأأأتودعات اليت توجد يف مناطق 

 معرضة النقطاع الكهرابء 
خزوانت على أنه جيب وضع بطاقات حالة امل 259وفيما يتعلق بظروف التخزين، ورد يف الفقرة  - 39

مجيع املنصات النقالة والرفوف وصناديق التخزين وغيها من معدات التخزين املستخدمة، مع حتديد أمساء 
املنتجات وأرقا  الُدفعات وتواريخ انتهاء الصالحية بوضوح  وابلنسبة لُعدات املستلزمات حلاالت الطوارئ 

إىل اتريخ انتهاء الصأأأأأأأأأأأالحية األقرب جملموعة  املتعلقة ابلصأأأأأأأأأأأحة اإلجنابية، جيب أن تشأأأأأأأأأأأي ه   البطاقات
على ضأأأأأأأأأأأأرورة احملافظة على أماكن  2٦4املكوانت املعب ة داخل ُعدات املسأأأأأأأأأأأأتلزمات تلك  وتنص الفقرة 

التخزين نظيفة، وأن تكون املمرات خالية يف مجيع األوقات، وأن يتم التخلص من النفاايت والقمامة على 
 الفور ويف الوقت املناسب  

على ضرورة املراقبة املنتظمة لظروف تشغيل تدابي وأجهزة الوقاية من احلرائق  2٦٦وتنص الفقرة  - 40
واكتشأأأأأأأأأأأأأأأأافهأأا وإطفأأائهأأا  وقأأد أبر  املكتأأب اإلقليمي ألمريكأأا الالتينيأأة ومنطقأأة البحر الكأأاري  مع برانمج 

السأأأأتجابة للحاالت اإلنسأأأأانية األغ ية العاملي اتفاقاا تقنياا لتوفي خدمات شأأأأبكة مسأأأأتودع األمم املتحدة ل
، نص على ضأأأأأأرورة أن يتكفل الربانمج، مع إيالء العناية الواجبة، مبناولة وختزين إمدادات 2010من  عا  

 الصندوق ومعداته داخل شبكة مستودع االستجابة للحاالت اإلنسانية 
سأأأأأأأأأأتودع األمم ، زار اجمللس أحد املسأأأأأأأأأأتودعات التابعة مل201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمرب   13ويف  - 41

املتحدة لالسأأأأأأأأتجابة للحاالت اإلنسأأأأأأأأانية إلجراء حتقق مادي من املخزون  واكتشأأأأأأأأ  اجمللس أن املكتب 
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اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  مل يتخ  التدابي الرقابية الالزمة إلجياد مسأأأأتودع مناسأأأأب 
 تعلقة ابلرتتيب والتنظي  واألمن:لتخزين ومحاية املخزوانت، وحدد نقا  الضع  التالية امل

مل حيتفظ املسأأتودع بسأألع الصأأندوق يف قطاع معني مفصأأولة عن غيها  بل كانت ه    )أ( 
 السلع يف أماكن خمتلفة وكانت خمتلطة مع سلٍع لكياانت األمم املتحدة األخرى والكياانت املرتبطة  ا 

 حالة تسأأأأمح ابسأأأأتخدامها  وكانت مل تكن بكرات خراطيم إطفاء احلريق ابملسأأأأتودع يف )ب( 
  2017و  201٦هناك طفايتان للحريق انتهت صالحيتهما يف عامي 

عأأأاين اجمللس تراكم نفأأأاايت، مثأأأل مواد البنأأأاء وكأأأ لأأأك األاثث، يف أمأأأاكن خمتلفأأأة من  )ج( 
 املستودع يف قطاعات مل تكن مناسبة للتخزين أو للتخلص من النفاايت 

أرضأأأأأية املسأأأأأتودع وتغليفات حقائب اللواز  الصأأأأأحية النسأأأأأائية  كان واضأأأأأحاا للعيان أن )د( 
 اخلاصة ابلصندوق قد تلوثت بفضالت الطيور  

  201٨آذار/مارس  12من   23537انتهت صالحية شهادة التبخي رقم  )هأ( 
 كان املخزن املربد يفتقر إىل مطف ة حريق  )و( 
دات مسأأأأأأأأأأأأأأأتلزمأأات  )ز(  ابء -1الصأأأأأأأأأأأأأأأحأأة اإلجنأأابيأأة مل يكن على التغليفأأات اخلأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة بعأأُ
 األنثوي( اتريخ النتهاء الصالحية  )العازل
وذكر الصأأأندوق أنه سأأأيتخ  اإلجراء الالز  إلبالغ مسأأأتودع األمم املتحدة لالسأأأتجابة للحاالت  - 42

اإلنسأأأانية أبي شأأأواغل تتعلق ابلرتتيب والنظافة واألمن يف املنطقة املخصأأأصأأأة للصأأأندوق داخل املسأأأتودع، 
 اظ على السلع املخزنة يف حالة جيدة واالمتثال للسياسة العامة من أجل احلف

ويوصي اجمللس أبن يت ذ الصندوق اإلجراءات الالزمة لتحسني ال تي  والنظافة واألمن يف  - 43
  املستودع، ورصد حالة املستودع على رساس متكرر، من رج  ضمان االمتثال للسياسة العامة.

 
 نة يف املستودعات الت مني على السلع املخز   

من دليل الصأأأأأندوق للسأأأأأياسأأأأأات واإلجراءات املتعلقة إبدارة إمدادات الربامج،  2٦9وفقاا للفقرة  - 44
جيب يف مجيع األوقات أتمني املخزوانت املوجودة يف املسأأأأأأأأأأأأأأأتودعات اليت تديرها أطراف اثلثة، مبا يف ذلك 

ج  وينبغي ملنسأأأأأقي اللوجسأأأأأتيات تقييم مدى مسأأأأأتودعات وكاالت األمم املتحدة األخرى أو شأأأأأركاء الربام
مالءمة اتفاقات الت مني القائمة والت كد من أن اتفاق التخزين يصأأأأأأأأأأ  بوضأأأأأأأأأأوح التغطية املقدمة ملنتجات 

 الصندوق  
والحظ اجمللس أثنأأاء حتليلأأه إلدارة املخزون أن املكتأأب اإلقليمي ألمريكأأا الالتينيأأة ومنطقأأة البحر  - 45

فاقاا تقنياا مع برانمج األغ ية العاملي لتوفي خدمات مسأأأأأتودع األمم املتحدة لالسأأأأأتجابة الكاري  قد أبر  ات
للحاالت اإلنسأأأأأأأأأأأأأأأأانية، نص على ضأأأأأأأأأأأأأأأرورة أن يتكفل الربانمج، مع إيالء العناية الواجبة، مبناولة وختزين 

 إمدادات الصندوق ومعداته داخل مستودع االستجابة للحاالت اإلنسانية 
من االتفاق أن الصأأأأأأأأأأأأندوق سأأأأأأأأأأأأيكون مسأأأأأأأأأأأأووالا عن تنظيم الت مني على  2-٨البند فقد ورد يف  - 4٦

إمداداته ومعداته املخزنة يف شأأأأأأبكة مسأأأأأأتودع األمم املتحدة لالسأأأأأأتجابة للحاالت اإلنسأأأأأأانية، ما مل يطلب 
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الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق من الربانمج تقدمي ه   اخلدمة احملددة، وهي حالة مل حتدث حىت ا ن  وأوضأأأأأأأأأأأأأأأح املكتب 
أنه سأأأأأأأيطلب رمسيا من مسأأأأأأأتودع االسأأأأأأأتجابة للحاالت اإلنسأأأأأأأانية أن يدرج السأأأأأأألع األسأأأأأأأاسأأأأأأأية اإلقليمي 

 للصندوق ضمن غطائه الت ميين وفقاا ألحكا  االتفاق 
وذكرت إدارة الصأأأندوق أن املكتب اإلقليمي قد  رسأأأالة ابلربيد اإللكرتوين ورد فيها رد املسأأأتودع  - 47

 بش ن وثيقة أتمني املستودعات 
لى الرغم من املعلومات املقدمة، يرى اجمللس أنه ال يوجد ما يكفي من األدلة اليت تسأأأأأأأأأأأأأأأمح وع - 4٨

بت كيد التغطية اليت يقدمها الت مني مبا أن اجمللس مل يسأأأأأأأأأأأأأتلم وثيقة الت مني  وابإلضأأأأأأأأأأأأأافة إىل ذلك، الحظ 
 اجمللس أن املكتب اإلقليمي مل يكن على علم بوجود ه ا الت مني وإجراءاته ونطاقه  

ويوصي اجمللس الصندوق ابلتأمني على سلعه األساسية، إما عن طريق إبرام اتفاق خطي مع  - 49
مساتودع األمم املتحدة لالساتبابة للحاالت اإلنساانية رو التوقيع على اتفاق أتمني لالمتثال لساياسة 

  اإلمدادات، مبا يقل  من خماطر الفقدان والتلف يف حالة وقوع كارثة
لس الصاااااااااااندوق إبصااااااااااادار تعليمات إىل رؤسااااااااااااء املكات ، من رج  التوعية ويوصاااااااااااي اجمل - 50

  ابست دامات وثيقة التأمني وإجراءاهتا املعتادة.
 

 إدارة املش ايت والعقود - 7 
 ختطيط املشرتايت  

ينص دليل الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق للسأأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأأات واإلجراءات املتعلقة ابملشأأأأأأأأأأأأأأأرتايت املنتظمة، املنقح يف  - 51
لتقييم وتقدير التكالي  وحتديد االحتياجات هي اخلطوات األوىل يف عملية الشأراء ، على أن ا2015 عا 

وهي ضأأأرورية ألنشأأأطة الشأأأراء، وعلى أن وضأأأع هنج اسأأأرتاتيجي للمشأأأرتايت من خالل ختطيط املشأأأرتايت 
 بشكل مالئم ويف الوقت املناسب هو عنصر رئيسي لتحقيق النجاح يف تنفي  الربامج أو املشاريع 

ه ا السأأأأأأأأأأياق، هناك حدود مالية للمشأأأأأأأأأأرتايت اليت تقو   ا املكاتب امليدانية، تتمثل يف أن  ويف - 52
دوالراا جيب أن يكون قد ورد بشأأأأأأأأ هنا على  49 999دوالر وتقل عن  5 000املشأأأأأأأأرتايت اليت تزيد عن 

حني ، يف “طلب عروض األسأأأأأأأأأأأأعار”األقل ثالثة عروض تل  االحتياجات املطلوبة ومت تلقيها من خالل 
دوالر تتطلأأب حأأداا أد  من ثالثأأة عروض تل  االحتيأأاجأأات  50 000أن املشأأأأأأأأأأأأأأأرتايت اليت تزيأأد عن 

 “ دعوة لتقدمي عطاءات و/أو طلب تقدمي عروض”املطلوبة من خالل 
من سياسات الصندوق استثناءا من اتباع الطرق الرمسية يف  2-1-5-2ومع ذلك، حتدد النقطة  - 53

 دوالر، جيب أن أيذن به مديرو املكاتب امليدانية   50 000د أقصى قدر  التماس تقدمي العروض حب
الت هب لبدء تنفي  الوقاية الفعالة من فيوس نقص املناعة البشأأأأرية ”وكشأأأأ  اسأأأأتعراض مشأأأأروع  - 54

، ال ي اضأأأأطلع به املكتب القطري للصأأأأندوق “لدى الفئات املت ثرة الرئيسأأأأية يف الربازيل وبيو واملكسأأأأيك
 ٨ 400، أن خطة املشأأأأأأأأأروع تشأأأأأأأأأمل اقتناء 2020كسأأأأأأأأأيك، وال ي من املقرر إجناز  إىل غاية عا  يف امل

 جمموعة من املواد الالزمة لتشخيص اإلصابة بداءي املأَُتَدثَِّّرة والسيالن، موزعة على النحو التايل:
 

 من الفصل الثاين 3اجلدول 
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 خطة مشروع الشراء  

األصناف املقرر اقتناؤها أبموال 
 رفق الدويل لشراء األدويةامل

 السنة األوىل
 2017متوز/يوليه  1من 
 201٨حزيران/يونيه  30إىل 

 السنة الثانية
 201٨متوز/يوليه  1من 
 2019حزيران/يونيه  30إىل 

 السنة الثالثة
 2019متوز/يوليه  1من 
 2020حزيران/يونيه  30إىل 

جمموعات مسأأتلزمات تفاعل     
الأبأولأيأمياز الأتسأأأأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأأأأألي 

َتَدثِّرَة لت
ُ
شأأأأأخيص اإلصأأأأأابة ابمل

َُكوََّرة البُأنِّيَّة
 4 700 2 ٦00 1 100 وامل
 
الت هب لبدء تنفي  الوقاية الفعالة من فيوس نقص املناعة ”خلطة مشأأأأأأأأأأأأأأأروع  1جدول مسأأأأأأأأأأأأأأأتخلص من املرفق  :املصدر 

 “ البشرية لدى الفئات املت ثرة الرئيسية يف الربازيل وبيو واملكسيك
  
، أصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدر املكتأأأأأب القطري يف املكسأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأك، يف إطأأأأأار الوثيقأأأأأة 201٨وز/يوليأأأأأه مت 31ويف  - 55

UNFPA/MEX/050/2018 ُعدة اختبار للجزيئيات  720، طلباا لعرض األسأأأأعار من أجل احلصأأأأول على
َتَدثَِّّرة والسأأيالن  ويف وقت الحق، وابلضأأبط يف 

ُ
، ورد يف الوثيقة 201٨آب/أغسأأطس  ٨للكشأأ  عن امل

 50 000أنه مت اسأأأأأأتال  عرضأأأأأأني من عروض األسأأأأأأعار، كال ا تزيد قيمته على “ ييمموجز التق”املعنونة 
دوالر  ويف هنأأايأأة املطأأاف، أُعلن عن بطالن العمليأأة ابلنظر إىل أن طريقأأة الشأأأأأأأأأأأأأأأراء املختأأارة ال تسأأأأأأأأأأأأأأأمح 

 دوالر  50 000ابلشراء مببالغ تقل عن  إال
 MCD Servicios Integrales deة ، ُمنح طلب عرض األسعار لشرك201٨ويف أيلول/سبتمرب  - 5٦

Diagnósticos S.A. 34 3٦7ُعدة اختبار مببلغ  4٨0القتناء  92٦5  وُأصأأأأأأدر حينها أمر الشأأأأأأراء رقم 
، من خالل التعديل 9531، ُأصأأأأأأأأأدر أمر شأأأأأأأأأراء اثٍن حتت رقم 201٨دوالرا  ويف تشأأأأأأأأأرين الثاين/نوفمرب 

دوالرا، وهو ما يتجاوز املبلغ  1٦ 913موعه عدة اختبار إضأأأأافية، مببلغ جم 2٨٨، للحصأأأأول على 1 رقم
املسأأأموح به ابلنسأأأبة لطريقة الشأأأراء ه   كما هو منصأأأوص عليه يف السأأأياسأأأة العامة  وترد معلومات أكثر 

 من الفصل الثاين   4تفصيال يف اجلدول 
 

 من الفصل الثاين 4اجلدول 
 موجز يل ص رمري الشراء  

 رقم أمر الشراء اتريخ أمر الشراء 
دات اخأأأأأتأأأأأبأأأأأأأأار  عأأأأأأأأدد ُتََدثِّّرَة والسيالنعأأأأأأأأُ  املبلغ اإلصابة ابمل

 34 3٦7 4٨0 92٦5 201٨تشرين األول/أكتوبر  4    
 1٦ 913 2٨٨ 9531 201٨تشرين الثاين/نوفمرب  30

 51 280 768  اجملموع
 
جأأأأأأأأدول أعأأأأأأأأد  جمأأأألأأأأس مأأأأراجأأأأعأأأأي احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاابت مأأأأن خأأأأالل املأأأأعأأأألأأأأومأأأأأأأأات املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأقأأأأأأأأاة مأأأأن الأأأأعأأأأقأأأأأأأأد  :املصدر 

UNFPA/MEX/SCP/014/2018 9531ورقم  92٦5، أمرا الشراء رقم 1، التعديل رقم  
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كأأان ينبغي حتأأديثأأه   201٨وتوافق إدارة الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق على أن تقييم االحتيأأاجأأات احملأأّدث لعأأا   - 57
بشأأأكل صأأأحيح يف خطة الشأأأراء، وأن قرار شأأأراء كمية أقل من ُعدات االختبار عما كان مقرراا يف األصأأأل 

 مالحظة ابملل  يف عملية الشراء كان ينبغي إرفاقه ك
ويشي الصندوق إىل أن إجراءات الشراء املنقحة اليت سيتم اعتمادها يف املستقبل القريب تكل   - 5٨

بوضأأأأأأوح وحدات العمل يف الصأأأأأأندوق إبعداد خطط سأأأأأأنوية للشأأأأأأراء وابسأأأأأأتعراض ه   اخلطط كل ثالثة 
 ات املتصلة ابلربامج والتمويل أشهر، من أجل مواءمة خطط الشراء مع احلقائق واالحتياج

وابملثل، أحاطت إدارة الصأأأأندوق علما ابحلالة وسأأأأتكفل قيا  املكاتب القطرية للصأأأأندوق برصأأأأد  - 59
دقيق لعمليات الشأأأأأأراء والعتبات املقررة قبل تقدمي التعهدات وأوامر الشأأأأأأراء، من أجل االمتثال للسأأأأأأياسأأأأأأة 

ها يف دورات التدريب اإلقليمية بش ن الشراء اليت ستنظم العامة  وستعرض ه   النقطة وسيتم الت كيد علي
 مستقبال يف املنطقة 

ويوصاااااااي اجمللس أبن يعزز الصاااااااندوق عملية الت طيط للشاااااااراء بغرض مراعاة االحتياجات  - ٦0
  .احملددة عند اختيار طريقة الشراء يف املشروع

سياسة العامة يف املش ايت اليت ويوصي اجمللس أبن ميتث  الصندوق للعتبات املقررة وفقا لل - ٦1
 .تقوم هبا املكات  القطرية وأبن جيري رصدا دوراي لعملية الشراء

 
 االفتقار إىل املوافقة املسبقة لفرع خدمات املشرتايت على طلبات الشراء   

حيدد دليل الصأأأأأأأندوق للسأأأأأأأياسأأأأأأأات واإلجراءات املتعلقة إبدارة إمدادات الربامج األجهزة واللواز   - ٦2
سأأأأأأأأأألعاا ”الطبية، مثل معدات املسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأفيات واألدوات اجلراحية ومعدات ولواز  التشأأأأأأأأأأخيص، ابعتبارها 

متطلبات ”(، حتت بند ٨) 3يقتنيها الصأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأتخدامها يف براجمه  وابملثل، ورد يف الفقرة “ أخرى
الطبية جيب أن تتم  ، أن عمليات الشأأراء احمللي للمنتجات الصأأيدالنية واألجهزة“السأأياسأأة العامة الرئيسأأية

على أسأأأأأأأاس اسأأأأأأأتثنائي، ومبوافقة مسأأأأأأأبقة من فرع خدمات املشأأأأأأأرتايت، وأن ختضأأأأأأأع لضأأأأأأأمان اجلودة وفقاا 
 للسياسات واإلجراءات املوسسية املعمول  ا 

التحضأأأأأأأي لتنفي  الوقاية املشأأأأأأأرتكة من فيوس نقص املناعة البشأأأأأأأرية لدى ”وفيما يتعلق مبشأأأأأأأروع  - ٦3
، اشأأأأأرتى املكتب القطري يف املكسأأأأأيك عدات اختبار للجزيئيات للكشأأأأأ  عن “ئيسأأأأأيةالفئات املت ثرة الر 

َتَدثَِّّرة والسأأأأأأأأيالن، وأصأأأأأأأأدر أمر شأأأأأأأأراء يف 
ُ
 34 3٦7مببلغ إمجايل قدر   201٨تشأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  4امل

، أرسأأأل املكتب إىل فرع خدمات املشأأأرتايت طلباا لشأأأراء أصأأأناف 201٨آب/أغسأأأطس  29دوالراا  ويف 
جة يف القوائم ألن املنتجات مل تكن متاحة يف قوائم الصأندوق أو منظمة األمم املتحدة للطفولة أو غي مدر 

 منظمة الصحة العاملية 
وطلب اجمللس من فرع خدمات املشأأأأأرتايت تزويد  ابملوافقة املسأأأأأبقة فيما يتعلق ابألجهزة الطبية،  - ٦4

يك  غي أن اإلدارة سأأأأأأأأأأألمته وثيقة معنونة بعد عد  حصأأأأأأأأأأأوله على األدلة من املكتب القطري يف املكسأأأأأأأأأأأ
(، صأأادرة عن Ec. full quality assurance system certificate“ )شأأهادة نظا  ضأأمان اجلودة الكاملة”

 الطبية   حكومة إسبانيا، وهي من بني األذون املطلوبة مبوجب املتطلبات التقنية للصندوق املتعلقة ابألجهزة
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على أن املكتب القطري كان ينبغي أن حيصأأل على موافقة خطية مسأأبقة وتوافق إدارة الصأأندوق  - ٦5
من فرع خدمات املشأأأأرتايت قبل شأأأأراء اللواز  الطبية بغرض احلصأأأأول على التصأأأأريح التقين املطلوب للواز  

 الطبية، على النحو املطلوب يف سياسة شراء املنتجات غي املدرجة يف قوائم الصندوق 
طل  املكات  امليدانية التابعة للصااندوق، يف الوقت املناساا ، موافقة ويوصااي اجمللس أبن ت - ٦٦

مساااابقة من فرع خدمات املشاااا ايت على شااااراء اللوازم الطبية يف عمليات الشااااراء املسااااتقبلية، ورن 
  تقدم دليال على املوافقة اليت استلمتها من فرع خدمات املش ايت

 
 مكافحة الغش - 8 

 الغشعد  كفاية تدابي مكافحة   
يف إطار سياسة مكافحة ممارسات الغش وغيها من املمارسات احملظورة، اليت نُقحت يف تشرين  - ٦7

، يتبع الصأأأأأأأأأأأأأندوق مبدأ عد  التسأأأأأأأأأأأأأامح مطلقاا مع ارتكاب املخالفات، مبا يف ذلك 201٨األول/أكتوبر 
األفراد من غي املوظفني ممارسات الغش وغيها من املمارسات احملظورة، مما يعين امتناع موظفي الصندوق و 
 واملوردين والشركاء املنف ين وأي طرف اثلث عن االخنرا  يف مثل ه   املمارسات 

على أن السأأأأأأأياسأأأأأأأة تنطبق على مجيع أنشأأأأأأأطة الصأأأأأأأندوق وعملياته، مبا يف ذلك  5وتنص الفقرة  - ٦٨
أعمال الغش وغيها الربامج املمولة من الصأأأأأأندوق، وك لك تلك اليت ينف ها الصأأأأأأندوق، وادف إىل منع 

 من املمارسات احملظورة، وكشفها والتصدي هلا، وهي تشمل ما يلي:
موظفو الصأأأأأأأأأأأندوق، ال ي حيملون كتب تعيني مبوجب عقود تعيني دائمة أو مسأأأأأأأأأأأتمرة  )أ( 

  “(املوظفون)”حمددة املدة أو موقتة  أو
 البائعون، مبن فيهم:  )ب( 
األفراد املتعاقدين بوصأأأأأأأفهم خرباء اسأأأأأأأتشأأأأأأأاريني،  فرادى املتعاقدين املسأأأأأأأتقلني من قبيل ‘1’ 

وأصأأأأأأأأأحاب عقود اخلدمات، ومتطوعي األمم املتحدة املعينني للعمل يف صأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة 
   “(األفراد من غي املوظفني)”للسكان، واملتدربني الداخليني 

   “(املوردون”م املوردون الفعليون أو احملتملون للسلع واخلدمات )يشار إليهم عادةا ابس ‘2’ 
الشأأأأأأأأأأأأأأأركأأاء املنفأأ ون الأأ ين يتعأأاقأأد معهم الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق لتنفيأأ  أحأأد الربامج اليت ميوهلأأا  ‘3’ 

   “(املنف ون الشركاء)”
 “( األطراف الثالثة)”أي طرف آخر تربطه ابلصندوق عالقة تعاقدية  ‘4’ 

الة منع ممارسات وابإلضافة إىل ذلك، يضطلع موظفو الصندوق أبدوار ومسووليات حامسة يف كف - ٦9
أنه يُتوقع  15الغش وغيها من املمارسأأأأات احملظورة وكشأأأأفها والتصأأأأدي هلا على الفور  فقد ورد يف الفقرة 

من املديرين على مجيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوايت أن يكونوا قدوة لبقية العاملني يف املنظمة  وجيب أن ميتثل األفراد من 
واألطراف الثالثة ألعلى املعايي األخالقية، ويتعني غي موظفي الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق واملوردون والشأأأأأأأأأأأأأأأركاء املنف ون 

عليهم اإلبالغ عن أي أعمال غش أو غيها من املمارسأأأأأأأأات احملظورة الناشأأأأأأأأئة فيما يتصأأأأأأأأل ابلعقد ال ي 
 أبرمو  مع الصندوق 
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البائعني واجلزاءات )املنقحة يف تشأأأأأأأرين من السأأأأأأأياسأأأأأأأة املتعلقة ابسأأأأأأأتعراض ا  1-2وتنص الفقرة  - 70
( أن البائع هو كل مقد  عرض أو مورد حمتمل أو مسأأأأأأأجل أو فعلي، أو متعاقد، أو 201٨توبر األول/أك

ست ممارسات حمظورة، مبا  4-2متكفل ابلسلع واخلدمات و/أو األعمال لصاحل الصندوق  وحتدد الفقرة 
اعد سأألوك التصأأرف أو السأألوك ال ي يتعارض مع قو ”يف ذلك املمارسأأة غي األخالقية، واليت تُعّرف أبهنا 

، وأحكا  ما بعد انتهاء العمل، والضأأأأأيافةاملوظ  أو املوّرد، مثل تلك املتعلقة بتضأأأأأارب املصأأأأأاحل، واهلدااي 
 “ وإساءة استعمال السلطة، والتحرش

على أنه جيب على موظفي الصأأأأأأأأأأأأأندوق إبالغ مدير مكتب خدمات  2-4وأخيا، تنص الفقرة  - 71
ت ابرتكاب خمالفات  ويعترب ه ا االلتزا  قد اسأأأأأأأأتويف عن طريق مراجعة احلسأأأأأأأأاابت والتحقيق أبي ادعاءا

يلي: )أ( تقدمي تقرير إىل مكتب خدمات مراجعة احلسأأأأأأأأأأأأأاابت والتحقيق  )ب( وتقدمي تقرير إىل مدير  ما
املوظ   وجيأأب على املأأدير أن حييأأل التقرير إىل مأأدير مكتأأب خأأدمأأات مراجعأأة احلسأأأأأأأأأأأأأأأأاابت والتحقيق 

 إبطاء   دون
، طلب املكتب القطري يف املكسأأأأأأيك عرض أسأأأأأأعار للمشأأأأأأرتايت يف 201٨متوز/يوليه  31ويف  - 72

التحضأأأأأأأأأي لتنفي  الوقاية املشأأأأأأأأأرتكة من فيوس نقص املناعة البشأأأأأأأأأرية لدى الفئات املت ثرة ”إطار مشأأأأأأأأأروع 
، 201٨آب/أغسطس  24ويف وقت الحق، أشارت اإلدارة يف تقرير تقييم العطاءات، املورخ “  الرئيسية
جتدر اإلشأأأأأأأأأأأأارة إىل أنه خالل الفرتة اليت كان فيها طلب العروض ه ا مفتوحاا، تصأأأأأأأأأأأأرف مقد  ”أنه: إىل 

اخلدمات بطريقة ملحة نوعا ما، وسأأأعى إىل التواصأأأل مع أشأأأخاص من خارج العملية لطلب اسأأأتفسأأأارات 
ملمثل بشأأأأأ ن طلب العروض، واتصأأأأأل بفريق املشأأأأأروع بطريقة شأأأأأابتها تعليقات غي أخالقية، كما اتصأأأأأل اب

 “ ومبوزع اثنوي، أبلغ الصندوق أن مقد  اخلدمات أثنا  عن املشاركة يف طلب العروض ه ا
والحظ اجمللس أن مقد  اخلدمات يتخ  من املكسأأأأأيك مقرا له حتت اسأأأأأم آخر  وابإلضأأأأأافة إىل  - 73

املوعد كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب، نُظمت دعوة لتقدمي العطاءات القتناء ُعدات اختبار  وكان   7ذلك، يف 
  وكان مقد  اخلدمات امل كور أعال  من بني 2019كانون الثاين/يناير   11النهائي لتقدمي العروض هو 

، مت اختيار  بوصأأأأأأأأأأأأأأأفه البائع 2019كانون الثاين/يناير   1٦مقدمي العطاءات املدعوين للمشأأأأأأأأأأأأأأأاركة، ويف 
، كان 2019يف شأأأأأأأأأبا /فرباير دوالراا  و  390 921املقرتح ال ي أرسأأأأأأأأأى عليه العقد البالغة قيمته حوايل 

العقد خيضأأأأأأأع السأأأأأأأتعراض تقييمي تقين ومايل من جانب جلنة اسأأأأأأأتعراض العقود  والحظ اجمللس أن إدارة 
 الصندوق مل تبلغ تلك احلاالت إىل مدير مكتب خدمات مراجعة احلساابت والتحقيق 

وقوع أي شأأأأأأأأأأأكل من وترى إدارة الصأأأأأأأأأأأندوق أن اإلجراءات املناسأأأأأأأأأأأبة قد اخت ت للحيلولة دون  - 74
أشأأأأأأكال املمارسأأأأأأات احملظورة  فقد أجرى الصأأأأأأندوق مشأأأأأأاورات مع مكتب خدمات مراجعة احلسأأأأأأاابت 

ردا يفيد أبنه ال يوجد ما يشأأأي إىل أن الشأأأركة قد حاولت  2019نيسأأأان/أبريل  10والتحقيق، وتلقى يف 
ابقة مع مكتب خدمات عمدا االخنرا  يف ممارسأأأأات حمظورة  وابإلضأأأأافة إىل ذلك، قد تكون مشأأأأاورة سأأأأ

 مراجعة احلساابت والتحقيق أو املكتب اإلقليمي قد قدمت دعماا إضافياا للقرار املتخ  
وحييط اجمللس علمأاا برد اإلدارة  ومع ذلأك، فأإنأه يرى أن اإلجراءات اليت اختأ اأا اإلدارة مل تنف   - 75

 بطريقة وقائية 
لتابعة للصااندوق إببالم مكت  خدمات مراجعة ويوصااي اجمللس أبن تقوم املكات  القطرية ا - 7٦

احلسااااااااااااابت والتحقيق، ك،لية وقائية، ابلسااااااااااالو  املتبع يف ري حاالت رخرى قد ميكن مالحظتها يف 
  املستقب ، من رج  االمتثال لسياسة الصندوق املتعلقة ابستعراض البائعني واجلزاءات
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 إدارة املوارد البشرية - 9 
 عمليات تفويض السلطة  

تنص السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة املتعلقة بتفويض سأأأأأأأأأألطة إدارة املوارد البشأأأأأأأأأأرية إىل املمثلني املعينني من جانب  - 77
، على أن السأألطة اإلدارية ملها  املوارد البشأأرية تفوض إىل املمثل ال ي 199٦الصأأندوق، الصأأادرة يف عا  

واملوظفني الفنيني  يعينه الصأأأأأأأأأندوق وتغطي تفويض السأأأأأأأأألطة فيما يتعلق مبوظفي الصأأأأأأأأأندوق املعينني وطنيا
أنه يف البلدان اليت يكون فيها ممثل برانمج األمم املتحدة  3املبتدئني  وإضأأأأأأأأأأأأأأأافة إىل ذلك، ورد يف الفقرة 

اإلمنائي ممثالا أيضأأأأأأا لصأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأكان، ال يوجد أي تغيي يف الرتتيبات التشأأأأأأغيلية ل دارة 
 اليومية للمكتب القطري للصندوق  

إىل أنه جيب إحالة أي اسأأأأأأأأتثناءات أو ممارسأأأأأأأأات خارجة عن السأأأأأأأأياسأأأأأأأأات  4ارت الفقرة وأشأأأأأأأأ - 7٨
واإلجراءات واملمارسأأأأأأأات املتعلقة مبوظفي الربانمج اإلمنائي/الصأأأأأأأندوق إىل شأأأأأأأعبة الشأأأأأأأوون املالية وشأأأأأأأوون 

بة من سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة إطار الرقا 3املوظفني واإلدارة يف مقر الصأأأأأأأأندوق  وابإلضأأأأأأأأافة إىل ذلك، ينص املبدأ رقم 
، على أنه جيب على 201٦(، الصأأأأأأأأادرة يف أيلول/سأأأأأأأأبتمرب 2يف الشأأأأأأأأكل “ بيئة املراقبة”الداخلية )انظر 

 الصندوق إنشاء اهليكل والسلطة واملسوولية 
والحظ اجمللس وجود مها  متماثلة جيري تنفي ها من خالل أنواع خمتلفة من املناصأأأأأب الوظيفية   - 79

حتدد فقط األسأأأأاس فيما يتعلق ابملوارد البشأأأأرية وال تشأأأأمل جماالت ومن مث، فإن سأأأأياسأأأأة تفويض السأأأألطة 
أخرى مثل اتفاقات الشأأأأأأأأأأأأأركاء املنف ين، واالتفاقات الطويلة األجل، واتفاقات التمويل املشأأأأأأأأأأأأأرتك  ونتيجة 
ل لك، هناك طرق خمتلفة للتنفي  يف عمليات مماثلة، مع عد  وجود مبادئ توجيهية واضأأأأأأأأأأأأأأأحة ابلنسأأأأأأأأأأأأأأبة 

 ضع إلشراف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  للبلدان اليت خت
وستقو  إدارة الصندوق بوضع مصفوفة لتفويض السلطات، مبا يعزز السلطات على النحو املبني  - ٨0

يف السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات املختلفة، وسأأأأأأأأأأأتعمل مع املكاتب اإلقليمية لكفالة تكيي  املصأأأأأأأأأأأفوفة على حنو يعكس 
 كاتب اليت ليس فيها ممثل عينه الصندوق الرتتيبات يف امل

ويوصااي اجمللس الصااندوق ابسااتعراض وحتديث السااياسااة املتعلقة بتفويض الساالطة على  و  - ٨1
شااااااااااااام ، مع العم  بوجه خاص على إجياد مبادئ توجيهية حمددة للمناصاااااااااااا  العليا يف املكات  

  اإلقليمية
 

 اإلدارة العامة - 10 
 بنما نقل املكتب القطري يف   

وفقا الختصأأأأأأاصأأأأأأات املكتب اإلقليمي لصأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأكان، تتمثل املها  املتصأأأأألة  - ٨2
 ابملرافق فيما يلي: 

كفالة استيفاء البىن التحتية واألصول واملرافق التابعة للمكتب اإلقليمي ملتطلبات تسيي  )أ( 
 ة للتنمية املستدامة األعمال بكفاءة وفعالية، ابلتنسيق مع جمموعة األمم املتحد

 التنسيق الوثيق مع مدير شعبة اخلدمات اإلدارية قبل مباشرة أي خطط لنقل املكتب   )ب( 
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مواصأأألة اسأأأتكشأأأاف فرص التعاون اإلقليمي املشأأأرتك بني الوكاالت لتحقيق وفورات يف  )ج( 
  التكالي  املتعلقة ابلسفر والتخضي واخلدمات املشرتكة وأماكن العمل املشرتكة 

اسأأأأتعراض وإقرار الطلبات اليت تقدمها املكاتب القطرية بشأأأأ ن إنشأأأأاء مكاتب المركزية  )د( 
 استنادا إىل بياانت اجلدوى املقدمة 

واملكتب اإلقليمي مسأأأأأأأأأوول أيضأأأأأأأأأاا عن رصأأأأأأأأأد معدالت توظي  واسأأأأأأأأأتخدا  املوارد يف املكاتب  - ٨3
ع احلدود القصأأأأوى، وعن إعادة توزيع املوارد القطرية واختاذ اإلجراءات التصأأأأحيحية بشأأأأ هنا، مبا يتماشأأأأى م

يف املنطقة اسأأأأأأأأأأأأأأأتجابة لالحتياجات اليت تعرب عنها املكاتب القطرية واحلدود القصأأأأأأأأأأأأأأأوى املقررة، وذلك 
ابلتنسأأأيق مع الوحدة ذات الصأأألة يف املقر  وابإلضأأأافة إىل ذلك، فإن املكتب اإلقليمي مسأأأوول عن رصأأأد 

 اتب القطرية واختاذ اإلجراءات التصحيحية بش هنا حالة األصول واألنشطة العقارية للمك
، طلأأأب املأأأدير اإلقليمي للمكتأأأب اإلقليمي ألمريكأأأا الالتينيأأة 201٨أيلول/سأأأأأأأأأأأأأأأبتمرب  1٨ويف  - ٨4

ومنطقأأة البحر الكأأاري  من املأأديرة التنفيأأ يأأة نقأأل املكتأأب القطري يف بنمأأا، نظراا لقأأدرة املكتأأب اإلقليمي 
دوالرا يف السأأأأأنة، والفوائد  33 320، ولوفورات التكالي  املقدرة حبوايل على اسأأأأأتقبال موظفني إضأأأأأافيني

احملتملة للدعم التشأأأأأأأأأأأأأأأغيلي والتنسأأأأأأأأأأأأأأأيق بني املكاتب وجودة الدعم املقد  من املكتب اإلقليمي يف جماالت 
د أفا املشرتايت والتمويل وتكنولوجيا املعلومات واملساعدة التقنية، من بني جوانب أخرى  ومع ذلك، وكما

، 201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأمرب   20املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري ، فإىل غاية 
 مل يصدر عن املقر رد خبصوص الطلب امل كور للمدير اإلقليمي 

ويرى اجمللس أن الوفورات املقدرة يف التكالي  والفوائد اليت سأأأأأأأأأأأأأأأتنجم عن الدعم املباشأأأأأأأأأأأأأأأر من  - ٨5
 مي للمكتب القطري من ش هنا أن حتسن كفاءة استخدا  موارد الصندوق  املكتب اإلقلي

وأحاطت إدارة الصندوق علما ابملس لة وأوضحت أن املكتب التنفي ي لألمني العا  جيري حالياا  - ٨٦
اسأأأأأأتعراضأأأأأأاا إقليمياا لبحث املها  والقدرات لكامل اهليكل اإلقليمي  وقد يشأأأأأأمل ذلك االشأأأأأأرتاك يف موقع 

وكاالت خمتلفة من أجل تعزيز السأأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأأة العامة وغي ذلك من الدعم املقد  إىل أفرقة األمم  واحد بني
املتحدة القطرية، من أجل مسأأأأأأاعدة البلدان يف تسأأأأأأريع وتية التنمية املسأأأأأأتدامة  وإضأأأأأأافة إىل ذلك، أطلق 

قر واملكاتب الصأأأأأأأندوق مبادرات جديدة للتغيي من أجل اسأأأأأأأتعراض ومواءمة مها  وأدوار ومسأأأأأأأووليات امل
اإلقليميأأة واملكأأاتأأب دون اإلقليميأأة، على التوايل، وذلأأك  أأدف توفي دعم متسأأأأأأأأأأأأأأأق ومتكأأامأأل للمكأأاتأأب 

  2019القطرية  وسوف ُيستكمل االستعراض حبلول هناية عا  
ويوصي اجمللس الصندوق أبن يبقي نص  عينيه حتقيق روجه الكفاءة عند إعادة هيكلة الدعم  - ٨7

  مه إىل املكت  القطري يف بنما، ويف إطار مبادرات اإلصالح املقبلة لألمني العام.اإلداري الذي يقد
 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - 11 
 مرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

اإلجراء التقين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف األمانة العامة لألمم ”ورد يف الوثيقة املعنونة  - ٨٨
، )واملنطبقأأة على مجيع مراكز 2015، الصأأأأأأأأأأأأأأأأأادرة يف عأأا  “املتحأأدة ملراقبأأة الأأدخول إىل مراكز البيأأاانت

البيأأاانت اليت متلكهأأا األمم املتحأأدة أو تشأأأأأأأأأأأأأأأغلهأأا أو تراقبهأأا(، أن مراكز البيأأاانت جيأأب أن تظأأل نظيفأأة 
أنه ال يسأأمح مبواد التغلي  ُتسأأتخد  كغرف ختزين للمعدات اجلديدة أو القدمية أو الزائدة عن احلد، و  وأال
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 5)من ورق مقوى وورق وبالسأأأأأأأأأأأتيك وخشأأأأأأأأأأأب وسأأأأأأأأأأأتيين، وما إىل ذلك( يف مركز البياانت )انظر الفرع 
، الفقراتن ) ( و )ي((  وابإلضأأأأأأأأأأأافة إىل ذلك، ال بد من إزالة مجيع مواد “السأأأأأأأأأأألوك يف مركز البياانت”

 يف مركز البياانت التغلي  قبل نقل املعدات إىل األماكن املرتفعة األرضية 
واستعرض اجمللس غرف معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املقر واكتش  وجود مواد  - ٨9

تغلي  وك لك وجود وصلة كهرابئية كانت خارجة من احلائط  وميكن أن يشكل ذلك خطراا ألن الوصلة 
خاطر قد توثر على األشخاص وبقية املقابس الكهرابئية ليست حممية بشكل صحيح وقد تصبح مصدراا مل

 وعلى معدات التربيد اليت تعتمد عليها الوصالت الكهرابئية  
وسأأتتخ  إدارة الصأأندوق اإلجراءات املناسأأبة لالسأأتجابة للتوصأأيات والتصأأدي للخطر احملدد من  - 90

يع خالل اسأأتعراض الكابالت وتدابي احلماية يف غرف املعدات، ابإلضأأافة إىل إيقاف تشأأغيل وسأأحب مج
 املعدات اليت مل تعد ضرورية نتيجة لنقل التطبيقات إىل نظم احلوسبة السحابية 

ويوصاااااااي اجمللس أبن يت ذ الصاااااااندوق تدابل ملنع امل اطر الكهرابئية داخ   رف املعدات  - 91
وحوهلا، هبدف محاية املرافق من التهديدات، مبا يف ذلك الكوارث الطبيعية رو الكوارث من صااااااااااانع 

  اإلنسان
 

 إفصاحات اإلدارة  -جيم  
 شط  األموال النقدية واملبالغ املستحقة القبض واملمتلكات  - 1 

دوالرا )مقابل خسائر قدرها  450 515أبلغ الصندوُق اجمللَس أبنه شطب رمسياا خسائر قدرها  - 92
 9٦ ٦51(  ومشلت عملية الشأأأأأطب تربعات مسأأأأأتحقة القبض قدرها 2017دوالرا يف عا   313 39٦

دوالرا   139دوالرات  وسأأأأأأأأألفاا مقدمة من صأأأأأأأأأندوق التشأأأأأأأأأغيل بقيمة  345 910دوالرا  وخمزوانا بقيمة 
 دوالرا )انظر املرفق الثاين(  7 ٨15وممتلكات ومنشآت ومعدات بقيمة 

 
 اهلبات - 2 

 خالل السنة قيد االستعراض، مل يبلغ الصندوق أبنه تلقى أي هبات  - 93
 

 ف ضحاالت الغش والغش امل - 3 
(، خّطط اجمللس عملياته ملراجعة حساابت 240وفقا للمعايي الدولية ملراجعة احلساابت )املعيار  - 94

البيأاانت املأاليأة على حنو انُتظر منأه بأدرجأة معقولأة حتأديأُد األخطأاء اجلوهريأة واالختالالت )مبأا فيهأا تلك 
اابت لتحديد مجيع األخطاء اجلوهرية النامجة عن الغش(  ولكن، ال ينبغي االعتماد على مراجعة احلسأأأأأأأأأأأأأأأ

 االختالالت  فاملسوولية عن منع الغش والكش  عنه تقع على عاتق اإلدارة يف املقا  األول  أو
وأثناء مراجعة احلسأأأاابت، وّجه اجمللُس اسأأأتفسأأأارات إىل اإلدارة بشأأأ ن مسأأأووليتها عن اإلشأأأراف  - 95

قائمة لتحديد خماطر الغش ومواجهتها، مبا فيها أي على تقييم خماطر الغش املادي وبشأأأأأأأأأأأأأأأ ن العمليات ال
ه انتباهها إليها  وّوجه اجمللس اسأأأتفسأأأارات أيضأأأا عما إذا كانت اإلدارة  خماطر معينة حدداا اإلدارة أو ُوجِّّ
على علم أبي حاالت غش فعلية أو مزعومة أو مشأأأأأأتبه يف وقوعها، مبا يف ذلك اسأأأأأأتفسأأأأأأارات وردت من 

سأأأأأأأأاابت والتحقيق  واالختصأأأأأأأأاصأأأأأأأأات اإلضأأأأأأأأافية اليت تنظم املراجعة اخلارجية مكتب خدمات مراجعة احل
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للحسأأأأأأاابت ُتدرج حاالت الغش والغش املفرتض يف قائمة املسأأأأأأائل الواجب اإلشأأأأأأارة إليها يف التقرير عن 
 مراجعة احلساابت 

بلغ ، مل جيد اجمللس أي حاالت غش غي حاالت الغش أو الغش املفرتض اليت أ201٨ويف عا   - 9٦
 دوالرا  3 234.97حاالت وتبلغ قيمتها  5الصندوُق اجمللَس عنها، وعددها 

 
 شكر وتقدير  -دال  

يود اجمللس أن يعرب عن تقأأدير  ملأأا تلقأأا  موظفو  من تعأأاون ومسأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأدة من املأأديرة التنفيأأ يأأة  - 97
 للصندوق و واملوظفني العاملني معها 

 
  شيلركاي   )توقيع(

  الحتادي األملاينرئيس ديوان احملاسبة ا
 رئيس جملس مراجعي احلساابت

  برموديزخورخي  )توقيع(
 املراقب املايل العا  جلمهورية شيلي 
 )مسوول أول لشوون مراجعة احلساابت(

 ِمهريشيراجي   )توقيع(
 املراقب املايل واملراجع العا  للحساابت يف اهلند
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 املرفق األول

 2017كانون األول/ديسمرب   31توصيات حىت السنة املنتهية يف حالة تنفيذ ال  
 

 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

          1 - 201٦ A/72/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 32الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأي اجمللس الصأأأأأأأأأأأأندوق مبا 
أن يعزز الرقأأأأابأأأأة على  يلي: )أ(

تقارير التقييم اجلزئي الواردة من 
مقدمي اخلدمات بغية كفالة أن 
تكون التقارير مدعومة بتفاصيل 
عن األعمأأأأأال املنجزة وأن توفر 

واضأأأحا السأأأتنتاجاام   أسأأأاسأأأا
أن يضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأن إجأأأأأراء  )ب( و

عمليات تقييم جزئية للشأأأأأأأأأأأأركاء 
املنف ين ووضأأأأأأأأأأأأأأع خطط ملتابعة 
االسأأأأأأأأأأأأأأأأتنتاجات والتوصأأأأأأأأأأأأأأأأيات 
الصأأأأأأأادرة عن التقييم اجلزئي مع 
شأأأأأأأأأركاء الصأأأأأأأأأندوق املنف ين أو 
الشأأأأركاء املنف ين املشأأأأرتَكني مع 

 الوكاالت األخرى 

ئي لتعزيز الرقابة على عملية التقييم اجلز 
وحتسأأأأني نوعية التقارير املتعلقة ابلتقييم 
اجلزئي، أصدر الصندوق قائمة مرجعية 
معأأدة لأأدعم املكأأاتأأب يف عمليأأة مراقبأة 
جودة التقييمأأأأأأات اجلزئيأأأأأأة اجلأأأأأأديأأأأأأدة  
ويركز موظفو الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق يف عمليأأأأة 
اسأأأأأأتعراضأأأأأأهم للجودة على ضأأأأأأمان أن 
يوفر املقّيمون املعلومأأأأأأأأات الأأأأأأأأداعمأأأأأأأأة 

قأأأأات إلثبأأأأات الكأأأأافيأأأأة يف جمأأأأال التعلي
يتوصأأأأأأأأأأأأأأأألون إليه من اسأأأأأأأأأأأأأأأأتنتاجات  ما

وتصأأأأأأأأنيفات  وسأأأأأأأأيواصأأأأأأأأل الصأأأأأأأأندوق 
اسأأأأأأأأأأأأأأأأتعراض البياانت الواردة من نظا  
ضأأأأأأأأأأمان الشأأأأأأأأأأركاء املنف ين ومتابعتها، 
حسأأب االقتضأأاء، مع املكاتب لكفالة 
 إجراء مجيع التقييمات اجلزئية املطلوبة 

وفقأأأأا للتحليأأأأل الأأأأ ي أجرا  جملس 
صندوق مراجعي احلساابت، اخت  ال

اإلجراءات الالزمأأأأأأة لتنفيأأأأأأ  هأأأأأأ   
التوصأأأأأية  ول لك، يعترب اجمللس أن 

 ه   التوصية قد نُأّف ت 

×    

2 - 201٦ A/72/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 3٦الفقرة 

يأأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجملأأأألأأأأس أبن يأأأأقأأأأو  
يلي: )أ( النظر يف  الصندوق مبا
ريأأأأأأأأب الأأالز  إىل تأأقأأأأأأأأدمي الأأتأأأأأأأأد

مأأنأأفأأأأأأأأ ي عأأمأألأأيأأأأأأأأات الأأفأأحأأص 
العشأأأأأأأأأأأأأأأأوائي على كيفيأأأأأة إجراء 
علميأأأأات الفحص العشأأأأأأأأأأأأأأأأوائي 
حىت يتسأأأأىن حتسأأأأني جودة ه   
العمليأأأأات  و )ب( ضأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأان 
متابعة مدى تنفي  التوصأأأأأأأأأأأأأيات 
املتعلقأأأأأأأأة ابلتقييم اجلزئي عنأأأأأأأأد 
الأأقأأيأأأأأأأأا  بأأعأأمأألأأيأأأأأأأأات الأأفأأحأأأص 
العشأأأأأأأأأأأأأأأأوائي، واحتفأاظ منفأ ي 
عمليأأأأات الفحص العشأأأأأأأأأأأأأأأأوائي 

أبلغ الصأأأأأأأأأأأأأأأأندوق اجمللس أبنه من أجل 
تأأأعأأأزيأأأز جأأأودة عأأألأأأمأأأيأأأأأأأأات الأأأفأأأحأأأص 
العشأأأأأأأأأأأأأوائي، مشلت أنشأأأأأأأأأأأأأطة التدريب 
 حلقات دراسية شبكية لتوفي التدريب
جلميع املوظفني على املواد التعليميأأأأأأأة 
اجلديدة املتعلقة ابلفحص العشأأأأأأأأأأأوائي، 
وعلى وجأأأأه التحأأأأديأأأأد منوذج الفحص 
العشأأأأأوائي  وابإلضأأأأأافة إىل ذلك، نظم 
الكيان حلقات عمل و/أو وجه الدعم 

 إىل مكاتب قطرية خمتارة  

حتقق اجمللس من أن الصأأأأأأأأندوق قد 
اخت  اإلجراءات الالزمة لتنفي  ه   

 وصية  ول لك تعترب قد نف ت  الت

×    

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

عن ذلك ليتسأأأأأأأىن تزويد  ابألدلة          
الصأأأأأأأأأأأأأندوق بت كيدات مدعومة 

ضأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأان أن  )ج( ابألدلأأأأة  و
جتري أنشطة الفحص العشوائي 
على حنو فعأأأأال وك ء، ووفقأأأأا 

 للتوجيهات السارية 
3 - 201٦ A/72/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 
 45الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجمللس أبن يكفأأأأأأأأل 
الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأدوق تقأأأأأدمَي املكأأأأأاتأأأأأب 
القطريأأأأأأأأة املعلومأأأأأأأأات عن أداء 
املأأأأورديأأأأن السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأوي وحأأأأجأأأأم 
املعامالت والوفورات احملققة إىل 
وكأأأاالت األمم املتحأأأدة الرائأأأدة 
جلميع أصأأأأأأأأأأأأأأأأحأأأاب االتفأأأاقأأأات 
الطويلة األجل اليت تسأأأأأتخدمها 
وكأأأأأأاالت أخرى حىت يتسأأأأأأأأأأأأأأأأىن 

 القيا  ابلتقييمات 

أبلغ الصأأأأأأأأأأأأأندوق اجمللس أنه ابلنظر إىل 
االحتيأأأاجأأأات اإلضأأأأأأأأأأأأأأأأأأافيأأأة، يعتز  فرع 
خدمات املشأأأأأأأأأأأأأأرتايت تقدمي مشأأأأأأأأأأأأأأروع 
إجراءات الشأأأأراء احملّدثة إىل أمانة دليل 

ياسأأأأأأات واإلجراءات، وك لك إىل السأأأأأأ
جلنة السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات لتوافق عليها حبلول 

  201٨ الربع األخي من عا 

حتقق اجمللس من حتأأديأأث إجراءات 
الشأأأأأأأأأأأأأراء وإصأأأأأأأأأأأأأدارها وتعميمها يف 

  ولأأأ ا 2019كأأأانون الثأأأاين/ينأأأاير 
 ُتعترب التوصية قد نُأفِّ ت 

×    

4 - 201٦ A/72/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 50الفقرة 

يأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجملألأأس أبن تأتأأقأأيأأأأأأأّأد 
مكأأاتأأب الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق امليأأدانيأأة 
خبطط الشأأأأأراء احمللية عند القيا  
بعمليات شأأأأراء، وأن تت كد من 
أن مجيع األصأأأناف املشأأأرتاة ترد 
يف خطط الشأأأأأراء احمللية لتيسأأأأأي 
رصأأأأأأأأأد أنشأأأأأأأأأطة الشأأأأأأأأأراء ومدى 

 وارد الكفاءة يف استخدا  امل

أبلغ الصأأأأأأأأأأأأأندوق اجمللس أنه ابلنظر إىل 
االحتيأأأاجأأأات اإلضأأأأأأأأأأأأأأأأأأافيأأأة، يعتز  فرع 
خدمات املشأأأأأأأأأأأأأأرتايت تقدمي مشأأأأأأأأأأأأأأروع 
إجراءات الشأأأأراء احملّدثة إىل أمانة دليل 
السأأأأأأياسأأأأأأات واإلجراءات، وك لك إىل 
جلنة السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات لتوافق عليها حبلول 

  201٨ الربع األخي من عا 

ات حتقق اجمللس من حتأأديأأث إجراء
الشأأأأأأأأأراء و إصأأأأأأأأأدارها وتعميمها يف 

  ولأأأ ا 2019كأأأانون الثأأأاين/ينأأأاير 
 ُتعترب التوصية قد نُأفِّ ت 

×    

5 - 201٦ A/72/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 ٦5الفقرة 

وافق الصأأأأأأأأأأأأندوق على توصأأأأأأأأأأأأية 
اجملأأألأأأس أبن يأأأقأأأو  مبأأأأأأأأا يأأألأأأي: 

من شأأأأأأأأأأ هنا أن  إنشأأأأأأأأأأاء آلية )أ(
متكن املنظمأأأأأأأة من اسأأأأأأأأأأأأأأأأتقأأأأأأأاء 
بيأأأاانت األرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة من نقأأأا  
اإلجأأأأأأأأازات يف اتريأأأأأخ تأأأأأقأأأأأأأأدمي 
البياانت املالية، وليس يف اتريخ 
االنتهأأأأأأاء من جتهيز كشأأأأأأأأأأأأأأأأوف 
املرتبأأأأأأأات، حىت يبلغ على حنو 

فيمأأأأا يتعلق ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأة )أ(، أبلغأأأأت 
اإلدارة اجمللس أنه مت تعديل اخلصأأأأأأأأأأأأأأأو  

 31لسأأأأأأأأأأأنوية حىت املتعلقة ابإلجازات ا
ابلقيمة  2017كانون األول/ديسأأأأمرب 

النقدية ل جازات السأأأأأأأأأأأأأأنوية اجملهزة يف 
اخلأأأأأأأأدمأأأأأأأأات اإللكرتونيأأأأأأأأة بني اترخيي 
التجميد املتعلقني بكشأأأأأأأأأأأأأأوف املرتبات 

 2017يف كأأأأأأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأأمرب 
  وبعأأأأأد 201٨وكأأأأأانون الثأأأأأاين/ينأأأأأاير 

يعرتف اجمللس ابجلهود اليت بأأ لتهأأا 
ه   التوصأية قد  اإلدارة، ويعترب أن

 نف ت  

×    

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

دقأأأأأأأأيأأأأأأأأق عأأأأأأأأن أاي  اإلجأأأأأأأأازات           
واخلصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو  املأأأأتأأأأعأأأألأأأأقأأأأأأأأة  أأأأأأأأا  

تأأأعأأأزيأأأز ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوابأأأطأأأهأأأأأأأأا  )ب( و
 الأأأأداخليأأأأة على عمليأأأأة املوافقأأأأة
على اإلجازات عن طريق حتديد 
أجأأأأأأل للموافقأأأأأأة على طلبأأأأأأأات 
اإلجأأأأازات لكفأأأأأالأأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأأأتقأأأأأاء 
البيأأأأاانت عن نقأأأأا  اإلجأأأأازات 
على حنو يّتسأأأأم حبسأأأأن التوقيت 
والأأأأواقأأأأعأأأأيأأأأأأأأة يف اتريأأأأخ تأأأأقأأأأأأأأدمي 

 البياانت املالية 

التعديل، جرى ختفيض القيمة النقدية 
لغياب وأرصأأأأأأأأأأأأأأأأدة للفرق بني بطاقات ا
شخصا نّو   ٨٦اخلصو  املستحقة لأأأأأأأأأأأأأ 

إليها اجمللس  وفيما يتعلق ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأية 
)ب(، أبلغ الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق اجمللس أبنأأأأه 
سوف يصدر م كرة إىل مجيع املوظفني 
وسأأأأأأتعمَّم يف ثالث مناسأأأأأأبات لتحقيق 
التغطيأأة الكأأافيأأة  ومن املقرر أن تكون 
آخر تلك املناسبات يف األسبوع الثاين 

  201٨األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأأمرب من كأأأانون 
وابإلضأأأأأأأأأأأأأافة إىل ذلك، وجهت اإلدارة 
رسأأأأأأأأأأائل إىل املشأأأأأأأأأأرفني ال ين مل يوافقوا 
على طلبأأأأأأأات اإلجأأأأأأأازات يف الوقأأأأأأأت 
املناسأأأأأأأأأأأأأأب يف املاضأأأأأأأأأأأأأأي وإىل املوظفني 
ال ين سأأأأأأأأأأأأأأأأافروا دون احلصأأأأأأأأأأأأأأأأول على 

 املوافقة على طلبات إجازاام  
٦ - 201٦ A/72/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 
 ٨5الفقرة 

يوصأأأأأأي اجمللس أبن يقو  الصأأأأأأندوق 
مبأأأأأأا يلي: )أ( ضأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأان االمتثأأأأأأال 
للسأأأأأأأياسأأأأأأأة العامة املتعلقة ابلسأأأأأأأل  
على املرتبات، وتشأأأأأأأأأأأأأديد شأأأأأأأأأأأأأرو  

ن املوظفني، اسأأأأأأأأأأأأأأرتداد السأأأأأأأأأأأأأأل  م
سأأأأأأأأأأأأأأيمأا يف احلاالت اليت تنتهي  وال

فيها خدمة املوظ  وعليه سأأأأأأأأأأأأأأل  
مسأأأأأأأأأأأأتحقة السأأأأأأأأأأأأداد للصأأأأأأأأأأأأندوق  

مواصأأألة اسأأأتعراض السأأأل   )ب( و
املسأأأأأأأأتحقة السأأأأأأأأداد من أجل معرفة 
أسأأأأأأأأأباب عد  تسأأأأأأأأأديدها وإنشأأأأأأأأأاء 
آليات السأأأأأأأأأأأأأأرتدادها حىت يتسأأأأأأأأأأأأأأىن 
تسوية السل  واسرتدادها سواء من 

يف اخلأأدمأأة  املوظفني الأ ين ال يزالون
 أو املوظفني املنتهية خدمتهم 

أبلغ الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق اجمللس فيمأأأأا يتعلق 
ابلتوصأأأأأية )أ( أبنه بصأأأأأدد إعداد قائمة 
حتقق تتعلق ابنتهاء اخلدمة وتشأأأأأأأأأأأأأأأمل 
إجراءات تشأأأأأأأأأغيل موحدة ابلتعاون مع 
فرع الشوون املالية، ومن املقرر إكماهلا 

  201٨ يف الأأأربأأأع األخأأأي مأأأن عأأأأأأأأا 
يأأأة )ب(، فقأأأد وفيمأأأأا يتعلق ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأأ

عّززت اإلدارة االمتثال للسياسة العامة 
املتعلقة ابلسأأأأأأأل  على املرتبات، مبا يف 

 ذلك شرو  اسرتداد السل  

فيما يتعلق ابلتوصية )أ( يُنتظر قيا  
اإلدارة بتنفيأأأأأأأأ  اإلجراءات  ومن 
انحيأأأأة أخرى، اسأأأأأأأأأأأأأأأأتعرض اجمللس 
اإلجأأراءات الأأيت اختأأأأأأأأ اأأأأأأأأا اإلدارة 

 أن بشأأأأأأأأأأأأ ن التوصأأأأأأأأأأأأية )ب( ويعترب
ه   التوصأأأأأأأأأأأأأأأية قد نف ت  بيد أن 
اجمللس حتقق من أن هنأأأأأاك أتخيا 
يف االلتزا  ابملوعأأأد النهأأأائي لتنفيأأأ  
التوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة )الربع األخي من عأأأا  

(  ول لك، يرى اجمللس أن 201٨
 التنفي   ه   التوصية قيد

 ×   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

          7 - 201٦ A/72/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 90الفقرة 

يأأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجملأأأألأأأأس أبن يأأأأقأأأأو  
الصأأأأأأأأأأأأأأأأندوق مبا يلي: )أ( كفالة 
حصأأأأأأأأأول املكاتب القطرية على 
اإلذن من مقر الصأأأأأأأأأأندوق مبنح 
أي سأأأأأألفة من السأأأأأأل  النقدية 
املخصأأصأأة للمشأأاريع اليت تفوق 
احلد املنصوص عليه يف السياسة 
العأأأامأأأة  و )ب( حتأأأديأأأد مهلأأأأة 
حلأأيأأأأأأأأازة السأأأأأأأأأأأأأأأأألأأ  الأأنأأقأأأأأأأأديأأأأأأأأة 

ملخصأأأأأصأأأأأة للمشأأأأأاريع ابلنسأأأأأبة ا
لكأل نشأأأأأأأأأأأأأأأأأا  وكأل موظ  يف 
السأأياسأأات واإلجراءات املتعلقة 
ابلسأأأأأأأأل  النقدية املخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة 
للمشأأأأاريع للتقليل إىل أد  حد 
من بقاء أرصدة السل  النقدية 
املخصصة للمشاريع دون سداد 
ملأأأأأأأأدة مأطأولأأأأأأأأة  و )ج( تأعأزيأز 
ضأأأوابط اإلشأأأراف والرصأأأد على 
مسأأأأأأأأأأأأأأأأتوى املكأأأأأأاتأأأأأأب القطريأأأأأأة 

االمتثال للسأأأأأأأياسأأأأأأأات  لضأأأأأأأمان
 واإلجراءات املعمول  ا 

أبلغ الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأدوق اجمللس أن شأأأأأأأأأأأأأأأأعبأأأة 
اخلدمات اإلدارية تعك  على وضأأأأأأأأأأأع 
الصأأأيغة النهائية السأأأتعراضأأأها لسأأأياسأأأة 
السأأأأأأأل  النقدية املصأأأأأأأروفة للمشأأأأأأأاريع 
لضأأأأأأأأأأمان اشأأأأأأأأأأتمال ه   السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة، 
حسأأأأأأأأأأأأب األصأأأأأأأأأأأأول، على الضأأأأأأأأأأأأوابط 
الالزمأأأة، وعوامأأأل خمأأأاطر الغش، وحأأأد 

حتفأأأاظ ابلسأأأأأأأأأأأأأأأأل  النقأأأديأأأة  زمين لال
وسأأأأأأأيعقد الصأأأأأأأندوق حلقات دراسأأأأأأأية 
شأأأأأأأأأأأأأأأأبكيأأة مع املكأأاتأأب القطريأأة لأأدى 
وضأأع الصأأيغة النهائية للسأأياسأأة العامة 
وذلك بغية ضمان االمتثال على نطاق 
واسع  وجيري أيضا وضع تقارير الرصد 
املنأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأبأأأة من أجأأأل تعزيز ضأأأأأأأأأأأأأأأأوابط 

 اإلشراف والرصد 

حتقق اجمللس من أن السأأأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأأأأة 
تمدة للسأأأأأأأأل  النقدية تشأأأأأأأأتمل املع

على الضأأأأأأأأأأأأأأأأوابط الالزمأأة، وعوامأأل 
خماطر الغش، وحد زمين لالحتفاظ 
ابلسأأأأأأأأل  النقدية  وابإلضأأأأأأأأافة إىل 
يم  ذلأأأأأأأأك، حتأقأق اجملألأس مأن تأنأظأ
الكيان للحلقات الدراسية الشبكية 

 على النحو املقرر 
يعرتف اجمللس ابجلهود اليت بأأ لتهأأا 
اإلدارة، ويعترب أن ه   التوصأية قد 

 نف ت 

×    

٨ - 201٦ A/72/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 100الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأأأي اجمللس أبن يضأأأأأأأأأأأأأأأأع 
الصأأأأأأأأأأندوق آلية لرصأأأأأأأأأأد اعتماد 
السأأياسأأات واإلجراءات املتعلقة 
ابلرباجميات احلاسأأأأأأأأأوبية، ويكفل 
االمتثأأأأأأأأال إليهأأأأأأأأا على نطأأأأأأأأاق 

 الكيان 

دوق اجمللس أبنه قد وضأأأأأأأأع أبلغ الصأأأأأأأأن
الصيغة النهائية ملشروع السياسة العامة 
املتعلقأأأأة بتطور دورة حيأأأأاة الرباجميأأأأات 
احلاسوبية، ووزع الوثيقة اليت تضم تلك 
السأأياسأأة العامة من أجل اسأأتعراضأأها  
وأدرج الكيأأأأأان التعليقأأأأأات اليت وردت 
خالل عملية التشأأأأاور  وابإلضأأأأافة إىل 

كتب حلول ذلك، أفاد الصندوق أن م
تكنولوجيأأأأأأا املعلومأأأأأأات جيري حأأأأأأاليأأأأأأا 
اسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأا لكامل منوذج السأأأأأأأأياسأأأأأأأأة 
الأأعأأأأأأأأامأأأأأأأأة لأأتأأكأأنأأولأأوجأأيأأأأأأأأا املأأعأألأأومأأأأأأأأات 
واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت من أجأأأل تنفيأأأ  تلأأأك 

 التوصية 

يعرتف اجمللس ابجلهود اليت تبأأأ هلأأأا 
اإلدارة إلنشأأأأأأاء آلية لرصأأأأأأد اعتماد 
السأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأات املتعلقة ابلرباجميات 

ه    تزال احلاسوبية  ومع ذلك، ال
التوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأة قيأأد التنفيأأ ، ومت جتأأاوز 
املواعيأأأأد النهأأأأائيأأأأة لالمتثأأأأال )الربع 

 ( 201٨األخي من عا  

 ×   

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

          9 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 1٦الفقرة 

وافق الصأأأأأأأأأأأأندوق على توصأأأأأأأأأأأأية 
اجمللس إبضأأأأأأأأأأأأأفاء الطابع الرمسي 

اإلدارة املركزية  على سأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأة
لأأألأأأمأأأخأأأأأأأأاطأأأر  أأأأأأأأدف تأأأوجأأأيأأأأأأأأه 
املوظفني يف املكأأأأاتأأأأب القطريأأأأة 
واسأأأأأأأتكمال التوجيهات القائمة 

يأتأعألأق ابإلدارة املأركأزيأأأأأأأأة  فأيأمأأأأأأأأا
 للمخاطر 

يعك  الصأأأأندوق على إضأأأأفاء الطابع 
الرمسي على سأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأته ل دارة املركزية 
للمخاطر وذلك من أجل اسأأأأأأأأأأأأأأتكمال 

تعلق امل كرات التوجيهية القائمة فيما ي
 ابإلدارة املركزية للمخاطر 

حتقق اجمللس من إجراء الكيأأأأأأأأان 
مناقشة أولية بش ن هيكل السياسة 
واسأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأا من جانب األطراف 
املهتمة  وال يزال ه ا العمل جاراي 
وقأأد جتأأاوز املوعأأد النهأأائي لتنفيأأ   

 ( 201٨ )الربع األخي من عا 

 ×   

10 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 21الفقرة 

يوصأأي اجمللس مبا يلي: )أ( قيا  
الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأدوق بتحأأأأأديأأأأأد عمليأأأأأة 
االسأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأعأأراض األويل لأألأأجأأودة 
لألأتأأأأأأأأ كأأأأأأأأد مأن أن تصأأأأأأأأأأأأأأأأأنأيأ  
إجراءات احلأأأد من املخأأأاطر يف 
املكاتب القطرية وتطبيق تدابي 
التخفي  من املخأأأأأاطر يتمأأأأأان 

الواثئق   على حنو سأأأأليم تدعمه
و )ب( قيأأأا  املكأأأاتأأب القطريأأأة 
بوضع أسس للحد من املخاطر 
وكأأأأفأأأأأأأأالأأأأأأأأة أن تأأأأكأأأأون الأأأأواثئأأأأق 
الأأأداعمأأأة لتأأأدابي التخفي  من 
املأأأأخأأأأأأأأاطأأأأر مأأأأتأأأأأأأأاحأأأأأأأأة وتأأأأتأأأأالء  
اسأأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأا مع خطط العمأأل 
املتعلقأأة ابملخأأاطر  و )ج( قيأأا  
املكاتب القطرية بوضأأأأأأأأع خطط 
عمأأل بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن املخأأاطر اليت مت 

 اطر عالية تصنيفها على أهنا خم

أبلغ الكيأأأان اجمللس أن اخلرباء املعينني 
يف الفريق العامل املعين مبعاجلة املخاطر 
يعكفون على إجراء اسأأأأأأأأأأأأتعراض جودة 
للمخأأأأأأأأاطر يف مجيع جمأأأأأأأأاالت اخلطر 
احملددة على الصأأأأأأأأأأأأأأعيد اإلقليمي وعلى 
صأأأأأأأأأأأأأأأأعيأأأأد املقر  وينكأأأأب فريق اإلدارة 
املركزيأأأأأة للمخأأأأأاطر يف املقر أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا، 

ع املكأأأاتأأأب اإلقليميأأأة ذات ابلتعأأأاون م
الصأأأأأأأأألة، على إجراء اسأأأأأأأأأتعراض جلودة 
تقييمأأأأأأأأات املخأأأأأأأأاطر وتأأأأأأأأدابي ختفي  
حأأأأداأأأأا يف عأأأأدد حمأأأأدود من وحأأأأدات 
األعمال اليت تعترب عالية املخاطر  وقد 
أُعأأأدت خطط العمأأأل جلميع املخأأأاطر 

خطرا واملخأاطر  2٨1العأالية وعأددهأا 
خطرا، وهي  20احلرجأأأأأأأة وعأأأأأأأددهأأأأأأأا 
يف نظأأأأا   myRiskمتأأأأاحأأأأة يف تطبيق 

 املعلومات االسرتاتيجية 

اسأأأأأأأأأأأأأأأتعرض اجمللس اإلجراءات اليت 
اخت اا اإلدارة، وهو يعترب أن ه   

 نف ت  التوصية قد

×    

11 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 25الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأي اجمللس الصأأأأأأأأأأأندوق أن 
يلي: )أ( تعزيز الرقأأابأأة  يقو  مبأأا

على عمليأأأأأأأأات التقييم اجلزئي 
اليت جيريهأأأأا مقأأأأدمو اخلأأأأدمأأأأات 
للشأأأأركاء املنف ين بغية كفالة أن 
لتقييم اجلزئأي  تكون تقأأأأأأأأارير ا
مأأدعومأأة بتفأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأل األعمأأال 
املنجزة وأن توفر أساسا واضحا 

أبلغ الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق اجمللس فيمأأأأا يتعلق 
ابلتوصأأأأأأأأية )أ( أبنه سأأأأأأأأيعزز رقابة اخلط 
األول وجودة التقييمأأأأأأات اجلزئيأأأأأأة من 
خالل إصأأأأأدار توجيهات تقنية وعملية 
)مبأأأأأأا يف ذلأأأأأأك قأأأأأأائمأأأأأأة مرجعيأأأأأأة( إىل 
املوظفني لاللتزا   ا عند اسأأأأأأتعراضأأأأأأهم 
مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاريع تقأأأأأارير التقييم الواردة من 
مقأأدمي اخلأأدمأأات  وبغيأأة تعزيز رقأأابأأة 

وفقأأا للتحليأأل الأأ ي أجرا  اجمللس، 
اخت  الصأأأأأأأندوق اإلجراءات الالزمة 
لتنفيأأ  هأأ   التوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأة  ولأأ لأأك، 
يعترب اجمللس أن ه   التوصأأأأأأأأأأأأأية قد 

 نُأّف ت 

×    

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

السأأأأأأأأأأأأأأتنتاجاام  و )ب( إجراء           
الأأتأأقأأيأأيأأمأأأأأأأأات اجلأأزئأأيأأأأأأأأة جلأأمأأيأأع 

ين يلزمهم الشأأأأأأأأركاء املنف ين ال 
التقييم اجلزئي  و )ج( إدراج 
خانة يف وحدة نظا  ضأأأأأأأأأأأأأأأأمان 
الشأأأأأأأأأأأركاء املنف ين للتمكني من 
متابعة تنفي  توصأأأأأأأأأأأأأأيات التقييم 

 اجلزئي 

اخلط الثأأاين وجودة التقييمأات اجلزئيأة، 
أجري اسأأأأأأأأأأأأأأأأتعراض جلودة عينأأأأأأأأة من 
التقييمات اجلزئية وسأأأأأأأأأأأأأأأأتتوىل شأأأأأأأأأأأأأأأأعبة 

الأأة أن اخلأأدمأأات اإلداريأأة املتأأابعأأة لكفأأ
تويأأأد هأأأ   التقييمأأأات مأأأا خلص إليأأأه 
االسأأأأأأأأأأأأأتعراض  وابإلضأأأأأأأأأأأأأافة إىل ذلك، 
سأأأأأأأينظَّم تدريب بشأأأأأأأ ن ه ا املوضأأأأأأأوع 
)حلقات دراسأأأأأأأأأأية شأأأأأأأأأأبكية، وحلقات 
عمأأل، ودعم مبأأاشأأأأأأأأأأأأأأأأر(  وفيمأأا يتعلق 
ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأية )ب(، سأأأأأأأأأأأأأأأينفَّ  الرصأأأأأأأأأأأأأأأد 
املتواصأأأأأأأأأأأأأل لالمتثال هل ا الشأأأأأأأأأأأأأر  عن 
طريق تقارير البياانت يف نظا  ضأأأأأأأأمان 

اء املنف ين واملتابعة مع املكاتب الشأأأأأأرك
يف حاالت عد  االمتثال  وفيما يتعلق 
ية )ج(، أجرى الصأأأأأأأأأأأأأأأأندوق  ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأأ
أعمأأال املتأأابعأأة بشأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن التوصأأأأأأأأأأأأأأأيأات 
املتعلقة ابلتقييم اجلزئي، وك لك بشأأأأ ن 
إثبات األداء الفعلي للضوابط الداخلية 
املخصأأأأصأأأأة يف التقييم اجلزئي، وسأأأأيكز 

بشأأأأأأأأأأأأأ ن  جهود  على حتسأأأأأأأأأأأأأني املتابعة
التوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأات املتعلقأأأأأة ابلتقييم اجلزئي 
 خالل علميات الفحص العشوائي 

12 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 29الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجمللس أبن تكفأأأأأأأأل 
املكأأأأأأأأاتأأأأأأأأب القطريأأأأأأأأة التأأأأأأأأابعأأأأأأأأة 

أن  للصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأدوق مأأأأأا يلي: )أ(
املكلفني ابلفحوص العشأأأأأأأأأأأأوائية 
يتأأأأأأأأابعون تنفيأأأأأأأأ  توصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأات 
التقييمات اجلزئية السأأأأابقة أثناء 
إجراء الفحوص العشأأأأأأأأأأأأأأأأوائيأأأأأأأأة 
وحيتفظون أبدلأة لتأ كيأد املتأابعأة 

تأأوفأأي الضأأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأان مأأن أجأأأأأأأأل 
للصأأأأأأأأأأأأأأأأندوق  و )ب( أن جترى 
أنشأأأأأأأأأأأأأطة الفحوص العشأأأأأأأأأأأأأوائية 
بأأأفأأأعأأأأأأأأالأأأيأأأأأأأأة وكأأأفأأأأأأأأاءة، ووفأأأقأأأأأأأأا 

فيمأأأأأأأا يتعلق ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة )أ(، أفأأأأأأأاد 
الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأدوق أنه من أجل تعزيز جودة 

شأأأأأأمل أنشأأأأأطة الضأأأأأأوابط امليدانية، سأأأأأأت
التأأأدريأأأب حلقأأأة دراسأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة شأأأأأأأأأأأأأأأأبكيأأأة 
وحلقأأات عمأأل و/أو الأأدعم املبأاشأأأأأأأأأأأأأأأر 
ألوامر الشأأأأأأأأأأأأأأأراء املختارة  وعالوة على 
ذلك، جيري إعداد دليل إضأأأايف بشأأأ ن 
متابعة توصأأأأأأأأيات التقييم اجلزئي ونتائج 
الضأأأأأأأأأأأأوابط الداخلية )اليت تسأأأأأأأأأأأأتند إىل 
الضأأأأأأأأأأأأوابط الرئيسأأأأأأأأأأأأية للتقييم اجلزئي(  

من أجل تعزيز وابإلضأأأأأأأأافة إىل ذلك، و 
رقأأأأأأابأأأأأأة اخلط الثأأأأأأاين وجودة الفحوص 

حتقق اجمللس من أن الصأأأأأأأأندوق قد 
  اخت  اإلجراءات الالزمة لتنفي  ه 

 التوصية 

×    

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

للتوجيهأأأأأأات القأأأأأأائمأأأأأأة، مبأأأأأأا يف           
ذلك عن طريق التوثيق الواضأأأح 
للمعأأأأايي وأسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاليأأأأب اختيأأأأار 

 عينات املعامالت 

العشأوائية، فقد أجري اسأتعراض جلودة 
عأأيأأنأأأأأأأأة مأأن مجأأيأأع تأأقأأأأأأأأاريأأر الأأفأأحأأوص 

املتاحة وقت  201٨العشأأأأأأأأأأأأأأأوائية لعا  
إجراء االسأأأأتعراض، وخاصأأأأة ما اتصأأأأل 
منهأأأأأا ابلشأأأأأأأأأأأأأأأأركأأأأأاء املنفأأأأأ ين من ذوي 
املخأاطر العأاليأة، وجرت إدارة املخأاطر 

ابلتوصأأأأأية )ب(، املختارة  وفيما يتعلق 
سأأأأأأأأأأأأأأأيعزز الكيان جودة الضأأأأأأأأأأأأأأأوابط يف 
امليدان من خالل إصأأأأأأأأأأأأأأأأدار توجيهات 
تقنية وعملية للموظفني من أجل تنفي  
الفحوص العشأأأأأأأأأأأأأأأأوائيأة بفعأأاليأأة وكفأأاءة 
وتوثيق املعايي واختيار عينة معامالت 

 الشركاء املنف ين 
13 - 2017 A/73/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 
 30الفقرة 

يوصأأأأأأأي اجمللس أيضأأأأأأأا أبن يقو  
الصأأأأأندوق مبا يلي: )أ( حتسأأأأأأني 
أداة اختبار الفحوص العشأأوائية 
من حيث املضأأأأأأأأأأأأمون لتشأأأأأأأأأأأأمل 
صأأأأأأأأأأفحة مسأأأأأأأأأأتقلة للتحقق من 

إجأأأأأأأأراء األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول  و )ب( 
الفحوص العشأأأأأأأوائية وفقا خلطة 
الضأأأأأأأمان احملددة وحتميل تقارير 
الفحوص العشأأأأأأأأوائية على نظا  
ضأأأأأأأأأأأأأمان الشأأأأأأأأأأأأأركاء املنف ين يف 

 الوقت املناسب  

حسأأأأأأأأأّأنت إدارة الصأأأأأأأأأأندوق املضأأأأأأأأأأمون 
املتعلق ابلتحقق من األصأأأأأأأأأأأأأأأأول أثنأأأأأاء 
الفحوص العشأأأأأأوائية، وأشأأأأأأرفت أيضأأأأأأا 

 201٨على خطط الضأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأان لعأأأا  
راء الفحوص العشأأأأأأأأوائية للت كد من إج

الالزمأأأة وحتميلهأأأا إىل نظأأأا  ضأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأان 
 الشركاء املنف ين 

وفقأأأأا للتحليأأأأل الأأأأ ي أجرا  جملس 
مراجعي احلساابت، اخت  الصندوق 
اإلجراءات الالزمأأأأأأة لتنفيأأأأأأ  هأأأأأأ   

 التوصية  

×    

14 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الثاين، الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل 
 34الفقرة 

يأأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجملأأأألأأأأس أبن تأأأأقأأأأو  
املكأأاتأأب القطريأأة للصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق 

يلي: )أ( ضأأأأأأأأأأأأأأأمان إنشأأأأأأأأأأأأأأأاء  مبا
خطط العمل واسأأأأأأأأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأأأأأأأأها 
وطبعها ابسأأأأأتخدا  نظا  الربجمة 
العاملي قبل أن يوقعها الشأأأأأأأأركاء 
املنفأأأأأأأأ ون تفأأأأأأأأاداي للتبأأأأأأأأاين يف 
خطط العمأأأأل املوقعأأأأة وبيأأأأاانت 
نأأأأأأأأظأأأأأأأأا  الأأأأأأأأربجمأأأأأأأأة الأأأأأأأأعأأأأأأأأاملأأأأأأأأي  

علومأأأأأأأأات حتأأأأأأأأديأأأأأأأأث امل )ب( و

شأأأأأأأأأأرع الصأأأأأأأأأأندوق يف آب/أغسأأأأأأأأأأطس 
يف تنفي  السأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأة املنقحة  201٨

خلطط العمأأل لتعزيز سأأأأأأأأأأأأأأأأي العمأأل يف 
إدارة خأأطأأط الأأعأأمأأأأأأأأل  وتأأطأأرح هأأأأأأأأ   
السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأة أداة ضأأأأأأأأأبط إضأأأأأأأأأافية متنع 
اسأأتمرار سأأداد املدفوعات إىل الشأأركاء 

ن إذا مل تتم إدارة خطط العمأأل املنفأأ ي
بشأأكل صأأحيح  وابإلضأأافة إىل ذلك، 
فهي تنطوي على أتكيد إضأأأأأأأأأأأأايف على 
حتسني امليزنة املربجمة  وأنشئت لوحات 

ة املنقحة خلطط من  وضأأع السأأياسأأ
، 201٨العمل يف آب/أغسأأأأأأأطس 

يعترب اجمللس أن هأأأأأ   التوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة 
 جتاوزاا األحداث 

   × 

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

املتعلقة ابمليزانية يف نظا  الربجمة           
الأأأعأأأأأأأأاملأأأي عأأأنأأأأأأأأد حأأأأأأأأدوث أي 

 تغييات 

مركز البياانت التابع ”حتكم إضافية يف 
خطأأأة ”، مثأأأل “لنظأأأا  الربجمأأأة العأأأاملي

، “العمأأأل وكميأأأات مراقبأأأة االلتزامأأأات
نب اليت تسأأأأأأأأأأأأأأأأتخأد  إىل حأد كبي لتج

التبأأأأاينأأأأات غي املرغوب فيهأأأأا  وأكأأأأد 
 201٨نظأأأأأأا  الربجمأأأأأأة العأأأأأأاملي لعأأأأأأا  

واسأأتعراض ضأأمان جودة خطة العمل، 
عبأأأأأأأأة الربامج يف  الأأأأأأأأ ي أجنزتأأأأأأأأه شأأأأأأأأأأأأأأأأ

، حتسأأأأأأأأأأأأأأأأأأن 201٨آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأس 
االمتثال يف االستخدا  الصحيح لنظا  
الربجمأأأأة العأأأأاملي من أجأأأأل إدارة خطط 

 العمل وامليزانيات ذات الصلة 
15 - 2017 A/73/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 
 40الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجمللس أبن يكفأأأأأأأأل 
الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق أن تقو  مكأأأأاتبأأأأه 

بنأأأأأأأأاء  القطريأأأأأأأأة مبأأأأأأأأا يلي: )أ(
قأدرات موظفيهأا يف جمأال تعبئأة 
املوارد من أجأأأأأل تعزيز فعأأأأأاليأأأأأة 
مهأأا  تعبئأأة املوارد اليت تتوالهأأا  

وضأأأأأأأأأأأأأأأأع خرائط املأأأأأأأاحنني  )ب(
ومنأأأأأأاذج إدارة شأأأأأأأأأأأأأأأأووهنم وفقأأأأأأا 
السأأأأأأأرتاتيجيااا الرامية إىل تعزيز 
وتشأأأأأأأأأأجيع مسأأأأأأأأأأا ات اجلهات 

 املاحنة 

فيمأأأأأأأا يتعلق ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة )أ(، أفأأأأأأأاد 
تماشأأأأأأأأأأأأأى مع الصأأأأأأأأأأأأأندوق أبن اجلهود ت

االسأأأأأأأأرتاتيجية املوسأأأأأأأأسأأأأأأأأية لتعبئة موارد 
هنج على ”الصندوق، واليت تويد اتباع 

وابإلضأأأافة إىل ذلك، “  نطاق املنظمة
اخت  فرع تعبئة املوارد سأأأأأأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأأأأأأألة من 
التأأأأدابي اليت تأأأأدعم قأأأأدرات املكأأأأاتأأأأب 

حتديث  القطرية  ويشأأأأأأأأأأأأأأأأمل ذلك: )أ(
جمأمأوعأأأأأأأأة أدوات تأعأبأئأأأأأأأأة املأوارد عألأى 

تمع احمللي من اإلنرتنأأأأأأأأت/توعيأأأأأأأأة اجمل
خالل إرشأأأادات بشأأأ ن اجلهات املاحنة 
والطرائق املوحدة  و )ب( ابإلضأأأأأأأأأأأأأأأافة 
إىل عقأأأأد اجتمأأأأاعأأأأات إلكرتونيأأأأة كأأأأل 
أسأأأأبوعني مع مسأأأأتشأأأأارين إقليميني من 
أجل تيسأأأأأأأأأأأأأأأأي دورهم يف دعم املكاتب 
القطرية، وتسأأأأأأأجيل التدريب التوجيهي 
يف جمال تعبئة املوارد، وعقد جلسأأأأأأأأأات 

الفنيني املبتدئني ويف خاصأأأأأة للموظفني 
إطأأأأار اعتمأأأأاد املأأأأديرين، والعأأأأديأأأأد من 
احللقات الدراسأأأأأأأأأأأية الشأأأأأأأأأأأبكية )ابلبث 
احلي والبأأأأأأأأث الشأأأأأأأأأأأأأأأأبكي( اليت توفر 
توجيهات بش ن تعبئة املوارد للمكاتب 

وفقأأا للتحليأأل الأأ ي أجرا  اجمللس، 
ه ا العمل جار  وقد أرج  الكيان 
امأأتأأثأأأأأأأأالأأأأأأأأه حأأىت الأأربأأع األخأأي مأأن 

  2019 عا 

 ×   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

الأأأقأأأطأأأريأأأأأأأأة واملأأأكأأأأأأأأاتأأأأأأأأب اإلقأأألأأأيأأأمأأأيأأأأأأأأة            
إجراء اسأأأأأأأأأأتعراض كامل خلطط  )ج( و

تعبئة املوارد اليت تصأأأأأأاحب مجيع واثئق 
طرية  وفيما يتعلق ابلتوصأأأأية الربامج الق

)ب(، أفاد الكيان أبنه أنشأأأأأأأأأأأأأأأأ  وحدة 
للمعلومأأأأأأأأات والتوقعأأأأأأأأات لتحأأأأأأأأديأأأأأأأأد 
الصأأأأأأأأأأفحات اخلاصأأأأأأأأأأة ابجلهات املاحنة 
املتوقعة واملسأأأتكملة اليت تعىن ابجلهات 
املسأأأأأأأأأأا ة الرئيسأأأأأأأأأأية وأولواياا والفرص 
املرتبطة  ا  وبشأأأأأأأكل أعم، ويف ضأأأأأأأوء 

عزيز االسأأأتثمارات املوسأأأسأأأية املطلوبة لت
القأأأأدرة على تعبئأأأأة املوارد مبأأأأا يتجأأأأاوز 
اجلهود املب ولة حاليا، تناول الصأندوق 
ه   املس لة يف ورقة املوق  اليت قدمها 
إىل املديرة التنفي ية بشأأ ن هيكل تعبئة 
املوارد للصندوق  وكان من املقرر إجناز 
كأأل مأأا سأأأأأأأأأأأأأأأأبق خالل الربع الرابع من 

، ولكنأأه أرجمل ليتم إجنأأاز  201٨عأأا  
  2019حبلول الربع األخي من عا  

1٦ - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 45الفقرة 

نأأأظأأأر يأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجملأأألأأأس أبن يأأأ
الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأدوق يف تطوير تطبيق 
متكأأأامأأأل إلدارة العقود لتمكني 
املكاتب القطرية والوحدات من 
تسأأجيل ملفات العقود والواثئق 
ذات الصأأأأأأأأأأأأألة وحفظها لتحقيق 
الأأأأفأأأأعأأأأأأأأالأأأأيأأأأأأأأة يف إدارة الأأأأعأأأأقأأأأود 

 وتنظيمها 

تواصأأأأل إدارة الصأأأأندوق تقدمي املشأأأأورة 
إىل املكاتب القطرية بشأأأأأأأأأ ن تسأأأأأأأأأجيل 

ذات الصأأأأأأأأأأأأأأألة  ملفات العقود والواثئق
وحفظهأأأأأأا لتحقيق الفعأأأأأأاليأأأأأأة يف إدارة 
العقود وتنظيمها  ومبا أن النظا  احلايل 
للتخطيط املركزي للموارد ال يأأأأأأأأدعم 
اإلدارة املأأأتأأأكأأأأأأأأامأألأأأأأأأأة لأأألأأأعأأأقأأأود، يأأأنأأظأأر 
الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق يف تنفيأأ  نظأأا  متكأأامأأل 
إلدارة العقود إىل جأأانأأب نظأأا  جأأديأأد 
للتخطيط املركزي للموارد  وابإلضأأأأأأأأأافة 

الكيان أبن تنفي  ه   إىل ذلك، أفاد 
التوصأأأأأأأأأأأية مرتبط ابلتنفي  اجلديد لنظا  

 التخطيط املركزي للموارد 

يعرتف اجمللس ابجلهود اليت تبأأأ هلأأأا 
اإلدارة بشأأأأ ن ه   املسأأأأ لة  و ه ا 
العمأأأل جأأأار إذ يعتز  الكيأأأان إمتأأا  
لثأأأأأأأأاين من  تنفيأأأأأأأأ   خالل الربع ا

  ول لك، يرى اجمللس 2020 عا 
 تنفي  ال أن ه   التوصية قيد

 ×   

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

          17 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 49الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللس الصأأأأأأأأأندوق أبن 
يلي: )أ( التقيأأد خبطط  يقو  مبأأا

الشأأأأأأأأأأأأأأأأراء احملليأأأأأأأة عنأأأأأأأد القيأأأأأأأا  
بعمليات الشأأأأأأأأأأأأأأأأراء، وأن يت كد 
من أن مجيع املواد املشأأأأأأأأأأرتاة ترد 

الشأأأأراء لتيسأأأأي رصأأأأد  يف خطط
أنشأأأأأأطة الشأأأأأأراء ومدى الكفاءة 
يف اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأخأأأأأأأأأأدا  املأأأأأأأأأأوارد  

الأأأأأأأتأأأأأأأعأأأأأأأأاون مأأأأأأأع فأأأأأأأرع  )ب( و
خدمات املشأأأأأأأأأأأأرتايت ملواصأأأأأأأأأأأألة 
رصأأأأأأأأأد خطط الشأأأأأأأأأراء مبقارنتها 

 بعمليات الشراء الفعلي 

فيمأأأأأأأا يتعلق ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأة )أ(، أفأأأأأأأاد 
الصأأأأأأندوق أنه ابلنظر إىل االحتياجات 
اإلضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأافيأأأأأأأة، يعتز  فرع خأأأأأأأدمأأأأأأأات 

ت إرسأأأأأأأال مشأأأأأأأروع إجراءات املشأأأأأأأرتاي
الشأأأأأأأأأأأأأأأأراء احملأأأأأأّدثأأأأأأة إىل أمأأأأأأانأأأأأأة دليأأأأأأل 
السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات واإلجراءات وك لك إىل 
جلنة السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات لتوافق عليها حبلول 

  وفيمأأأا 201٨الربع األخي من عأأأأا  
يتعلق ابلتوصأأأأية )ب(، أفاد الصأأأأندوق 
أنه يواصأأأأل رصأأأأد خطط الشأأأأراء احمللية 
مبقأأأارنتهأأأا بعمليأأأات الشأأأأأأأأأأأأأأأأراء الفعلي  

ذلأأأأأأأك هو التحقق من  واهلأأأأأأأدف من
مضأأأأأأمون خطة الوثيقة يف هناية السأأأأأأنة 
مبقارنتها ابلشأأأأأأأأأراء الفعلي  وجترى ه   
الرقابة سأأأأأأأأأأأأنواي يف بداية العا   وابلنظر 

تقّرر إجناز ه   األنشأأأأأأأأأطة إىل ما تقد ، 
  2019خالل الربع الثاين من عا  

وفقأأا للتحليأأل الأأ ي أجرا  اجمللس، 
اخت  الصأأأأأأأندوق اإلجراءات الالزمة 

 لتنفي  ه   التوصية 

×    

1٨ - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 54الفقرة 

يأأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجملأأأألأأأأس أبن تأأأأقأأأأو  
املكاتب القطرية للصأأأأأأأأأندوق مبا 

التعأأأأاون مع اجلهأأأأأات  يلي: )أ(
الصأأأأأأأأأأأأألة على تعزيز  املعنية ذات

 عمليات تقييم االحتياجات من
اللواز  العأأأأاديأأأأة يف البلأأأأد املعين 
ضأأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأاان لفعأأأأأاليأأأأأة التخطيط  

)ب( زايدة مشأأأأأاركة املكاتب  و
القطريأأة يف حتليأأل االحتيأأاجأأات 
املتوقعأأأأأأأة من لواز  الصأأأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأأة 
اإلجنأأابيأأة لتحأأديأأد االحتيأأاجأأات 

 الفعلية للمخزون 

أفاد الصأأأأأأأأأأأندوق أن ذلك قد حتقق من 
خالل إجراء عمليات تقييم مشأأأأأأأأأأأأأأأأرتكة 

السأأأأأأأأألع األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأية لالحتياجات من 
والتحديد الكمي هلا والتنبو  ا وإجراء 
عملية حتقق مع إشأأأأأأأأأأأأأأأأراك أصأأأأأأأأأأأأأأأأحاب 
املصأأأأأألحة الرئيسأأأأأأيني  ووضأأأأأأع فرع أمن 
السلع األساسية أداة االحتياجات من 

و/أو صأأأأأأأأأحائ  السأأأأأأأأألع األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأية 
االسأأأأأأأأأأأأأأأأتخراج من أجأأأل مجع البيأأأاانت 
األولية والثانوية من مصأأأأادر املعلومات 

يأأأأأأأة والتحقق من الوطنيأأأأأأأة ودون الوطن
البيأأأأأأأاانت املتعلقأأأأأأأة ابلتوزع الأأأأأأأدميغرايف 
وتغطيأأة برامج تنظيم األسأأأأأأأأأأأأأأأأرة وتقأأدمي 
اخلأأأأأدمأأأأأات واجتأأأأأاهأأأأأات االسأأأأأأأأأأأأأأأأتهالك 
وتوحيدها ابلتعاون مع الشأأأأأأأأأركاء لدعم 

السأأأأأأأأأأأأألع عملية تقييم االحتياجات من 
والتحديد الكمي هلا والتنبو األسأأأاسأأأية 

حتقق اجمللس من أن الصأأأأأأأأندوق قد 
اخت  اإلجراءات الالزمة لتنفي  ه   

 التوصية 

×    

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

 أأأأا  وجرى دعم ذلأأأأك بتنظيم دورات           
ات دراسأأأأأأأأأية شأأأأأأأأأبكية مع تدريبية وحلق

املكاتب القطرية بش ن كيفية استخدا  
 األداة وصحائ  االستخراج 

19 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 59الفقرة 

يوصأأي اجمللس الصأأندوق برصأأأد 
عمليأأأأأأأأة التوزيع لكفأأأأأأأأالأأأأأأأأة أن 
الشأأأأأأأأأأأأأأأأركاء املنف ين يسأأأأأأأأأأأأأأأألمون 
املأأأخأأأزون إىل املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأفأأأيأأأأأأأأديأأأن 
املسأأأأأأأأأأأأأأتهدفني واحلصأأأأأأأأأأأأأأول على 
أتكيدات بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن اسأأأأأأأأأأأأأأأأتخدا  
 املخزون على النحو املقرر له 

أفاد الصأأأأأأأأأأندوق أنه مت احلصأأأأأأأأأأول على 
 14تقأأأارير حركأأأة املخزون الواردة من 

حصأأألوا بشأأأكل شأأأريكا منف ا كانوا قد 
مجاعي على خمزوانت من الصأأأأأأأأأأأأأأأأندوق 

 1مأألأأيأأون دوالر بأأني  ٦2.4بأأقأأيأأمأأأأأأأأة 
 30 و 2017كأأأأأأأانون الثأأأأأأأاين/ينأأأأأأأاير 

يف  35)حوايل  201٨حزيران/يونيأأأأه 
املائة من جمموع املخزوانت اليت قدمها 
الصأأأأأأأأندوق خالل الفرتة نفسأأأأأأأأها(  إال 
أن املوعأأأد النهأأأائي للتنفيأأأ  ابلنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأأة 

خزون من للجمع املنتظم لتقأأأأأأأأارير امل
الشأأأأأأأأأأأأأأأأركأأأأأأاء املنفأأأأأأ ين أرجمل من الربع 

إىل الأأأربأأع  201٨األخأأأي مأأأن عأأأأأأأأا  
بسأأأأأأأأأأأأبب عد   2019الثالث من عا  

توفر املوارد املخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأة لتفعيل ه   
 العملية 

حتقق اجمللس من وجود أتخي يف 
االلتزا  ابملواعيأأأأأد النهأأأأأائيأأأأأة لتنفيأأأأأ  
ه   التوصأأأأأأأأأية، اليت كان من املقرر 

 من عأأأا  تنفيأأأأ هأأأا يف الربع األخي
  ومع ذلك، يعرتف اجمللس 201٨

ابجلأأأأأهأأأأأود الأأأأأيت تأأأأأبأأأأأأأأ هلأأأأأأأأا اإلدارة، 
وسأأأأأأأأأأأأأأأأيتحقق من االمتثأأال الكأأامأأل 
هل   التوصية وفق املدة اليت حددها 
الكيأأأأأأأأان، أي الربع الثأأأأأأأأالأأأأأأأأث من 

  2019 عا 

 ×   

20 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
ين، الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثا

 ٦5الفقرة 

يأأأأوصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي اجملأأأألأأأأس أبن تأأأأقأأأأو  
املكأأأأأأأأاتأأأأأأأأب القطريأأأأأأأأة التأأأأأأأأابعأأأأأأأأة 
للصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأدوق إبنفأأأأأأأأاذ وتطبيق 
السأأأأأياسأأأأأة اليت وضأأأأأعت لكفالة 
رصأأأأد عمليات اسأأأأتال  وتفتيش 
املخزوانت عند نقا  الدخول، 
وإبعأأأأأأأأداد تقأأأأأأأأارير االسأأأأأأأأأأأأأأأأتال  
والتفتيش من أجأأأأأأأأل االمتثأأأأأأأأال 
للسياسات واإلجراءات املتعلقة 

 إبدارة املخزون 

الصأأأأأأأأأأأأأأندوق عن إجراء الدراسأأأأأأأأأأأأأأة  أفاد
االسأأأأأأأأأأأأأتقصأأأأأأأأأأأأأائية املتعلقة ابملهارات يف 
مجيع املكأأأأأأأأاتأأأأأأأأب القطريأأأأأأأأة  ومشلأأأأأأأأت 
الدراسأأأأأأة االسأأأأأأتقصأأأأأأائية مجيع عناصأأأأأأر 
السأأياسأأة )مبا يف ذلك اسأأتال  وتفتيش 
املخزوانت(  وأجرى الصأأأأأأأندوق حتليال 
لقأأدرات املكأأاتأأب القطريأأة، ومن املقرر 
إجراء حتليأأل أوسأأأأأأأأأأأأأأأأع نطأأاقأأا يف كأأانون 

  ويطلب فرع 201٨ول/ديسأأأأأأأأأأأمرب األ
الشأأأأأأأأأأأأأوون املالية تقدمي تقارير فصأأأأأأأأأأأأألية 
جأأديأأدة ابلنسأأأأأأأأأأأأأأأأبأأة جلميع البلأأدان اليت 
تسأأأأأأأأأأأأأأأألمأأأأأأت منتجأأأأأأات وفق النمأأأأأأاذج 

 اجلديدة املبينة يف السياسة 

وفقأأا للتحليأأل الأأ ي أجرا  اجمللس، 
اخت  الصأأأأأأأندوق اإلجراءات الالزمة 

 لتنفي  ه   التوصية 
 

×    

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

          21 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 ٦9الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللس الصأأأأأأأأأندوق أبن 
يضأأأع سأأأياسأأأات بشأأأ ن التعامل 
مأأع املأأوظأأفأأني ذوي اإلعأأأأأأأأاقأأأأأأأأة 
للربهنأأأأة على وجود بيئأأأأة عمأأأأل 

 غي متييزية وشاملة للجميع 

يعك  الصأأأندوق على وضأأأع سأأأياسأأأة 
ا ألفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وفق

املمأارسأأأأأأأأأأأأأأأأأات املتبعأة يف منظومأة األمم 
املتحدة  وُقّدمت تلك السأأأأأأأأياسأأأأأأأأة إىل 
جلنة السياسات، وسيجري استعراضها 

  2019متوز/يوليه  11يف 

وفقأأا للتحليأأل الأأ ي أجرا  اجمللس، 
هأأأ ا العمأأأل جأأأار  ومع ذلأأأك، ال 
تزال ه   التوصأأأأية قيد التنفي ، ومت 
جتأأأأاوز املواعيأأأأد النهأأأأائيأأأأة لالمتثأأأأال 

 ( 201٨)الربع األخي من عا  

 ×   

22 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 75الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأي اجمللس الصأأأأأأأأأأأأندوق مبا 
تعزيز الرقأأأأأأأأابأأأأأأأأة على  يلي: )أ(

املكأأأأأأأأاتأأأأأأأب القطريأأأأأأأة لكفأأأأأأأأالأأأأأأأة 
االسأأأأأتخدا  الفعال ألداة رصأأأأأد 

ليت أنش ها اخلرباء االستشاريني ا
بأأتأأحأأمأأيأأأأأأأأل مجأأيأأع املأأعأألأأومأأأأأأأأات 
الالزمأأأأة املتعلقأأأأة بفرادى اخلرباء 
االسأأأأتشأأأأاريني يف ه   األداة يف 
الوقأأأت احملأأأدد قبأأأل التعأأأاقأأأد مع 

)ب(  أي خبي اسأأأأأأأأتشأأأأأأأأاري  و
احلرص على أن املأأأأأأأأدفوعأأأأأأأأات 
النهائية تصأأأأأأأأأرف لفرادى اخلرباء 
االسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأاريني يف هناية فرتات 
عأقأودهأم بأعأأأأأأأأد تأقأيأيأم أدائأهأم  

ضافة خانة إىل منظومة )ج( إ و
األداة للتمكني من التمييز بني 
أتأأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأأاب فأأأأأأأأأأأأرادى اخلأأأأأأأأأأأأرباء 
االسأأأأأأأتشأأأأأأأاريني اسأأأأأأأتنادا إما إىل 
 نواتج األداء أو إىل أاي  العمل  

أبلغ الصندوق اجمللس أبنه، فيما يتعلق 
ابلتوصأأأأأأأأأية )أ(، ُنظمت حلقة دراسأأأأأأأأأية 
شأأأأأأأأأأأأأأأأبكيأأة ملعأأاجلأأة تلأأك املسأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأل يف 

ات   وسأأأأأأأأأأأأأأأأتنظم دور 2019أاير/مأأايو 
تأأأأأأأأدريبيأأأأأأأأة منتظمأأأأأأأأة لبنأأأأأأأأاء القأأأأأأأأدرات 
واالمأأتأأثأأأأأأأأال، ويأأتأأم إجأأراء املأأزيأأأأأأأأد مأأن 
التحليأأأأأأأل لفهم مأأأأأأأدى التفأأأأأأأاوت بني 
بياانت أداة رصأأأد اخلرباء االسأأأتشأأاريني 
واألرقا  الفعلية للخرباء االسأأأأتشأأأأاريني  
وفيمأأأا يتعلق ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة )ب(، وافق 
مكتب خدمات مراجعة احلسأأأأأأأأأأأأأأأأاابت 
ل والتحقيق على إدراج فحوص االمتثا

العشأأأأأأأأأأأأأأأأوائيأأأأأة لتكون جزءا من برانمج 
مراجعأأأأأأة احلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاابت يف املكأأأأأأاتأأأأأأب 
القطرية  وابإلضأأأافة إىل ذلك، أضأأأي  
بنأأدان إىل القأأائمأة املرجعيأة الشأأأأأأأأأأأأأأأأهرية 
للمسأأأأأأأأأأاءلة املالية يف املكاتب القطرية، 
سأأأأأأأأأأأأأأأأيتعني فيهمأا على املكأاتأب املعنية 
التحقق من االمتثال يف اسأأأأتخدا  أداة 

، فضأأأال عن رصأأأد اخلرباء االسأأأتشأأأاريني
االمتثال يف وضأأأأأأأأأأأأأأأع الصأأأأأأأأأأأأأأأيغة النهائية 
لتقييم اخلبي االسأأأأأتشأأأأأاري قبل صأأأأأرف 
املدفوعات النهائية  ويعمل الصأأأأأأأندوق 
على اسأأأأأأتكشأأأأأأاف خيار وجود منصأأأأأأة 
واحأأأأأأدة للتخطيط املركزي للموارد من 
أجل إدارة شوون اخلرباء االستشاريني، 

حتقق اجمللس من أن التوصأأأأية )ب( 
قد نُف ت  وفيما يتعلق ابلتوصيتني 

)ج(، يعرتف اجمللس ابجلهود  )أ( و
ومع  اليت تبأأأ هلأأأا اإلدارة لالمتثأأأال 

 ذلك، فهما ال تزاالن قيد التنفي  

 ×   
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

حبيث ُتدرج بوصأأأأأأأأفها مسأأأأأأأأار عمل يف           
للموارد  مشأأأأأأأأأأأأأأأأروع التخطيط املركزي 

وفيمأأأا يتعلق ابلتوصأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأة )ج(، تكأأأاد 
املنظومأأأة املعأأأاد صأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأاغتهأأأا تنَجز مع 
وجود خرباء اسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأاريني يف منصأأأأأأأأأأة 

AODocs  وجيري إعدادها ل نتاج 
23 - 2017 A/73/5/Add.8 ،

الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 
 ٨1الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأي اجمللس الصأأأأأأأأأأأأندوق مبا 
التأأأأ كأأأأد من أن مجيع  يلي: )أ(

السأأأأأأأأأأأأأأأأل  على املرتبات ُتطلب 
نأأح عأأن طأأريأأق تأأطأأبأأيأأقأأأأأأأأات  ومتأأُ

رتونيأأة من أجأأل اخلأأدمأأات اإللك
تيسأأأأأأأأأأأأأأأأي رصأأأأأأأأأأأأأأأأأأدهأأا ومتأأابعتهأأا 

جانب املكتب الرئيسأأأأأأأأأأأأأأأأي   من
إصأأأأأأأأأأأأأأأدار تعليمات إىل  )ب( و

رؤساء املكاتب ليقوموا ابلتوعية 
بشأأأأأأأأأأأأأأأأ ن اسأأأأأأأأأأأأأأأأتخدا  تطبيقات 
اخلدمات اإللكرتونية املخصصة 
للسل  على املرتبات وليت كدوا 
مأأأأأأأأن أن مجأأأأأأأأيأأأأأأأأع املأأأأأأأأوظأأأأأأأأفأأأأأأأأني 
يسأأأأأأأأأأأأتخدمون تلك التطبيقات  

وجيهية و )ج( صأأأأأأأياغة م كرة ت
حتكم إجراءات منح السأأأأأأأأأأأأأأأأل  
على املرتبات ألصأأأأأأأأحاب عقود 

 اخلدمات  

أفاد الصأأأأأأندوق بشأأأأأأ ن التوصأأأأأأيتني )أ( 
)ب( أبن امل كرات التوجيهية محلت  و

على دليل السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات واإلجراءات، 
وصأأأأأأأأأأأأأأأأاغ مكتب انئبة املديرة التنفي ية 
للشأأأأأأأأأأأأأأأأوون اإلدارية م كرة ملعاجلة ه   
در املسأأأأأأأأأأأأأ لة وأرسأأأأأأأأأأأأألها ابمسها  وأصأأأأأأأأأأأأأ

مكتأأأأب املأأأأديرة التنفيأأأأ يأأأأة املأأأأ كرة إىل 
املنظمأأأأأأة يف كأأأأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب 

  وفيما يتعلق ابلتوصأأأأأأأية )ج(، 201٨
أُعد مشأأروع للوثيقة التوجيهية يتضأأمن 
التعليقأأأأأأأأات الواردة من أصأأأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأأاب 
املصأأأأأأأأألحة املعنيني  ويعمل الصأأأأأأأأأندوق 
حأأأأاليأأأأا مع مكتأأأأب حلول تكنولوجيأأأأا 
ة املعلومات بشأأأأ ن كيفية إضأأأأافة الطريق

اجلديدة اخلاصة ابلسل  على املرتبات 
إىل نظأأا  أطلس القأأائم، ممأأا سأأأأأأأأأأأأأأأأيتيح 
للمنظمة اسأأأأأأأأتخدا  مسأأأأأأأأار عمل قائم 
ابلفعل من أجل إدارة ه   السأأأأأأأأأأأأأأأل  

 على املرتبات 

وفقأأا للتحليأأل الأأ ي أجرا  اجمللس، 
هأأأأأأ ا العمأأأأأأل جأأأأأأار  ومع ذلأأأأأأك، 

تزال ه   التوصأأأأأأأأأية قيد التنفي ،  ال
ئية لالمتثال ومت جتاوز املواعيد النها

(  201٨)الربع األخي من عأأأأأأا  
ولأأأأأأأأ لأأأأأأأأك، يرى اجمللس أن هأأأأأأأأ   

 التنفي   التوصية قيد

 ×   

24 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 ٨7الفقرة 

يوصأأأأأأأأأأأأأأأأي اجمللس أبن ينشأأأأأأأأأأأأأأأأمل 
الصأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق نظأأأأامأأأأا للتخطيط 

ن وحدة املركزي للموارد يتضأأأأأأأأأأأم
عاملية للسأأأأأأأأأفر واملصأأأأأأأأأروفات يف 
مجيع املكاتب القطرية لتيسأأأأأأأأأأأأأي 
إدارة أنشأأأأأأأأطة السأأأأأأأأفر واإلبالغ 

تقر إدارة الصأأندوق مبزااي توسأأيع نطاق 
تشأأأأأأأأأأغيل وحدة السأأأأأأأأأأفر واملصأأأأأأأأأأروفات 

هي تقو  لتشأأأأأأأأأأأأأأمل املكاتب القطرية، و 
حأأأأأأأاليأأأأأأأا بتجريأأأأأأأب الوحأأأأأأأدة يف أحأأأأأأأد 
املكاتب اإلقليمية  وسأأأأيتم االسأأأأرتشأأأأاد 
ابلدروس املسأأأأأأأأأأأأأأأتفادة من ه   التجربة 

يعرتف اجمللس ابجلهود اليت تبأأأ هلأأأا 
اإلدارة بشأأأأأأأ ن ه   املسأأأأأأأ لة  وه ا 
العمأأأل جأأأار إذ يعتز  الكيأأأان إمتأأا  
لثأأأأأأأأاين من  تنفيأأأأأأأأ   خالل الربع ا

  2020 عا 

 ×   
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

عنهأأا، مبأأا يف ذلأأك اإلبالغ عن           
بياانت السأأأأأأأأأأأفر على الصأأأأأأأأأأأعيد 

 العاملي ويف الوقت احلقيقي 

الرائدة يف تصأأأميم وإنشأأأاء نظا  جديد 
للتخطيط املركزي للموارد يتضأأأأأأأأأأأأأأأأمن 
وحدة عاملية للسأأأأأأأأأأأأأأأفر واملصأأأأأأأأأأأأأأأروفات  
ويعتز  الكيأأأان تنفيأأأ  هأأأ   التوصأأأأأأأأأأأأأأأيأأة 

اين من تنفيأأأأأ ا كأأأأأامال خالل الربع الثأأأأأ
  2020عا  

25 - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 93الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللس الصأأأأأأأأأندوق أبن 
يأأأأأقأأأأأو  مبأأأأأأأأا يأأأأألأأأأأي: )أ( إجأأأأأراء 
اسأتعراض للدليل النشأط ورصأأد 
إعداداته ابنتظا  لشأأأأأأأطب مجيع 
املوظفني املنتهيأأأأأأأأة خأأأأأأأأدمتهم  

)ب( إنفاذ سأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأة كلمة  و
السأأأأأأأأأأأأأر اخلاصأأأأأأأأأأأأأة ابلنطاق وفقا 
للسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأة األمنية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصأأاالت وإضأأافة 

يف  مجيع احلواسأأيب غي املدرجة
)ج( إنشأأأأأأاء  الدليل النشأأأأأأط  و

آلية تكفل قيا  وحدة خدمات 
املأأأعأأألأأأومأأأأأأأأات اإلداريأأأأأأأأة إبجأأأراء 
اسأأأأأأأتقصأأأأأأأاءات دورية للمكاتب 
القطريأأأأأأة السأأأأأأأأأأأأأأأأتعراض كفأأأأأأايأأأأأأة 
خدمات االسأأأأأأأأأأأأأتعانة مبصأأأأأأأأأأأأأادر 
خأأأأأأارجيأأأأأأة يف دعم تكنولوجيأأأأأأا 
املأأعأألأأومأأأأأأأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت  

وضأأأأأأأأأأأأأأأأع إجراءات إلدارة  )د( و
هيكل الدليل النشأأأأأأأأأأأأأأأأط وحالته 

 وتصميمه األمنية 

أفاد الصأأأأأأندوق بشأأأأأأ ن التوصأأأأأأيتني )أ( 
)ب( أبنه ينسق مع املكتب القطري  و

يف كمبوداي  أأأأأأأأدف تنظيم الأأأأأأأأدليأأأأأأأأل 
النشأأأأأأط  وفيما يتعلق ابلتوصأأأأأأية )ج(، 
يأأعأأتأأز  الأأكأأيأأأأأأأأان إجأأراء اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأعأأراض 
للسأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات من املقرر أن ينتهي يف 

  وفيمأأأأأا 2019الربع األول من عأأأأأا  
ق يتعلق ابلتوصأأأأأأأأية )د(، أبلغ الصأأأأأأأأندو 

اجمللس أبنه سأأأيعتمد التعليقات املقدمة 
 من كمبوداي 

حتقق اجمللس من أن التوصأأيات )أ( 
)د( قأأأد نُفأأأ ت  وفيمأأأا  و )ب( و

يتعلق ابلتوصأية )ج(، فقد أدرجت 
يف االسأأأأتعراض العا  للسأأأأياسأأأأات  
ويعرتف اجمللس ابجلهود اليت تبأ هلا 
اإلدارة  ومع ذلك، ال تزال التوصية 

 قيد التنفي  

 ×   
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 احلالة بعد التحقق      

 الرقم

سأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأة تقرير 
مأأأأأأأأأأأراجأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأة 

 احلساابت
الفقرة املرجعيأة يف 

 نأُفِّّ ت تقييم اجمللس رد الصندوق توصية اجمللس التقرير
قأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأأأأد 
 التنفي 

جتأأأأأأأاوزاأأأأأأأا 
 مل تنفَّ  األحداث

          2٦ - 2017 A/73/5/Add.8 ،
الفصأأأأأأأأأأأأأأأأل الثاين، 

 9٨الفقرة 

يوصأأأأأأأأأي اجمللس الصأأأأأأأأأندوق أبن 
يأأأأأأألأأأأأأأي: )أ( إدراج  يأأأأأأأقأأأأأأأو  مبأأأأأأأأا

االحتيأاجأات التأدريبيأة ألغراض 
الأأأتأأأوعأأأيأأأأأأأأة أبمأأأن تأأأكأأأنأأأولأأأوجأأأيأأأأأأأأا 
املعلومأأأأأات واالتصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاالت يف 
السأأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات القأأأأأأأائمأأأأأأأة  

ع املأأأوظأأأفأأأني إلأأأزا  مجأأأيأأأ )ب( و
ابسأأأأأأأأأأأأأأأتكمال التدريب ألغراض 
التوعية أبمن املعلومات وإنشأأأأاء 

 آلية إلنفاذ ذلك 

يأأأأعأأأأكأأأأ  الصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأدوق عأأأألأأأأى إدراج 
االحتياجات التدريبية ألغراض التوعية 
أبمأأأأأن تأأأأأكأأأأأنأأأأأولأأأأأوجأأأأأيأأأأأأأأا املأأأأأعأأأأألأأأأأومأأأأأأأأات 
واالتصأأأأأأأاالت يف السأأأأأأأياسأأأأأأأات القائمة 
وعلى إلزا  مجيع املوظفني ابسأأأأأأأأأأتكمال 

ن تنفيأأأ  هأأأأ ا التأأأأدريأأأأب  ويعتز  الكيأأأأا
التدابي املتصأأأأأأأأأألة بكلتا التوصأأأأأأأأأأيتني يف 

  201٨الربع األخي من عا  

وفقأأا للتحليأأل الأأ ي أجرا  اجمللس، 
ه ا العمل جار، وقد أرج   الكيان 

  2019حىت الربع الثالث من عا  

 ×   

 صفر 1 12 13 26    اجملموع 
 صفر 4 46 50 100   النسبة املئوية للمبموع 
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 املرفق الثاين

 موجز األصول املشطوبة  
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 الزايدة/)النقصان( السنة السابقة  السنة احلالية الفئة )األصول واملخزون والنقدية(
 (٨12 1٨) 4٦3 115 ٦51 9٦ املسا ات املستحقة القبض    

 910 345 صفر 910 345 املخزون

  139 صفر 139 السل  املقدمة من صندوق التشغيل

 (071 172) ٨٨٦ 179 ٨15 7 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 (727 17) 727 17 صفر املبالغ املستحقة القبض من املوظفني

 (320) 320 صفر الُسَل  النقدية الواردة املخصصة للمشاريع

 119 137  396 313 515 450 اجملموع 
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 الثالث الفص 
 ةاملالي البياانت صحة على التصديق  

 
 اإلدارية ا دمات شااااااااااعبة مدير من موجهة 2019 ربري /نيسااااااااااان 30 مؤرخة رسااااااااااالة  

 احلساابت مراجعي جملس رئيس إىل للسكان املتحدة األمم لصندوق
 

 الوجه على مقيأَّدة املأاديأة املعأامالت مجيع أن، واعتقأادي ومعلومأاي علمي حأدود يف، أشأأأأأأأأأأأأأأأهأد 
  الصحيح الوجه على املعامالت تلك تعكس املرفقة املالية البياانت وأن احملاسبية السجالت يف الصحيح
 :يلي مبا وأقر   
  املالية البياانت ه   يف املدرجة املالية املعلومات وموضوعية سالمة عن مسوولة اإلدارة أن 
 بنيةم معّينة مبالغ وتتضأمن العا  للقطاع الدولية احملاسأبية للمعايي طبقاا  أُعِّدَّت املالية البياانت أن 

   اإلدارة إليها توصلت اليت وا راء التقديرات أفضل على
 األصأأأأأأأأأول أن معقولة بصأأأأأأأأأورة توكد الصأأأأأأأأألة ذات الداخلية الرقابة ونظم احملاسأأأأأأأأأبية اإلجراءات أن 
 واإلجراءات السأأأياسأأأات وأن، سأأأليمة بصأأأورة والسأأأجالت الدفاتر يف مدرجة املعامالت مجيع وأن، حمفوظة
 اسأأتعراضأا جيري الداخلي احلسأأاابت مراجع وأن  الواجبات بني الالز  الفصأأل ارإط يف، عامة بصأأفة، تنّف 

   والرقابة احملاسبة لنظم مستمرا
 احملاسأأأأأأأبية السأأأأأأأجالت مجيع على االطالع من الداخليني احلسأأأأأأأاابت مراجعي مّكنت اإلدارة أن 
   قيد دون ومن كامالا   اطالعاا  واملالية

 احلسأأأأأأأأاابت ومراجعي املتحدة األمم احلسأأأأأأأأاابت اجعيمر  جملس توصأأأأأأأأيات تسأأأأأأأأتعرض اإلدارة أن 
 اسأأأأأأأأأأأأأأأتجابة، االقتضأأأأأأأأأأأأأأأاء حسأأأأأأأأأأأأأأأب، تنقيحها جيري أو نُأقِّّحت الداخلية الرقابة إجراءات وأن  الداخليني

   التوصيات لتلك
 األمم برانمج يف اإلدارية الشأأأأوون مبكتب األول املايل املسأأأأوول من تصأأأأديق رسأأأأالة وصأأأألتين ولقد 
 يتصأأأأأأأأأل وما اإلمنائي الربانمج يف احملاسأأأأأأأأأبة إبجراءات يتعلق فيما الضأأأأأأأأأماانت نفس  تقد، اإلمنائي املتحدة
 املتحدة األمم صأأأأأأأأأأأأأأأندوق إىل اإلمنائي الربانمج من قدمت قد اخلدمات أن وتثبت، الرقابة نُظم من ب لك

 اليةامل للقاعدة وطبقا، الحقاا  تعديالت من عليه دخل وما حاليا السأأأأأاري اإلداري االتفاق وفق، للسأأأأأكان
  للصندوق )أ( 3-11٦

 سابرتن أندرو )توقيع(
 املدير

 اإلدارية اخلدمات شعبة
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 الرابع الفص 
 2018 ديسمرب/األول كانون  31 يف املنتهية السنة عن املايل التقرير  

 
 مقدمة  

 عن للسأأأأأأأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأأأأأأأندوق املالية البياانت يف الواردة املعلومات التقرير ه ا يلخص - 1
 اهلامة واالجتاهات اجلوانب على الضأأأأأأأأأأأوء ويسأأأأأأأأأأألط، 201٨ ديسأأأأأأأأأأأمرب/األول كانون  31 يف املنتهية رتةالف

  املايل وأدائه للصندوق املايل ابلوضع املتصلة
 

 املالية النتائج موجز  
 :201٨ لسنة املالية النتائج ألهم موجز يلي فيما يرد - 2

 مليون 1 255.٦ بلغ حيث، املائة يف 17.٦ بنسأأأأأأأأأأأأبة املسأأأأأأأأأأأأا ات إيرادات إمجايل زاد )أ( 
  ا ن حىت الصندوق حققها إيرادات نسبة أعلى وهي، دوالر

، املائة يف ٨.3 بنسأأأأبة سأأأأنوات مخس يف األوىل للمرة املخصأأأأصأأأأة غي املسأأأأا ات زادت )ب( 
 جمموع من املخصصة غي املوارد حصة استمرت، الزايدة ه   من الرغم وعلى  دوالر مليون 37٨.٨ لتبلغ
 إمجايل من فقط املائة يف 30.2 لتبلغ، مئوية نقطة 2.٦ بنسبة السنة ه   االخنفاض يف املسا ات يراداتإ

 نتائجه حتقيق على بقدرته يتعلق فيما للصأأأندوق كبيا  حتداي ميثل االجتا  ه ا يزال وال  السأأأنوية املسأأأا ات
  االسرتاتيجية
 نسبتها زايدة مسجال، الصندوق اتريخ يف مستوايته أعلى أيضا املصروفات جمموع بلغ )ج( 
 االسأأأتجابة أنشأأأطة نطاق توسأأأيع إىل أسأأأاسأأأا الزايدة وتعزى  دوالر مليون 1 0٨٦.0 ليبلغ املائة يف 17.2

  التعدادات قبيل من، النطاق الواسعة السكانية البياانت مشاريع إىل املقد  الدعم وزايدة اإلنسانية
 ذلك ويعزى، دوالر ماليني 1 ٦09.5 ليبلغ املائة يف 1٦.9 بنسأأبة األصأأول جمموع زاد )د( 
  ُسّددت اليت املصروفات مقابل مُجعت اليت املسا ات يف الفائض إىل أساسا

 ذلك ويُعزى، دوالر مليون 529.2 ليبلغ املائة يف 1.0 بنسأأأأأأبة اخلصأأأأأأو  جمموع اخنفض )ه( 
 )و( الفقرة )انظر املوظفني سأأأأأأأأأتحقاقاتاب املتعلقة لاللتزامات احلالية القيمة صأأأأأأأأأايف اخنفاض إىل أسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأا
  األخرى واخلصو  الدفع املستحقة احلساابت يف زايدة جزئيا تقابله ال ي، أدان (

 مليون 3٨7.3 لتبلغ، املائة يف ٦.9 بنسأأأأأأبة املوظفني اسأأأأأأتحقاقات التزامات اخنفضأأأأأأت )و( 
ا ذلك ويُعزى، دوالر  لتحديد املسأأأأتخد  اخلصأأأأم دلمع زايدة عن الناشأأأأئة االكتوارية املكاسأأأأب إىل أسأأأأاسأأأأا

 اجلزء ارتفاع إىل، العا  خالل املدَّخر التمويل إليه مضأأأأأأأأأأأأأأافا، االخنفاض ه ا وأدى  احلالية قيمتها صأأأأأأأأأأأأأأايف
   املائة يف ٦٦.3 نسبة إىل املوظفني ابستحقاقات املتعلقة االلتزامات من املمول
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 املايل األداء  
 املسامهات من اإليرادات اجتاهات  

 ابسم إليها )يشار استخدامها على قيود توجد ال إما تربعات من األول املقا  يف الصندوق لميوَّ  - 3
 على اسأأتخدامها املاحنة اجلهات تقيد مسأأا ات أو، “(عادية” أو “أسأأاسأأية” أو “خمصأأصأأة غي” موارد
 موارد أو “أسأأأأأأاسأأأأأأية غي” أو “خمصأأأأأأصأأأأأأة” موارد ابسأأأأأأم إليها )يشأأأأأأار حمدد نشأأأأأأا  أو برانمج أو غرض
   “(أخرى”
 بلغ حيث اترخيه حىت (1)املسأأأأأا ات من إيراداته إمجايل أعلى الصأأأأأندوق حقق، 201٨ عا  ويف - 4

 يف الثالثة للمرة دوالر البليون عتبة متجاوزاا، دوالر( مليون 1 0٦7.5: 2017) دوالر مليون 1 ٦.255
   املاضية اخلمس السنوات

 لتبلغ، املائة يف ٨.3 بنسأأأأأأأبة سأأأأأأأنوات مخس يف ىلاألو  للمرة املخصأأأأأأأصأأأأأأأة غي املسأأأأأأأا ات وزادت - 5
 ماحنتني جهتني تقدمي إىل أسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأا ذلك ويعزى، دوالر( مليون 349.9: 2017) دوالر مليون 37٨.٨
 يف املسأأأتخدمة للعمالت املواتية األجنبية العمالت صأأأرف أسأأأعار تغيات وإىل، أكرب ملسأأأا ات رئيسأأأيتني

  مسا ات عدة
بة املخصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأأة اتاملسأأأأأأأأأأأأأأأأا  إمجايل وزاد - ٦  دوالر مليون ٨7٦.٨ ليبلغ املائة يف 22.2 بنسأأأأأأأأأأأأأأأ

: 2017) 201٨ عا  يف (2)املاحنة( للجهات املردودة واملبالغ التكالي  اسأأأأأأأرتداد رسأأأأأأأو  احتسأأأأأأأاب )قبل
ا ذلك ويُعزى، دوالر( مليون ٦.717  املاحنة البلدان من العديد من املقدمة املسأأأأأأأأا ات زايدة إىل أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأا
  املتحدة األمم موسسات بني أكرب وحتويالت

 نقطة 2.٦ بنسأأبة اإلمجالية املسأأا ات إيرادات جمموع من كنسأأبة  املخصأأصأأة املوارد حصأأة وزادت - 7
 الصندوق اعتماد زايدة يعكس مما، املائة( يف ٦7.2: 2017) املائة يف ٦9.٨ لتبلغ، 201٨ عا  يف مئوية
 يف املخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة غي ابملوارد يتعلق فيما كربأ مسأأأأأأأأأأا ات تلقي من الرغم على، املخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة املوارد على
 السأأأنة يف وذلك، 2014 عا  يف عليه كانت  عما دوالر مليون 9٨.٦ قدر  مببلغ أقل كانت،  201٨ عا 

  دوالر بليون البالغة املرجعية النقطة الصندوق مسا ات إمجايل جتاوز عندما األوىل
 من قليل عدد من الصأأأأأأندوق إىل املقدمة املسأأأأأأا ات معظم ورد، السأأأأأأابقة السأأأأأأنوات غرار وعلى - ٨

 إمجايل من املائة يف ٨9.4 جمموعه مبا ماحنة جهات 10 أكرب سأأأأأا ت، 201٨ عا  ففي  املاحنة اجلهات
 إيرادات إمجايل من املائة يف ٨3.3 و، املائة( يف ٨9.4: 2017) املخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة غي املسأأأأأأأأأأا ات إيرادات

 اجلهات قاعدة توسأأأأيع إىل يسأأأأعى الصأأأأندوق يزال وال  املائة( يف ٨0.٦: 2017) املخصأأأأصأأأأة املسأأأأا ات
 إىل إضأأأأأأأافة، الناشأأأأأأأئة االقتصأأأأأأأادات ذات والبلدان الدخل املتوسأأأأأأأطة البلدان إشأأأأأأأراك طريق عن لديه املاحنة

  اخلاص القطاع من املاحنة اجلهات

__________ 

وفقا املسأأأأأأأأأأأأأأأأا ات اإلمجالية هي املبالغ احملددة يف اتفاقات املسأأأأأأأأأأأأأأأأا ات املوقعة مع اجلهات املاحنة، واملعرتف  ا كإيرادات  (1) 
 للسياسات احملاسبية لصندوق األمم املتحدة للسكان 

تعرض املسأأأأا ات املخصأأأأصأأأأة يف بيان األداء املايل بعد خصأأأأم رسأأأأو  اسأأأأرتداد التكالي  )اليت ترد حتت اإليرادات األخرى(  (2) 
 واملبالغ املردودة للجهات املاحنة 
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 يف الردو  ماليني 5.0 لتبلغ، املائة يف 40.2 بنسأأأأأأأأأأأبة املاحنة للجهات املردودة املبالغ واخنفضأأأأأأأأأأأت - 9
 ابلسأأنوات مقارنة اإلجيايب االجتا  يف املردودة املبالغ واسأأتمرت  دوالر( ماليني ٨.4: 2017) 201٨ عا 

: 2017) املخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأة املسأأأأأأأأأأأأأا ات إيرادات إمجايل من فقط املائة يف 0.٦ نسأأأأأأأأأأأأأبة فمثلت، السأأأأأأأأأأأأأابقة
  الربانجمية األنشطة تنفي  معدل ارتفاع يعكس مما املائة( يف 1.2
 

  األخرى اتاإليراد  
 دوالر مليون ٨7.3 لتبلغ، 201٨ عا  يف املائة يف 5.9 بنسأأأأأأأأأأأأأبة األخرى اإليرادات اخنفضأأأأأأأأأأأأأت - 10
 العمالت صأأأأأأأأرف سأأأأأأأأعر يف مكاسأأأأأأأأب حتقيق إىل أسأأأأأأأأاسأأأأأأأأاا  ذلك ويُعزى، دوالر( مليون 92.7: 2017)

 خسأأأأأأأأأائر مع رنةابملقا، 2017 عا  يف املقيدة النقدية ابألصأأأأأأأأأول وتتعلق دوالر مليون 27.1 تبلغ األجنبية
 املصأأأأأأأأروفات بند حتت قُأيِّّدت 201٨ عا  يف نفسأأأأأأأأها األصأأأأأأأأول فئة عن انمجة دوالر مليون 30.٦ مبقدار
 ماليني ٨.2 قدر  مببلغ املباشأأأأأأأأأأأرة غي التكالي  اسأأأأأأأأأأأرتداد يف زايدة جزئياا  االخنفاض ه ا وقابلت  األخرى
  دوالر ماليني 10.0 البالغة االستثمار وإيرادات دوالر
 

 املستقب  يف العمليات واستمرارية اإليرادات تدفق  
 األمم صأأأأأأأأأأأأأأأندوق مع املوقعة االتفاقات قيمة بلغت، 201٨ ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب/األول كانون  31 حىت - 11

 مليون 239.7: 2017) دوالر مليون 2٦9.1 املسأأأأأأتقبل يف ابملسأأأأأأا ات يتصأأأأأأل فيما للسأأأأأأكان املتحدة
  دوالر( مليون 202.5: 2017) املخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة واردابمل منها دوالر ماليني 172.7 مبلغ ويتعلق، دوالر(
  الصندوق عمليات استمرارية تكفل ألهنا األ ية ابلغة املضمونة التعاقدية اإليرادات وه  
 

 عامة حملة: املصروفات  
 201٨ عا  يف دوالر مليون 1 0٨٦.0 ليبلغ املائة يف 17.2 بنسأأأأأأأأأأأأأأأبة املصأأأأأأأأأأأأأأأروفات جمموع زاد - 12
 املخصصة واملوارد املخصصة غي املوارد إىل املصروفات يف الزايدة وتُعزى  ر(دوال مليون 9.92٦: 2017)

   التوايل على دوالر مليون 120.5 و دوالر مليون 3٨.٦ قدر  مبا زادات اللتني كلتيهما
 لسأأأأأأأأأنيت الغرض حسأأأأأأأأأب املصأأأأأأأأأروفات عن عامة حملة الرابع الفصأأأأأأأأأل من األول الشأأأأأأأأأكل يف وترد - 13

  2017 و 201٨
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 الرابع الفصل من األول الشكل
 الغرض حس  املصروفات جمموع  

 )مباليني دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 واإلقليمية العاملية والتدخالت القطرية الربامج مصأأأأأروفات تشأأأأأمل اليت الربامج مصأأأأأروفات وزادت - 14

: 2017) 201٨ عا  يف دوالر مليون ٨72.3 لتبلغ، املائة يف 15.9 بنسأأأبة األخرى الربانجمية واألنشأأأطة
 ذلك يف مبا، اإلنسأأأأانية االسأأأأتجابة أنشأأأأطة زايدة إىل أسأأأأاسأأأأا االرتفاع ه ا ويعزى  دوالر( مليون 752.9
 السأأأأأأأأياقات يف اجلنسأأأأأأأأاين للعن  تتصأأأأأأأأدى اليت واخلدمات األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية اإلجنابية الصأأأأأأأأحة خدمات تقدمي

 جزئياا ويقابله، التعدادات قبيل من، النطاق سأأأأأعةالوا السأأأأأكانية البياانت ملشأأأأأاريع الدعم وزايدة، اإلنسأأأأأانية
  املوسسية امليزانية إىل واإلقليمية العاملية التدخالت من التكالي  بعض تصني  إعادة
 مليون 1٦2.5 لتبلغ، 201٨ عا  يف املائة يف 14.٨ بنسأبة املوسأسأية امليزانية مصأروفات وزادت - 15
 للفرتة، اجلديدة املتكاملة امليزانية أدخلتها اليت التغييات مع متشيا، دوالر( مليون 141.5: 2017) دوالر
 العأأامليأة التأأدخالت إطأأار يف سأأأأأأأأأأأأأأأأابقأأا أُدرجأأت تكأأالي  تصأأأأأأأأأأأأأأأني  إعأأادة مشلأأت واليت، 2021-201٨
 تكنولوجيا يف التحول مثل، جديدة موسأأأأسأأأأية مبادرات وإطالق، برامج( كمصأأأأروفات  )املصأأأأنفة واإلقليمية
 االستغالل ومنع الداخلي التحقيق قبيل من معينة جماالت يف االستثمارات ايدةوز ، واالتصاالت املعلومات
   العا  والتقييم اجلنسيني واالنتهاك

 اليت الصأأأأأأأندوق والية تعزيز يف املتكبدة التكالي  تشأأأأأأأمل اليت، العامة األنشأأأأأأأطة مصأأأأأأأروفات أما - 1٦
، املائة يف 57.5 بنسبة زادت فقد، يجيةاالسرتات اخلطة من معينة نتائج إىل قاطع بشكل إسنادها ميكن ال

ا ذلك ويُعزى، دوالر( مليون 32.5: 2017) 201٨ عا  يف دوالر مليون 51.2 لتبلغ  زايدة إىل أسأأأأأاسأأأأأا
 اكتواراي( )احملددة اخلدمة انتهاء بعد ما ابسأأأأأأأأأأأأتحقاقات املتعلقة االلتزامات على والفوائد اخلدمات تكالي 
  األجنبية العمالت صرف عند قديةالن األصول يف املتكبدة واخلسائر

 

81.2%, 752.9

15.3%, 141.5

3.5%, 32.5

80.3%, 872.3

15.0%, 162.5

4.7%, 51.2

الربامج

امليزانية املوسسية 

املصروفات العامة 

2017 

2018 
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  طبيعتها وحس  املناطق حس  موزعة: املصروفات  
 مصأأروفاته معظم، ميدانية كمنظمة  دور  مع ومتشأأياا  السأأابقة السأأنوات غرار على، الصأأندوق أنفق - 17
 201٨ عا  يف، املائة يف ٨1.5 أو، دوالر مليون ٨43.9) امليدان يف املوسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأية وامليزانية الربامج على
   (2017 عا  يف، املائة يف ٨0.9 أو، دوالر مليون 723.5 و

  املناطق حسب املوسسية وامليزانية الربامج مصروفات توزيع الرابع الفصل من الثاين الشكل ويبني - 1٨
 

 الرابع الفصل من الثاين الشكل
  املناطق حس  املؤسسية وامليزانية الربامج مصروفات  

 الايت املتحدة( )مباليني دوالرات الو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 يف نفسأأأأأأأأأأأأأأأها هي 201٨ عا  يف املصأأأأأأأأأأأأأأأروفات من قدر أبكرب اسأأأأأأأأأأأأأأأت ثرت اليت املناطق وكانت - 19
 والدول، املائة( يف 19.٨ أو، دوالر ماليني 204.9) األفريقي واجلنوب أفريقيا شرق ومشلت، 2017 عا 

، دوالر مليون 1٦5.2) أفريقيأأأأا سأأأأأأأأأأأأأأأطوو  وغرب، املأأأأائأأأأة( يف 17.7 أو، دوالر مليون 1٨3.1) العربيأأأأة
 مليون 40.0 بلغ املصأأأأأأأأأأأأأأروفات يف سأأأأأأأأأأأأأأنوي منو معدل أعلى حققت اليت املنطقة أما  املائة( يف 1٦.0 أو

 إجراء إىل أسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأا ذلك ويُعزى، الكاري  البحر ومنطقة الالتينية أمريكا فهي املائة( يف 71.7) دوالر
   وهاييت غواتيماال يف عواس نطاق على واإلسكان للسكان وطنية تعدادات

 جمموع من املأأائأأة يف 1٨.4 أو، دوالر مليون 191.0 العأأامليأأة األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأة مصأأأأأأأأأأأأأأأروفأأات وبلغأأت - 20
 مبلغ وُخصص  املائة( يف 19.1 أو، دوالر مليون 170.9: 2017) املوسسية وامليزانية الربامج مصروفات
 املبلغ ه ا من املائة( يف 4٦.2 أو، ردوال مليون 7٨.9: 2017) املائة يف 4٦.7 أو، دوالر مليون ٨9.2

18.4%, 191.0 

5.0%, 51.4 

9.2%, 95.8 

13.9%, 143.5 

17.7%, 183.1 

16.0%, 165.2 

19.8%, 204.9 

19.1%, 170.9 

5.5%, 48.8 

6.2%, 55.8 

13.2%, 118.2 

17.4%, 155.6 

16.9%, 150.8 

21.7%, 194.3 

عامليا

شرق أورواب ووسط آسيا

كاري أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ال

آسيا واحمليط اهلادئ

الدول العربية

غرب ووسط أفريقيا

شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

2017 2018
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 البلدان يف سأأأُتوزَّع ل جنابية الصأأأحة سأأألع اقتناء أجل من أسأأأاسأأأاا  وذلك، (3)الصأأأندوق إمدادات ألنشأأأطة
  الربامج من املستفيدة

 حسب الصندوق مصروفات جمموع لتوزيع موجز أدان  الرابع الفصل من الثالث الشكل يف ويرد - 21
  طبيعتها

 
 الرابع الفصل من ثالثال الشكل

  طبيعتها حس  املصروفات جمموع  
 )مباليني دوالرات الوالايت املتحدة( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   األخرى واملصروفات الرسو  قيمة واضمحالل واإلهالك واالستهالك التمويل تكالي  تشمل “األخرى املصروفات” )أ( 
  
 ففي  وكفاءام والدوليني الوطنيني موظفيه ارةمه على واليته تنفي  يف الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق جناح ويتوق  - 22
 من املائة يف 7.2٦ ميثل مما، (4)املوظفني تكالي  على دوالر مليون 1.290 الصندوق أنفق، 201٨ عا 

، 201٨ عا  هناية ويف  املائة( يف 2٨.7 أو، دوالر مليون 2٦5.9: 2017) للسأأأأأأأأأأأنة مصأأأأأأأأأأأروفاته جمموع
: 2017) امليأأأأدانيأأأأة املكأأأأاتأأأأب يف يعملون الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق موظفي من املأأأأائأأأأة يف ٨4.0 نسأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأة كأأأأانأأأأت
  املائة( يف ٨.٨3

__________ 

مواضأأأأأأأأيعي رئيسأأأأأأأأي مكرس لتوسأأأأأأأأيع إمكانية احلصأأأأأأأأول على برانمج إمدادات صأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأكان هو برانمج  (3) 
 خدمات تنظيم األسرة يف أشد البلدان احتياجاا، حبيث ميكن أن ختتار النساء واملراهقات وسائل منع احلمل أينما كن 

ينوب عنه  مجيع العاملني ال ين يعّينهم املدير التنفي ي لصندوق األمم املتحدة للسكان أو من“ املوظفني”يشمل مصطلح  (4) 
وفقا للنظا  األسأأأأأأأاسأأأأأأأي ملوظفي األمم املتحدة ومبوجب السأأأأأأألطة اليت خوهلا األمني العا  للمدير التنفي ي )مبقتضأأأأأأأى نشأأأأأأأرة 

بشأأأأأأأأأأأأأأ ن  5٨/555لعامة ، ومقرر اجلمعية ا2004حزيران/يونيه  1، السأأأأأأأأأأأأأأارية اعتبارا من ST/SGB/2004/10األمني العا  
 املسائل املتعلقة مبوظفي الصندوق(  وهو يشمل مجيع املوظفني ال ين يعملون بعقود مستمرة وحمددة املدة وموقتة 

4.6%, $49.2 

5.8%, $63.4 

10.4%, $112.4 

17.1%, $186.1 

20.7%, $224.9 

14.7%, $159.9 

26.7%, $290.1 

1.9%, $17.1 

6.1%, $56.9 

10.6%, $98.5 

17.9%, $165.8 

18.4%, $170.7 

16.4%, $152.0 

28.7%, $265.9 

مصروفات أخرى

السفر

تطوير مهارات النظراء وتدريبهم

اللواز  واملواد والتكالي  التشغيلية

اخلدمات التعاقدية واملهنية

لربامجإمدادات الصحة اإلجنابية وغيها من اإلمدادات املتصلة اب

تكالي  املوظفني 

2017 2018

 )أ(

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2004/10
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 بنسأأأبة ابلربامج الصأأألة ذات اإلمدادات من وغيها اإلجنابية ابلصأأأحة املتعلقة املصأأأروفات وزادت - 23
 ذلك ويعزى، دوالر( مليون 152.0: 2017) 201٨ عا  يف دوالر مليون 159.9 لتبلغ، املائة يف 5.2

 األسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأية اللواز  جمموعات مثل، اإلنسأأأأأأأأأأأأأانية اإلمدادات تسأأأأأأأأأأأأأليم عمليات يف دةالزاي إىل أسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأا
  الصندوق برامج من املستفيدة البلدان إىل، للزرع القابلة احلمل منع ووسائل “والرفاهية الكرامة”
 بلغ، سأأأأأأأأأأأأأأنوي منو معدل أعلى واملهنية التعاقدية ابخلدمات املتصأأأأأأأأأأأأأألة املصأأأأأأأأأأأأأأروفات وسأأأأأأأأأأأأأأجلت - 24

 تكبدها اليت املوظفني تكالي  ارتفاع إىل أسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأا ذلك ويُعزى، املائة( يف 31.٨) ردوال مليون 54.2
 وبتقدمي، التعدادات مثل، النطاق الواسعة السكانية البياانت مبشاريع يتعلق فيما املنف ون الصندوق شركاء

   اإلنسانية السياقات يف اخلدمات
مليون دوالر  1٨٦.1يف املأأائأأة، لتبلغ  12.2 وزادت تكأأالي  اللواز  واملواد والتشأأأأأأأأأأأأأأغيأأل بنسأأأأأأأأأأأأأأبأأة - 25
مليون دوالر(، ويُعزى ذلك أسأأأاسأأأا إىل ارتفاع تكالي  الطباعة واملعدات والنقل املتكبدة  ٨.1٦5: 2017)

 ملشاريع البياانت السكانية الواسعة النطاق، فضالا عن زايدة تكالي  شحن سلع الصحة اإلجنابية  
 مليون 112.4 لتبلغ، املائة يف 14.1 بنسأأأأأأأأأبة وتدريبهم النظراء قدرات تنمية مصأأأأأأأأأروفات وزادت - 2٦
 دوالر مليون 9٨.5: 2017) دوالر مليون ٦3.4 لتبلغ، املأأأأائأأأأة يف 11.4 بنسأأأأأأأأأأأأأأأبأأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأأفر، دوالر
 املنف ين الصأأأندوق شأأأركاء اسأأأتثمارات زايدة إىل أسأأأاسأأأا ذلك ويعزى، التوايل( على دوالر مليون 5٦.9 و
 الرغم وعلى  السأأكانية البياانت ملشأأاريع الالزمة احمللية السأأفر تكالي  وارتفاع، تالقدرا وبناء التدريب يف
 االخنفاض يف املصأأروفات جمموع من مئوية كنسأأبة  السأأفر مصأأروفات اسأأتمرت، املطلقة القيم يف الزايدة من
 2017 عا  يف املائة يف ٦.1 من، مئوية نقطة 0.3 بنسأأأأأأبة، التوايل على اخلامسأأأأأأة للسأأأأأأنة 201٨ عا  يف
   201٨ عا  يف املائة يف 5.٨ إىل
 201٨ عا  يف دوالر مليون 49.2 لتبلغ، املائة يف 1٨7.7 بنسأأأأأأأأأبة األخرى املصأأأأأأأأأاري  وزادت - 27
 النقدية واخلصأأأأو  األصأأأأول يف املتكبدة اخلسأأأأائر إىل أسأأأأاسأأأأا ذلك ويعزى، دوالر( مليون 17.1: 2017)

   األجنبية العمالت صرف عند
 

 االس اتيبية النتائج يف املسامهة حس  زيعالتو : املصروفات  
 من جمموعة 2021-201٨ للفرتة للسأأأأأكان املتحدة األمم لصأأأأأندوق االسأأأأأرتاتيجية اخلطة حتدد - 2٨

  االسرتاتيجية اخلطة دورة خالل حتقيقها الصندوق يعتز  اليت والنواتج والنتائج األثر مستوايت على النتائج
 نواتج أربعة حتقيقها تتيح وكلها، إمنائية نتائج أربع يف تسأأأأأأأأأأأأأأأاهم التنمية نواتج من انجتا 14 هناك، وعموما
  (5)املوسسية والفعالية ابلكفاءة تتعلق
 للخطة وانتج نتيجة كل  حسأأأب 201٨ عا  يف الصأأأندوق حققها اليت للنتائج الكامل والتحليل - 29

 2021-201٨ للفرتة، اتيجيأأةاالسأأأأأأأأأأأأأأأرت  اخلطأأة تنفيأأ  عن التنفيأأ ي املأأدير تقرير يف متأأاح االسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأة
(DP/FPA/2019/4 (Part.I))  املتكبدة للمصأأأروفات موجز الرابع الفصأأأل من الرابع الشأأأكل يف أدان  ويرد 
  النتائج ه   حتقيق أجل من
 

__________ 

  2021-201٨انظر املرفق األول: اإلطار املتكامل للنتائج واملوارد، اخلطة االسرتاتيجية،  (5) 

https://undocs.org/ar/DP/FPA/2019/4%20(Part.I)
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 الرابع الفصل من الرابع الشكل
 املؤساااسااية والفعالية الكفاءة ونواتج اإلمنائية النتائج حبسااا ، 2018 عام يف دةاملتكب املصاااروفات  

 )ر(2021-2018 للف ة االس اتيبية لل طة
 )مباليني دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  املوسسية وامليزانية الربامج مصروفات تشمل )أ( 
  
 أنشأأأأأأأأأطته يف والفتيات النسأأأأأأأأأاء ومتكني جلنسأأأأأأأأأنيا بني للمسأأأأأأأأأاواة أولوية يويل الصأأأأأأأأأندوق فتمل ما - 30

 مجيع من، املأأأأأائأأأأأة يف ٦7.2 أو، دوالر مليون 5٨٦.4 قأأأأأدر  مبلغ أُنفق، 201٨ عأأأأأا  ففي  الربانجميأأأأأة
 يشأأأأأأكل املرأة ومتكني اجلنسأأأأأأني بني املسأأأأأأاواة حتقيق أن اعتربت إما اليت األنشأأأأأأطة على الربامج مصأأأأأأروفات

  اجلنسني بني املساواة حتقيق يف اكبي   إسهاما أسهمت وإما الرئيسي هدفها
 

 للسنة النتائج صايف  
 ماليني 204.3 ليبلغ، املائة يف 10.0 بنسأأأأبة للسأأأأنة للسأأأأكان املتحدة األمم صأأأأندوق فائض زاد - 31
 املوارد يف دوالر( مليون 1٦4.٦) الفأأأأائض هأأأأ ا معظم ومتثأأأأل  دوالر( مليون 1٨5.7: 2017) دوالر

 اإلقرار توقيت يف الفرق وك لك العا  خالل املسأأأأأأأأأأأأأا ات من يراداتاإل يف زايدة وعكس، املخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأة
   واملصروفات ابإليرادات

 أي، املخصأأأصأأأة غي للموارد املعدلة ميزانيته من املائة يف 9٦.5 الصأأأندوق نف ، 201٨ عا  ويف - 32
 اجلدول يف ويرد  املائة يف 94.٦ التنفي  معدل بلغ عندما، 2017 عا  من أعلى مئوية نقطة 1.9 بنسأأأأأأبة
 :للصندوق التنفي ي اجمللس عليها وافق اليت التكالي  تصني  فئات حسب التنفي  ملعدالت موجز أدان 

49.5%, 512.5

7.1%, 73.2 

15.7%, 162.6 

10.8%, 112.1 

16.9%, 174.5 

استعانة كل امرأة ومراهق وشاب ابخلدمات املتكاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية: 1النتيجة 
متكني كل مراهق وشاب، وعلى وجه اخلصوص الفتيات املراهقات: 2النتيجة 

ابيةحتقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكني مجيع النساء والفتيات، وتعزيز احلقوق اإلجن: 3النتيجة 
كل فرد يف كل مكان له حساب وقيمة، يف السعي إىل حتقيق التنمية املستدامة: 4النتيجة 

نواتج الكفاءة والفعالية املوسسية
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 2017 201٨ فئة تصني  التكالي 

 9٦,9 9٦,4 األنشطة اإلمنائية   

 100,0 100,0 تنسيق األنشطة اإلمنائية لألمم املتحدة

 ٨9,٨ 9٦,٨ أنشطة اإلدارة

 ال ينطبق 99,٦ ةاألغراض اخلاص
 94,6 96,5 اجملموع 

  
 املوسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأية ابمليزانية يتعلق فيما امليزانية أداء بشأأأأأأأأأ ن التفاصأأأأأأأأأيل من مزيد اخلامس البيان يف ويرد - 33

 بني التسأأأأأوية 23 املالحظة وتقد   201٨ عا  يف املخصأأأأأصأأأأأة غي املوارد من املمولة الربانجمية واألنشأأأأأطة
 واملصأأأأأأأأروفات واإليرادات النقدية ابلتدفقات للمقارنة القابل امليزانية أسأأأأأأأأاس على أُعد ال ي اخلامس البيان

  الكامل االستحقاق أساس على املعروضة
 

 املايل الوضع  
 وا صوم األصول  

 للسأأأأأأأكان املتحدة األمم صأأأأأأأندوق أصأأأأأأأول جمموع بلغ، 201٨ ديسأأأأأأأمرب/األول كانون  31 حىت - 34
 دوالر مأألأأيأأون 1 37٦.2: 2017) دوالر نمأألأأيأأو  529.2 وخصأأأأأأأأأأأأأأأأأومأأأأأأأأه دوالر مأألأأيأأون 1 ٦09.5

   التوايل( على دوالر مليون 534.7 و
 املتأأداولأأة واخلصأأأأأأأأأأأأأأأو  دوالر مليون ٨44.3 املتأأداولأأة األصأأأأأأأأأأأأأأأول جمموع بلغ، السأأأأأأأأأأأأأأأنأأة هنأأايأأة ويف - 35

 نسبة وبلغت  التوايل( على دوالر مليون 14٨.9 و دوالر مليون ٦40.٨: 2017) دوالر مليون 159.1
 الصأأأأأندوق لدى أن إىل يشأأأأأي مما، (4.3: 2017) 201٨ ديسأأأأأمرب/األول كانون  31 ىتح 5.3 التداول
 االسأأأأتثمارات زايدة عن أسأأأأاسأأأأا انجتة احلالية النسأأأأبة يف الزايدة وكانت  احلالية ابلتزاماته للوفاء كافية  موارد

  الصكوك     املرتبطة املواتية العوائد معدالت من لالستفادة متت اليت األجل القصية
 

 واالستثمارات النقدية ومكافئات النقدية  
زاد جمموع النقدية ومكافئات النقدية واالستثمارات اليت حيتفظ  ا صندوق األمم املتحدة للسكان  - 3٦

: 2017) 201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمرب   31مليون دوالر حىت  1 152يف املائة، ليبلغ  19.9بنسأأأأأأأأأأأأأأبة 
  إىل زايدة املسا ات احملصلة عن املصروفات املدفوعة  مليون دوالر(، ويعزى ذلك أساساا  9٦0.5
، املتداول املال رأس اسأأأتثمارات فحافظة  منفصأأألتني حافظتني يف ابسأأأتثماراته الصأأأندوق وحيتفظ - 37
ممت اليت  األمم برانمج يديرها واليت، املتداول املال رأس من الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق احتياجات تلبية أجل من صأأأأأأأأأأأأأأأُ

 تداوهلا ميكن اسأأأأأتثمارية مالية أوراق على تقتصأأأأأر، اخلدمات مسأأأأأتوى على اتفاق ارإط يف اإلمنائي املتحدة
 وُقدرت  السيولة من الصندوق احتياجات مع استحقاقها آجال وتتواء ، اثبتة إيرادات وتدر كبية  بسهولة
 يسأأأأأمربد/األول كانون  31 حىت دوالر مليون 914.0 مببلغ، املهلكة ابلتكلفة املقيسأأأأأة، احلافظة ه   قيمة

 السأأأأأأأأأأأأأأأنة مدار على املائة يف 2.0 متوسأأأأأأأأأأأأأأأطه بلغ عائداا  ووّلدت دوالر( مليون 723.3: 2017) 201٨
   املائة( يف 1.3: 2017)
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 األخرى املوسأأأأأسأأأأأات بعض مع ابالشأأأأأرتاك 201٦ عا  يف أُنشأأأأأئت، مسأأأأأتقلة حافظة وتسأأأأأتثمر - 3٨
 الت مني التزامات لتمويل املخصصة ملواردا يف، لالستثمارات مستقالن مديران ويديرها املتحدة لألمم التابعة

 ابالسأأأأأتثمارات تركيبتها يف شأأأأأبيهة مرتفع مردود ذات متنوعة مالية صأأأأأكوك يف اخلدمة انتهاء بعد الصأأأأأحي
 يف أسأأأأأأأاسأأأأأأا واملتمثلة، املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشأأأأأأأات املشأأأأأأأرتك الصأأأأأأأندوق حوزة يف املوجودة
 مليون 15.0 قدر  إضأأأأأافيا مبلغا الصأأأأأندوق حّول، 201٨ عا  يفو   اثبتة إيرادات ذات وأسأأأأأهم سأأأأأندات
 مليون 1٨0.0 إىل املاضية الثالث السنوات مدى على املسا ات جمموع رفع مما، احلافظة ه   إىل دوالر
 ديسأأأأأأأأأأأأمرب/األول كانون  31 حىت دوالر مليون 194.٨، العادلة ابلقيمة مقيسأأأأأأأأأأأأة، احلافظة وبلغت  دوالر
ا حققأأت احلأأافظأأة أن من الرغم وعلى  دوالر( مليون ٦.190: 2017) 201٨ ا عأأائأأدا  عأأا  يف سأأأأأأأأأأأأأأألبيأأا
 كل  يديرها اليت احلافظة لعناصأأر املائة يف 5.٨3 و املائة يف 3.27 بني تراوحت خسأأائر تكبد )مع 201٨
 ابسأأأأأأتمرار أدائها يف فاقت فقد، العا  من األخي الربع يف السأأأأأأوق نشأأأأأأا  تباطو بسأأأأأأبب اسأأأأأأتثمار( مدير
 املائة يف 5.٨1 و املائة يف 4.٦4 بني ترتاوح سأأأأأأأأأأأأأأأنوية عوائد معدالت متوسأأأأأأأأأأأأأأأط وحققت لعوائدا معايي
   إنشائها من 
  املالية البياانت على 25 و 4 املالحظتني يف الصندوق استثمارات عن مفصلة معلومات وترد - 39
 

 امل زوانت  
 احملتفظ ابلربامج املتعلقة مداداتاإل من وغيها اإلجنابية الصأأأأأأأحة سأأأأأأألع خمزوانت قيمة جمموع زاد - 40
 ليبلغ، املائة يف 32.7 بنسأأأأأأأأأأأأأأبة اثلثة أطراف إىل بيعها أو الربامج من املسأأأأأأأأأأأأأأتفيدة البلدان على لتوزيعها  ا

 وتعزى  دوالر( مليون 3٨.3: 2017) 201٨ ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب/األول كأأانون  31 حىت، دوالر مليون ٨.50
 حتتفظ اليت األساسية اإلمدادات كميات  وزايدة 201٨ عا  يف املشرتايت حجم ارتفاع إىل أساسا الزايدة
   اإلنسانية االستجابة عمليات إطار يف للصندوق امليدانية املكاتب  ا
 بلغت اليت القيمة اضأأأأأأأأأمحالل خسأأأأأأأأأائر خمصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأات خصأأأأأأأأأم بعد املخزوانت أرصأأأأأأأأأدة وتُعرض - 41
  دوالر( مليون 0.5: 2017) 201٨ ديسمرب/األول كانون  31 حىت دوالر مليون 0.1
 

 القبض املستحقة املسامهات  
 حىت، دوالر مليون 33٦.3 لتبلغ، املائة يف ٦.9 بنسأأأأأأأأأأأبة القبض املسأأأأأأأأأأأتحقة املسأأأأأأأأأأأا ات زادت - 42
 كان،  املسأأأأأأا ات ه   أصأأأأأأل ومن  دوالر( مليون 314.٦: 2017) 201٨ ديسأأأأأأمرب/األول كانون 31
 ديسأأأأأأأأأأأأأأمرب/األول كانون  31 يف للدفع حقامسأأأأأأأأأأأأأأأت، املائة يف 1.3 أو، فقط دوالر ماليني 4.5 قدر  مبلغ

 البالغة املتبقية النسأأأأأأأأأأأأأبة حتصأأأأأأأأأأأأأيل املقرر ومن، املائة( يف 10.9 أو، دوالر مليون 34.4: 2017) 201٨
   املقبلة السنوات يف املائة يف 7.9٨
 مليون 0.3 لتبلغ، املائة يف 99.1 بنسأأبة القبض املسأأتحقة املخصأأصأأة غي املسأأا ات واخنفضأأت - 43
 حىت مسأأأأأأأددتني غي كبيتني  مسأأأأأأأا تني إىل أسأأأأأأأاسأأأأأأأا ذلك ويُعزى، دوالر( مليون 30.7: 2017) دوالر
 املستحقة املخصصة املسا ات وزادت  201٨ عا  يف حتصيلهما ومت 2017 ديسمرب/األول كانون 31

 ذلك ويعزى، دوالر( مليون 2٨3.9: 2017) دوالر مليون 33٦.0 لتبلغ، املائة يف 1٨.3 بنسأأأبة القبض
   201٨ عا  يف أكرب إيرادات مستوايت إىل ساسااأ
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 دوالر مليون 0.9 حتصيلها إمكانية يف املشكوك القبض املستحقة املسا ات خمصصات وبلغت - 44
 قدمية خمصأأصأأة مسأأا ة يعكس مما، دوالر( مليون 1.1: 2017) 201٨ ديسأأمرب/األول كانون  31 حىت

 غي مسا ات وك لك، للتحصيل قابلة غي ُعدت دوالر مليون 0.5 بقيمة مانح بلد من القبض مستحقة
 وهي، دوالر مليون 0.4 جمموعها بلغ، الربامج من مسأأأأأأتفيدة بلدان عدة من القبض مسأأأأأأتحقة خمصأأأأأأصأأأأأأة

 اإلخالل هلا سأأأأأأأأأأأأأأأبق بلدان من مسأأأأأأأأأأأأأأأتحقة كانت  وإما سأأأأأأأأأأأأأأأنوات ثالث تفوق ملدة تسأأأأأأأأأأأأأأأديدها يتم مل إما
  ابلسداد بتعهدااا

 
 التشغي  دوقصن من املقدمة السلف  

 بنسأأأبة السأأأنة هناية يف مسأأأتحقة ظلت اليت التشأأأغيل صأأأندوق من املقدمة السأأأل  جمموع اخنفض - 45
 اخنفاض إىل أسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأاا  ذلك ويُعزى، دوالر( ماليني 7.7: 2017) دوالر ماليني 7.0 ليبلغ املائة يف 9.9
 لتنفيأأ  األخرى املتحأأدة األمم موسأأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأأأات ذمأأة يف توجأأد اليت السأأأأأأأأأأأأأأأل  يف دوالر مليون 0.٦ قأأدر 
   الصندوق أنشطة
 حىت دوالر مليون 0.٦ التشأأأغيل صأأأندوق يف حتصأأأيلها يف املشأأأكوك السأأأل  خمصأأأصأأأات وبلغت - 4٦
 اجلهات إىل املقدمة السأأأل  يعكس مما، دوالر( مليون 0.9: 2017) 201٨ ديسأأأمرب/األول كانون  31

 النهج ذات للتربعات املشأأأأأأأأأأأأأأأرتكة الصأأأأأأأأأأأأأأأناديق من كجزء  ذلك يف مبا، احلكومية وغي احلكومية الشأأأأأأأأأأأأأأأريكة
 عن تقارير تقدمي أو املردودة املبالغ طريق عن سأأأواء، فيه مشأأأكوكا اسأأأرتدادها اعُترب اليت، الشأأأامل القطاعي
  املقبولة املصروفات

 
 امللموسة  ل واألصول واملعدات واملنش،ت املمتلكات  

 ومعدات ومنشأأأأأأأأأآت ممتلكات الصأأأأأأأأأندوق حبيازة كان،  201٨ ديسأأأأأأأأأمرب/األول كانون  31 حىت - 47
، 2017 عا  غرار وعلى  دوالر( مليون 33.3: 2017) دوالر مليون 34.4 بقيمة اثبتة( أصأأأأأأأأأأأأأأأول )أو

 الدفرتية قيمتها صأأأأأأأأأأأأأأأايف وبلغ، املركبات هي واملعدات واملنشأأأأأأأأأأأأأأأآت املمتلكات بند يف الفئات أكرب كانت
، املأائة( يف 34.٨ أو، دوالر مليون 11.٦: 2017) اجملموع من املأائأة يف 32.1 أو، دوالر مليون 11.1
: 2017) اجملموع من املائة يف 27.٦ أو، دوالر ماليني 9.5 الدفرتية قيمتها صأأأأأأأأأأأأأأأايف بلغ اليت املباين تليها
   املائة( يف 30.9 أو، دوالر ماليني 10.3
 دوالر مليون 1.4 امللموسأأأأأأأأأأأأأة غي األصأأأأأأأأأأأأأول بلغت، 201٨ ديسأأأأأأأأأأأأأمرب/األول كانون  31 وحىت - 4٨
 من، داخليا مسأأأأأأتحدثة وبراجميات خارجيا مقتناة براجميات من تت ل  وهي، دوالر( مليون ٦.0: 2017)

 حاملا، كبي  حد إىل سأأأأأأأأأأتعزز، دوالر مليون املرتاكمة تكلفتها تبلغ، اإلعداد قيد واحد تطبيقي برانمج بينها
  عنها واإلبالغ ليلهاوحت، ابلسكان املتعلقة واملوشرات البياانت على احلصول إمكانية، تشغيلها يبدأ
 

 احلساابت املستحقة القبض واحلساابت املستحقة الدفع  

مليون دوالر  27.٦يف املائة، لتبلغ  30.4زادت املبالغ املدفوعة مقدما واألصأأأول األخرى بنسأأأبة  - 49
مليون دوالر(، ويعود ذلك أسأأأأأاسأأأأأاا إىل القيا  يف  21.1: 2017) 201٨كانون األول/ديسأأأأأمرب   31يف 
ماليني دوالر مقّدما بوصأأأأأأفه مسأأأأأأا ة صأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأكان لعا   4.٦ت مبكر بدفع مبلغ وق
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يف نظا  املنسأأأأق املقيم  وكان الصأأأأندوق من أوائل موسأأأأسأأأأات منظومة األمم املتحدة اليت سأأأأددت  2019
 ه   املسا ة، مما يثبت التزامه بوظيفة املنّسق املقيم القوية واملستقلة 

املبالغ املدفوعة مقدما واألصأأول األخرى بعد خصأأم بدل خمصأأص للحسأأاابت املشأأكوك  وتُعرض - 50
مليون دوالر(، يت ل  يف معظمه من مطالبات  1.1: 2017مليون دوالر ) 1.3يف إمكانية حتصيلها قدر  

 تتعلق ابسرتداد مبالغ متقادمة من ضريبة القيمة املضافة، ُرؤي أنه مشكوك يف إمكانية حتصيلها 
مليون دوالر يف  113.9يف املائة، لتبلغ  10.٦وزادت احلسأأأأأأأأأأأأأأاابت املسأأأأأأأأأأأأأأتحقة الدفع بنسأأأأأأأأأأأأأأبة  - 51
ماليني دوالر(، ويعزى ذلك أسأأأأاسأأأأا إىل زايدة يف  103.0: 2017) 201٨كانون األول/ديسأأأأمرب  31

دفوعة األموال املسأأأأأأأأأأتحقة للربانمج اإلمنائي كجزء من عملية التسأأأأأأأأأأوية بني الصأأأأأأأأأأناديق، وزايدة يف املبالغ امل
 مقدما فيما يتعلق أبوامر الشراء اخلاصة أبطراف اثلثة اليت مل ي   ا الصندوق بعد 

 
 استحقاقات املوأفني  

مليون  3٨7.3يف املائة، لتبلغ  ٦.9اخنفضأأأأأأأت اخلصأأأأأأأو  املتعلقة ابسأأأأأأأتحقاقات املوظفني بنسأأأأأأأبة  - 52
مليون  55.3تواري قدر  مليون دوالر(، ويعود ذلك أسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأاا إىل مكسأأأأأأأأأب اك 415.٨: 2017دوالر )

دوالر انجم عن اخلصأأو  املتعلقة ابسأأتحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة، تقابله جزئياا زايدة يف اخلصأأو  قدرها 
مليون دوالر انمجة عن اإلقرار ابلتكالي  السنوية للخدمة والفائدة  وكان املكسب االكتواري انمجا  31.4

ست خد  يف قياس االلتزا  املتعلق ابلت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة أساساا عن ارتفاٍع يف سعر اخلصم املأأأأأأأأأأأأأُ
 يف املائة(، تكّمله تسوايت مواتية انبعة من التجربة  3.91: 2017يف املائة ) 4.٦2إىل 
يف املائة،  24.4واخنفض اجلزء غي املمّول من اخلصأأأأأأأأو  املتعلقة ابسأأأأأأأأتحقاقات املوظفني بنسأأأأأأأأبة  - 53
مليون  2٨.5مليون دوالر(، ويعود ذلك إىل اخنفاض قدر   172.5: 2017ر )مليون دوال 130.4ليبلغ 

مليون دوالر يف متويل اخلصأأو   وحيتفظ  13.٦دوالر يف إمجايل مبلغ اخلصأأو  والزايدة الصأأافية البالغ قدرها 
 25٦.9يف املائة، أو  ٦٦.3الصأأأأأندوق مبسأأأأأتوى متويل عاٍل خلصأأأأأومه املتعلقة ابسأأأأأتحقاقات املوظفني عند 

يف املأأائأأة(، ممأأا يأأدل على اتبأأاعأأه هنجأأا سأأأأأأأأأأأأأأأليمأأا  5٨.5مليون دوالر أو  243.3: 2017مليون دوالر )
وحصأأأأأأيفا يف اإلدارة املالية إزاء ه   االلتزامات  وسأأأأأأيقو  الصأأأأأأندوق ابسأأأأأأتعراض اسأأأأأأرتاتيجية التمويل اليت 

راض منتصأ  املدة للخطة يتبعها بشأ ن اخلصأو  املتعلقة ابلت مني الصأحي بعد انتهاء اخلدمة يف إطار اسأتع
 االسرتاتيجية وامليزانية املتكاملة 

 
 االلتزامات واإليرادات املؤجلة األخرى  

مليون دوالر  2٨.0يف املائة، لتصأأل إىل  75.4زادت اخلصأأو  واإليرادات املوجلة األخرى بنسأأبة  - 54
اسأأأأاا إىل قيا  جهة مليون دوالر(، ويعود ذلك أسأأأأ 15.9: 2017) 201٨كانون األول/ديسأأأأمرب   31يف 

مليون دوالر لشأأأراء سأأألع الصأأأحة اإلجنابية قبل اسأأأتال  املسأأأا ات  14.1ماحنة بتمويل الفجوة املالية مببلغ 
 املخصصة ل لك الغرض 

 
 ررصدة الصناديق واالحتياطيات  

مليون  10٨0.3يف املائة، وبلغ جمموعها  2٨.4زادت االحتياطيات وأرصأأأأأدة الصأأأأأناديق بنسأأأأأبة  - 55
 مليون دوالر(  ٨41.5: 2017) 201٨كانون األول/ديسمرب   31ر يف دوال
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يف املائة من إيرادات املسا ات يف املوارد السنوية  20.0وزاد االحتياطي التشغيلي، احملدَّد بنسبة  - 5٦
مليون  70.5: 2017) 201٨كانون األول/ديسأأأأمرب   31مليون دوالر يف  75.5غي املخصأأأأصأأأأة، ليبلغ 

  وزيد احتياطي 201٨ لزايدة إيرادات املسأأأأأأأأأأأأأأأا ات يف املوارد غي املخصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأة يف عا  دوالر( نتيجةا 
ماليني  5.0: 2017ماليني دوالر ) 7.5االستجابة اإلنسانية، ال ي يعمل بوصفه صندوقاا متجدداا، إىل 

لفوري يف دوالر(، مما أدى إىل توسأأأأأأأأأأأيع نطاق جمموعة املوارد املتاحة للمكاتب امليدانية للصأأأأأأأأأأأندوق للبدء ا
العمليات اإلنسأأأأانية، وذلك عند توقيع اتفاقات التمويل املشأأأأرتك  ومت جتديد احتياطي اإليواء امليداين مببلغ 

مليون دوالر( لتغطية املصأأأأروفات املوهلة اليت مت تكبدها  1.0: 2017) 201٨مليون دوالر يف عا   ٦.0
 ، على النحو ال ي حدد  اجمللس التنفي ي ماليني دوالر 5.0خالل العا  وإعادة مستوى االحتياطي إىل 

صأأأأة احملددة الغرض، اليت متّثل األموال املرصأأأأودة  - 57 وزادت أرصأأأأدة الصأأأأندوق من املوارد غي املخصأأأأّ
مليون دوالر  5٨.3يف املائة، لتبلغ  35.5من جانب اإلدارة ألغراض خاصأأأة وغي املتاحة للربامج، بنسأأأبة 

ماليني دوالر من التكالي   ٨.1د ذلك أسأأأاسأأأاا إىل االحتفاظ مببلغ مليون دوالر(، ويعو  43.0: 2017)
ماليني دوالر للتمويل املسبق  5.0املسرتدة اليت تتجاوز امليزانية يف صندوق مستقل وختصيص اإلدارة مبلغ 

 ألنشطة برامج التنمية 
يف املائة، ليبلغ  5٨.2واخنفض العجز حتت بند املوارد غي املخصأأأصأأأة غي احملددة الغرض بنسأأأبة  - 5٨

مليون دوالر من العجز(، ويعزى ذلك إىل األثر اجملتمع للمكسأأأأأأأأأأب  94.5: 2017مليون دوالر ) 39.5
اخلصأأو  املتعلقة ابسأأتحقاقات املوظفني بعد انتهاء اخلدمة والفائض يف املوارد العادية  الناجم عناالكتواري 

اديق احملددة الغرض واخلسأأأأأأأائر غي املتحققة يف للسأأأأأأأنة، تقابلهما جزئيا حتويالت إىل االحتياطيات والصأأأأأأأن
 2019حافظة اسأتثمارات الت مني الصأحي بعد انتهاء اخلدمة  وبلغ جمموع األموال املتاحة للربجمة يف عا  

على البيأاانت املأالية  14مليون دوالر(  وترد يف املالحظأة  4٨.5: 201٨مليون دوالر ) ٦1.4مأا قأدر  
 ه ا املبلغ  املرفقة تفاصيل إضافية عن

مليون  973.5يف املائة، لتبلغ  19.٨وزادت األرصدة املالية املخصصة غي احملددة الغرض بنسبة  - 59
مليون دوالر(، ويعود ذلك أسأأأاسأأأاا إىل الزايدة الكبية يف إيرادات املسأأأا ات يف  ٨12.4: 2017دوالر )

ه ا املصأأأدر  ويشأأأمل مبلغ أرصأأأدة الصأأأناديق املوارد غي املخصأأأصأأأة، اليت جتاوزت املصأأأروفات املموَّلة من 
ل بعد، وب لك مل تكن ُمتاحة للربجمة ) 33٦.0مسأأأأأأأأا ات قدرها   2٨3.9: 2017مليون دوالر مل حُتصأأأأأأأأَّ

 مليون دوالر(  ويشمل املبلُغ أيضاا املسا ات احملّصلة لتمويل أنشطة السنوات املقبلة  
 

 خامتة  
يف حالة مالية جّيدة بفضأأأأل اتباع  201٨حسأأأأاابته لعا   أغلق صأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأكان - ٦0

ممارسأأأأأات اإلدارة املالية السأأأأأليمة، مبا يف ذلك العمليات والضأأأأأوابط املصأأأأأممة إلبقاء مصأأأأأروفاته يف حدود 
املوارد املالية املتاحة  وعلى الرغم من املسأأأأأأأأا ات املخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة املواتية للغاية من حيث احلجم، والزايدة يف 

قة للمسأأأأأأأأأأا ات يف املوارد غي املخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة، اليت ال تزال ُتشأأأأأأأأأأّكل حجر األسأأأأأأأأأأاس لعمليات املبالغ املطل
الصندوق، تواصَل اخنفاض كل منها كنسبة مئوية من إمجايل اإليرادات اليت يدّرها الصندوق  وال يزال ه ا 

   التوجه يشّكل حتدايا أساسياا للصندوق فيما يتعلق بقدرته على حتقيق نتائجه االسرتاتيجية
  



 A/74/5/Add.8 

 

19-09429 62/153 

 

 الفص  ا امس

 2018كانون األول/ديسمرب   31البياانت املالية للسنة املنتهية يف   
 

 صندوق األمم املتحدة للسكان  
 )أ(2018كانون األول/ديسمرب   31بيان املركز املايل يف  -روال   

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 
 2017ديسمرب /كانون األول  31 201٨كانون األول/ديسمرب   31 املرجع 
    األصول    

    األصول املتداولة
 391 1٨4 ٨77 150 3املالحظة  النقدية ومكافئات النقدية

 973 22٨ 020 43٦ 4املالحظة  االستثمارات اليت تستحق خالل سنة واحدة

 314 3٨ ٨27 50 5املالحظة  املخزوانت

923 1٦0 043 172 ٦املالحظة  املسا ات املستحقة القبض  

 12٨ 21 534 27 ٦املالحظة  املبالغ املدفوعة مقدماا واألصول املتداولة أخرى

 745 7 97٦ ٦ 7املالحظة  سل  صندوق التشغيل

 790 640 277 844  اجملموع 

    األصول  ل املتداولة

 154 547 127 5٦5 4املالحظة  االستثمارات اليت تستحق خالل سنة واحدة

 3٦1 154 241 1٦4 ٦املالحظة  لقبضاملسا ات املستحقة ا

 3 1٨ ٦املالحظة  األصول غي املتداولة األخرى

 291 33 43٦ 34 ٨املالحظة  املمتلكات واملنشآت واملعدات

 ٦31 3٨2 1 9املالحظة  األصول غي امللموسة

 440 735 204 765  اجملموع 

 230 376 1 481 609 1  جمموع األصول 

    ا صوم

    ملتداولةا صوم ا

 979 102 93٨ 113 10املالحظة  احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات

 147 34 330 35 12املالحظة  استحقاقات املوظفني

 77٨ 11 ٨31 9 13املالحظة  اخلصو  املتداولة واإليرادات املوجلة األخرى

 904 148 099 159  اجملموع 

    ا صوم  ل املتداولة

 ٦5٦ 3٨1 931 351 12املالحظة  وظفنياستحقاقات امل

 159 4 12٨ 1٨ 13املالحظة  األخرى اخلصو  غي املتداولة واإليرادات املوجلة

 815 385 059 370  اجملموع 
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 2017ديسمرب /كانون األول  31 201٨كانون األول/ديسمرب   31 املرجع 
 719 534 158 529  جمموع ا صوم     

 511 841 323 080 1  صايف األصول 

      االحتياطيات وررصدة الصناديق

      االحتياطيات

 535 70 47٦ 75 14املالحظة  حتياطي التشغيلياال

 000 5 500 7 14املالحظة  احتياطي االستجابة اإلنسانية

 000 5 000 5 14املالحظة  احتياطي اإليواء امليداين

 535 80 976 87  جمموع االحتياطيات 

    ررصدة الصناديق

 022 43 2٨٨ 5٨ 14املالحظة  الغرض أرصدة الصناديق غي املخصصة احملددة

أرصأأدة الصأأناديق غي املخصأأصأأة واملخصأأصأأة غي 
    احملددة الغرض

 (477 94) (4٨7 39) 14املالحظة  املوارد غي املخصصة

 431 ٨12 54٦ 973 اجلدول ابء املوارد املخصصة

 976 760 347 992  جمموع ررصدة الصناديق 

 511 841 323 080 1  جممااوع االحتياطيات وررصدة الصناديق 

 
 املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البياانت املالية  )أ( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 )أ(2018كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  -اثنيا   
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 2017 201٨ املرجع 
    اإليرادات من املسامهات    

 914 349 ٨00 37٨ اجلدول أل  املسا ات غي املخصصة

 914 349 800 378 15املالحظة  اجملموع الفرعي 

 297 ٦7٨ 250 ٨29 15املالحظة  املسا ات املخصصة

 (35٦ ٨) (993 4) 15املالحظة  خمصوماا منها: املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة  

482 15املالحظة  اجملموع الفرعي   257 669 941 

 855 019 1 057 203 1 15املالحظة  جمموع اإليرادات من املسامهات 

 ٦94 92 2٦3 ٨7 1٦املالحظة  اإليرادات األخرى

 549 112 1 320 290 1   جمموع اإليرادات 

    املصروفات

 91٦ 2٦5 04٦ 290 1٨املالحظة  تكالي  املوظفني

 041 152 935 159 1٨املالحظة  واز  املتصلة ابلربامجلواز  الصحة اإلجنابية وغيها من الل

 52٨ 9٨ 413 112 1٨املالحظة  تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 779 1٦5 134 1٨٦ 1٨املالحظة  اللواز  واملواد وتكالي  التشغيل

 ٦٦3 170 92٦ 224 1٨املالحظة  اخلدمات التعاقدية واخلدمات املهنية

 ٦95 000 1 1٨ املالحظة تكالي  التمويل

 924 5٦ 439 ٦3 1٨املالحظة  السفر

 20٦ 7 209 7 1٨ و 9 و ٨املالحظات  االستهالك واإلهالك

 449 ٦٨ 1٨املالحظة  اضمحالل القيمة

 ٦٦٨ ٨ ٨50 40 1٨املالحظة  املصروفات األخرى

 869 926 020 086 1  جمموع املصروفات 

420 البياانن الثالث والرابع الفائض للسنة   300 185 680 

 
 املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البياانت املالية  )أ( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 )أ(2018كانون األول/ديسمرب   31بيان التغلات يف صايف األصول للسنة املنتهية يف  -اثلثا   
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 جمموع صايف األصول اطياتاالحتي أرصدة الصناديق املرجع 
 430 711 505 75 925 635  2016كانون األول/ديسمرب   31الرصيد يف      

     2017احلركات يف ررصدة الصناديق واالحتياطيات يف عام 

 − 30 (30)  التحويالت من االحتياطي التشغيلي وإليه

اخلسأأأأأأأأائر االكتوارية النامجة عن اخلصأأأأأأأأو  املتعلقة ابسأأأأأأأأتحقاقات 
 (472 ٦9) − (472 ٦9)  املوظفني

املكاسأأأأب يف القيمة العادلة لالسأأأأتثمارات املعرتف  ا يف صأأأأايف 
 955 13 − 955 13  األصول

 (٨2) − (٨2)  حركات أخرى يف أرصدة الصناديق

     التحويالت فيما بني موارد صندوق السكان

 − 9٨٨ (9٨٨)  احتياطي اإليواء امليداين

 − 000 5 (000 5)  اإلنسانية احتياطي االستجابة

 ٦٨0 1٨5 (9٨٨) ٦٦٨ 1٨٦ البيان الثاين الفائض/)العجز( للسنة

 081 130 030 5 051 125  جمموع احلركات خالل السنة 

 511 841 535 80 976 760 البيان األول 2017 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف  

     2018م احلركات يف ررصدة الصناديق واالحتياطيات يف عا

 − 941 4 (941 4) 14املالحظة  التحويالت من االحتياطي التشغيلي وإليه

 31٦ 55 − 31٦ 55 14املالحظة  املكاسب االكتوارية النامجة عن اخلصو  املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

04٨ 20) 14املالحظة  اخلسائر يف القيمة العادلة لالستثمارات املعرتف  ا يف صايف األصول ) − (20 ٨04) 

     التحويالت فيما بني موارد صندوق السكان

 − ٦3٦ (٦3٦) 14املالحظة  احتياطي اإليواء امليداين

 − 500 2 (500 2) 14املالحظة  احتياطي االستجابة اإلنسانية

، 14املالحظأأأأأة  الفائض/)العجز( للسنة
 البيان الثاين

204 93٦ (٦3٦) 204 300 

 812 238 441 7 371 231  السنة جمموع احلركات خالل 

 323 080 1 976 87 347 992  2018 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف  

 
 املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البياانت املالية  )أ( 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 )أ(2018رب كانون األول/ديسم  31بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  -رابعا   
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 2017 201٨ املرجع 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 ٦٨0 1٨5 300 204 البيان الثاين الفائض/)العجز( للسنة

تسأأأأأأوايت التوفيق بني الفائض/)العجز( للسأأأأأأنة وصأأأأأأايف 
 التدفقات النقدية

   

تحققأة يف حتويأل اخلسأأأأأأأأأأأأأأأأائر/)املكأاسأأأأأأأأأأأأأأأأب( غي امل 
 العمالت األجنبية

 1٦ 130 (٨٦ ٨4) 

اخلسائر/)املكاسب( غي املتحققة يف االستثمارات  
 املعرتف  ا يف الفائض/)العجز(

 (170 2) 721 1 4املالحظة 

 (030 17) (00٦ 27) 1٦املالحظة  إيرادات االستثمار املعروضة ك نشطة استثمارية 

 20٦ 7 209 7 1٨ و 9 و ٨ت املالحظا االستهالك واإلهالك 

اضأأأأأأأأمحالل قيمة املمتلكات واملنشأأأأأأأأآت واملعدات  
 وشطبها

 4٦ 1٨5 

اخلسأأأأأأأأأأأأأأأأأائر النأأامجأأة عن التصأأأأأأأأأأأأأأأرف يف املمتلكأأات  
 واملنشآت واملعدات واألصول غي امللموسة

 153 7٨7 1 1٨املالحظة 

    التغيات يف األصول

 542 7 (0٦1 12) 5املالحظة  )الزايدة(/النقصان يف املخزوانت 

 (٦1٨ 25) (54٨ 3٦)  )الزايدة(/النقصان يف املسا ات املستحقة القبض 

ا    واألصول األخرى)الزايدة(/النقصأأأأأأأأأأأأأأأأأأان يف املبأأأالغ املأأأدفوعأأأة مقأأأدمأأأا
 (٦٨7 2) (4٦٨ 4) ٦املالحظة 

 (34٨ 1) 02٦ 1  )النقصان(/الزايدة يف ُسل  صندوق التشغيل 

ت/املخصأأأأأأصأأأأأأات الزايدة/)النقصأأأأأأان( يف االعتمادا 
 املرصودة للحساابت املشكوك يف حتصيلها

 7٦3 2 (7٦3) 7و  ٦و  5املالحظات 

    التغيات يف اخلصو  وصايف األصول

الزايدة/)النقصأأأأأان( يف احلسأأأأأاابت املسأأأأأتحقة الدفع  
 واملستحقات

 11 012 12 331 

الزايدة/)النقصان( يف اخلصو  املتعلقة ابستحقاقات  
 املوظفني

 130 ٨٦ (542 2٨) 12 املالحظة

املكاسب/)اخلسائر( االكتوارية النامجة عن اخلصو   
 املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

 (472 ٦9) 31٦ 55 البيان الثالث

الزايدة/)النقصأأأأأان( يف اخلصأأأأأو  األخرى واإليرادات  
 املوجلة

 0٨٨ 1 022 12 13و  11املالحظتان 

 889 175 181 201  ليةصايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغي

    التدفقات النقدية من رنشطة االستثمار

 (10٦ 7٦1) (79٦ ٨٦4) 4املالحظة  مشرتايت االستثمارات
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 2017 201٨ املرجع 
 270 499 721 553 4املالحظة  استحقاق االستثمارات    

 951 43 3٦9 ٦4 4املالحظة  مبيعات االستثمارات

193 9 ٦5٨ 14 1٦و  ٦و  4املالحظات  الفوائد املقبوضة  

 ٨23 1 040 2 1٦و  ٦املالحظتان  األرابح املقبوضة

 9٦٨ 5 439 7 1٦املالحظة  املكاسب من مبيعات االستثمارات

عمليات الشأأأأأأأأأأأراء/التسأأأأأأأأأأأوايت للممتلكات واملنشأأأأأأأأأأأآت 
 امللموسة واملعدات واألصول غي

 (٦٦0 ٦) (574 11) 9 و ٨املالحظتان 

 5٦7 53٦  العائدات من بيع املمتلكات واملنشآت واملعدات

 (256 206) (607 233)  صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (1٨3) − 11املالحظة  دفع خصو  الت جي التمويلي

 (183) −  صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

فئات صاااااااااااايف الزايدة/)النقصاااااااااااان( يف النقدية ومكا
 النقدية

 (32 426) (30 550) 

 5٨2 213 391 1٨4 3املالحظة  النقدية ومكافئات النقدية يف بداية السنة

أتثي التغيات يف أسأأأأأأأأأأأأأأأعأأأأأار الصأأأأأأأأأأأأأأأرف على النقأأأأأديأأأأأة 
 ومكافئات النقدية

 (1 0٨٨) 1 359 

 391 184 877 150 3املالحظة  النقدية ومكافئات النقدية يف هناية السنة

 
 ظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البياانت املالية املالح )أ( 

 “ األسلوب غي املباشر”يُعرض بيان التدفقات النقدية ابستخدا    
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  

كااااااااااااانون   31بيااااااااااااان املقارنااااااااااااة بااااااااااااني مبااااااااااااالغ امليزانيااااااااااااة واملبااااااااااااالغ الفعليااااااااااااة للساااااااااااانة املنتهيااااااااااااة يف  -خامسااااااااااااا   
 )أ(2018 األول/ديسمرب

 دوالرات الوالايت املتحدة()آبالف 
 

201٨ 
 الفرق/رصيد املوارد استخدا  امليزانية امليزانية النهائية امليزانية األصلية بند امليزانية

     األنشطة اإلمنائية     
 11 ٦21 32 ٦32 32 991 33 فعالية التنمية

 1٨3 9 ٨17 211 000 221 ٨00 220 الربامج

 − 304 2 304 2 304 2 مم املتحدةتنسيق األنشطة اإلمنائية لأل

     رنشطة اإلدارة

 ٨07 3 9٨3 124 790 12٨ 573 12٨ التكالي  املتكررة

 432 3٦٨ 1 ٨00 1 ٨00 1 التكالي  غي املتكررة

     األ راض ا اصة

 7 ٦00 1 ٦07 1 210 11 التحول يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

437 133 388 678 398 اجملموع   693 13 440 

 
 املالحظات املرفقة جزء ال يتجزأ من البياانت املالية  )أ( 

  
يشأأأأأأمل نطاق امليزانية ألغراض البيان اخلامس امليزانية املوسأأأأأأسأأأأأأية واألنشأأأأأأطة الربانجمية املمولة من  

 ( املرفقة ابلبياانت املالية 25) 2املوارد غي املخصصة  وترد تفاصيل أخرى يف املالحظة 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان  

 مالحظات على البياانت املالية  
 

 1املالحظة   
 بيان املهمة واألهداف التنظيمية والكيان املعد للتقارير  

 
 بيان املهمة  

صأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأكان هو وكالة األمم املتحدة املعنية ابلصأأأأأأأأحة اجلنسأأأأأأأأية واإلجنابية   
يكون فيه كل محل مرغواب فيه، وكل والدة آمنة، وإمكاانت مجيع الشأأأأأأأأأأأأأأأباب  وتتمثل مهمته يف توفي عامل

حمققة  ويسأأأأأأأاعد الصأأأأأأأندوق احلكومات على إدماج القضأأأأأأأااي السأأأأأأأكانية يف خطة التنمية العاملية من أجل 
حتسأأأأأأأأأأأأني رفا  اجملتمعات وقدراا على الصأأأأأأأأأأأأمود، وتعزيز النمو االقتصأأأأأأأأأأأأادي والتنمية املسأأأأأأأأأأأأتدامة املطردين 

للجميع  ويدعم الصأأأأأأأأأندوق البلدان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسأأأأأأأأأان جلميع األشأأأأأأأأأخاص يف  والشأأأأأأأأأاملني
الصأأأأأحة اجلنسأأأأأية واإلجنابية، ويف بناء قدرااا على مجع البياانت السأأأأأكانية وحتليلها واسأأأأأتخدامها من أجل 

 القضاء على الفقر، والرصد الفعال للتقد  احملرز 
 

 األهداف التنظيمية  
كان على النهوض ابحلق يف الصأأأأأحة اجلنسأأأأأية واإلجنابية للجميع من خالل يعمل صأأأأأندوق السأأأأأ 

وخطة التنمية  2014تعجيل وتية التقد  حنو حتقيق أهداف املومتر الدويل للسأأأأأأأأأأأأأكان والتنمية ملا بعد عا  
  وتتمثل أولوايته يف حتقيق نتائجه التحويلية الثالث، وهي: القضأأأأأأأأأاء على وفيات 2030املسأأأأأأأأأتدامة لعا  

مومة اليت ميكن تفاديها  وعد  ترك أي من االحتياجات املتعلقة بتنظيم األسأأأأأأأأأأأأرة غي ملّباة  والقضأأأأأأأأأأأأاء األ
على العن  اجلنسأأأاين واملمارسأأأات الضأأأارة اليت متاَرس ضأأأد النسأأأاء والفتيات  ويهدف  2030حبلول عا  

من نقص يف تلك  الصأأأأأأأندوق من خالل الرتكيز على ه ا اجملال إىل حتسأأأأأأأني حياة السأأأأأأأكان ال ين يعانون
 بلدا  150اخلدمات، وال سيما النساء واملراهقون والشباب يف أكثر من 

ويسأأأرتشأأأد الصأأأندوق يف عمله مبا لديه من خربة يف جماالت ديناميات السأأأكان وحقوق اإلنسأأأان  
 واملسأأاواة بني اجلنسأأني، ويسأأتند إىل االحتياجات اخلاصأأة للبلدان  ويضأأطلع الصأأندوق بدور حمّفز يف جمال
العمل والدعوة وإقامة الشأأأأأأأأأأأأأأراكات مع احلكومات والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة واجملتمع املدين 
والقطاع اخلاص من أجل الت ثي إجيااب يف حياة الباليني من الناس، وال سأأأأأأأأأأيما من هم يف أمس احلاجة إىل 

اانت السكانية الستباق حتدايت خدماته  وإضافة إىل ذلك، يساعد الصندوق البلدان على استخدا  البي
الغد من خالل توفي التوجيه التقين واملشورة السياساتية والتدريب والدعم، ويدعو إىل حشد املوارد واإلرادة 

 السياسية الالزمة إلجناز أعماله 
( 1994ويسأأأأأأرتشأأأأأأد الصأأأأأأندوق أبهداف ومبادئ برانمج عمل املومتر الدويل للسأأأأأأكان والتنمية ) 

يعمل  ، كما2014ملتعلق مبتابعة برانمج عمل املومتر الدويل للسأأأأأأأأأأأأأأأكان والتنمية ملا بعد عا  وإطار العمل ا
على الرتويج هلا  والصندوق ملتز  بتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية واملساواة بني اجلنسني 

كينهن يف كل مكان  ولدى وتوعية ال كور مبسأأأأووليتهم، وهو ملتز  بضأأأأمان اسأأأأتقالل النسأأأأاء والفتيات ومت
مجيع األزواج واألفراد احلق يف أن يقرروا حبريأأأأأة ومسأأأأأأأأأأأأأأأووليأأأأأة عأأأأأدد األطفأأأأأال الأأأأأ ين يرغبون يف إجنأأأأأا م 

 ات والوسائل الالزمة ل لكأأأالفاصلة بني مواعيد اإلجناب، وهلم أيضا احلق يف احلصول على املعلوم والفرتات
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يج هلا وتعزيز رفا  املراهقني والشأأأباب، وخباصأأأة الفتيات، متثل ويرى الصأأأندوق أن محاية ه   احلقوق والرتو 
أهدافا إمنائية يف حد ذااا، فضأأأأال عن أهنا تتسأأأأم أب ية ابلغة يف حتقيق التنمية املسأأأأتدامة الشأأأأاملة للجميع 

 للتحو ل  واحملدثة
ة وحتقيق ويعتقد الصندوق اعتقادا راسخا أن حتقيق ه   األهداف سيسهم يف حتسني نوعية احليا 

اهلدف املتفق عليه عامليا، وهو التنمية املستدامة لألجيال احلالية واملقبلة  وتشّكل األهداف جزءا ال يتجزأ 
من مجيع اجلهود املب ولة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصأأأأأأأأأأأأأأأادية على حنو مطرد ومسأأأأأأأأأأأأأأأتدا ، مبا يل  

نسأأأأأأأأأأأان هي حقوق عاملية غي قابلة للتجزئة االحتياجات البشأأأأأأأأأأأرية  ويقّر الصأأأأأأأأأأأندوق أبن مجيع حقوق اإل
 ومرتابطة ومتشابكة، وهي مكفولة لكل الناس يف مجيع احلاالت 

ويدعم الصأأأأأندوق اجلهود الرامية إىل كفالة التماسأأأأأك والتنسأأأأأيق يف اسأأأأأتجابة األمم املتحدة خلطة  
ق الرامية إىل إحداث التحول، مبا يشأأأمل الوجود املي 2030التنمية املسأأأتدامة لعا   داين الفعال بقيادة منسأأّ

قني املقيمني يتسأأأأأأم بروح الزمالة ويرتكز على املشأأأأأأاركة  ويودي  مقيم ذي والية معّززة ضأأأأأأمن نظا  للمنسأأأأأأّ
الصأأأأأأندوق دورا نشأأأأأأطا ورائدا يف العمليات املشأأأأأأرتكة بني الوكاالت اليت ادف إىل تيسأأأأأأي إحراز التقد  يف 

 دة األثر اإلمنائي حتقيق أهداف إصالح األمم املتحدة من أجل زاي
ويواصأأأل الصأأأندوق املسأأأاعدة يف تعبئة املوارد من البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد  

سأأأأأأأأأأأأأواء، وفقا لاللتزامات اليت قطعتها مجيع البلدان يف إطار برانمج عمل املومتر الدويل للسأأأأأأأأأأأأأكان والتنمية 
لصأألة اليت تعقدها األمم املتحدة من أجل كفالة حتقيق وك لك يف املومترات الرئيسأأية ومومترات القمة ذات ا

 أهداف املومتر الدويل للسكان والتنمية 
وحتقيق أهداف برانمج عمل املومتر الدويل للسأأكان والتنمية هو أيضأأا أمر أسأأاسأأي لتحقيق خطة  

متتع مجيع    فلكل منهما غايته الرئيسأأأأأأأأأأأية يف إهناء الفقر املدقع، وضأأأأأأأأأأأمان2030التنمية املسأأأأأأأأأأأتدامة لعا  
األشأأأأأأأأأأأخاص حبقوق اإلنسأأأأأأأأأأأان ومحاية البيئة لصأأأأأأأأأأأاحل األجيال احلالية واملقبلة  ومبا أن تركيز هاتني اخلطتني 
املرتابطتني ينصب على العائد الدميغرايف ومتكني الشباب واملرأة واملساواة بني اجلنسني والقدرة على الصمود 

صأأأأة اليت يتمتع  ا الصأأأأندوق يف جمال الصأأأأحة اإلجنابية وتسأأأأخي البياانت ألغراض التنمية، فإن اخلربة اخلا
واحلقوق اإلجنابية والقضااي السكانية واإلمنائية تكتسب أ ية أكرب يف اجلهود التعاونية العاملية اليت ترمي إىل 
حتقيق أهداف التنمية املسأأأأتدامة  ويدعم الصأأأأندوق، ال ي يعمل يف شأأأأراكات متعددة، وضأأأأع سأأأأياسأأأأات 

لالعتبارات اجلنسانية سعيا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  ويتم تكيي  تلك الشراكات وبرامج مراعية 
 وفقا للظروف الوطنية واحمللية 

 
 الكيان املعد للتقارير  

صأأأأأأأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأأأأأأأأكان هو هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة  وهو يتلقى التوجيه  
اجمللس االقتصأأأأأأادي واالجتماعي  ويقّد  الصأأأأأأندوق تقارير  عن  السأأأأأأياسأأأأأأاي العا  من اجلمعية العامة ومن

املسأأأأأأأأأأأأأأأائل اإلدارية واملالية والربانجمية إىل جملس إدارته، وهو اجمللس التنفي ي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

مكتبا من  150ويعمل من خالل شأأأأأأأأأأأأبكة تضأأأأأأأأأأأأم أكثر من  ويقع مقر الصأأأأأأأأأأأأندوق يف نيويورك، 
 املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية ومكاتب االتصال يف مجيع أحناء العامل 
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 2املالحظة   
 السياسات احملاسبية  

 موجز للسياسات احملاسبية اهلامة  
 تعكس البياانت املالية تطبيق السياسات احملاسبية اهلامة التالية  

 
 العرف احملاسيب ‘1’ 

أُعدَّت البياانت املالية اسأأأتنادا إىل احملاسأأأبة على أسأأأاس االسأأأتحقاق، وفقاا للنظا  املايل والقواعد  
 املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان واملعايي احملاسبية الدولية للقطاع العا  

 
 الف ة املالية ‘2’ 

  201٨األول/ديسمرب  كانون  31ي السنة املنتهية يف الفرتة املشمولة     البياانت املالية ه 
 وحدة احلساب ‘3’ 

وحدة احلسأأأأأأأأأأأأاب املسأأأأأأأأأأأأتخدمة يف ه   البياانت املالية هي دوالر الوالايت املتحدة  وعند إجراء  
، حيسب املبلغ املعادل بدوالرات “(العمالت األجنبية”معامالت بعمالت مغايرة )يشار إليها فيما يلي بأ 

 ملتحدة استنادا إىل سعر الصرف املناسب املعمول به يف األمم املتحدة الوالايت ا
وُتصنَّ  وحدات العملة، واألصول اليت تعطي حقا يف وحدات العملة، واخلصو  املقرر تسديدها  

 بوحدات العملة، بنودا نقدية  وُتصنَّ  مجيع البنود األخرى بنودا غي نقدية 
صأأأأأأأأأأأأأأأو  النقدية احملتفظ  ا بعمالت أخرى غي دوالر الوالايت ويُعاُد تقييم مجيع األصأأأأأأأأأأأأأأأول واخل 

املتحدة ابسأأأأأتخدا  سأأأأأعر الصأأأأأرف املعمول به يف األمم املتحدة والسأأأأأاري يف اتريخ اإلبالغ أو ابسأأأأأتخدا  
سأأعر قريب منه يف حال االسأأتثمارات ابلعمالت األجنبية احملفوظة يف حافظة اسأأتثمارات الت مني الصأأحي 

  بعد انتهاء اخلدمة
وقد جرى تقريب املبالغ املعروضة يف البياانت واجلداول إىل أقرب أل  دوالر، أما يف املالحظات  

فقد قُأّربت إىل أقرب مليون دوالر أو أل  دوالر على النحو املبنيَّ  وقد ال يتطابق حاصأأأأأأأأأأأأأأأل مجع املبالغ 
 اإلمجالية بسبب تقريب األرقا  

 
 النقدية ومكافئات النقدية ‘4’ 

النقدية ومكافئاُت النقدية على النقدية احلاضأأأأأأأأأأأأأأرة واالسأأأأأأأأأأأأأأتثمارات يف أسأأأأأأأأأأأأأأواق املال تشأأأأأأأأأأأأأأتمل  
واالسأأأأتثمارات العالية السأأأأيولة والقصأأأأية األجل، اليت ميكن حتويلها بسأأأأهولة إىل مبالغ نقدية معروفة وتعترب 

أشأأأأأأأهر أو أقل من خماطر تعّرضأأأأأأأها للتغّي يف القيمة خماطر طفيفة، واليت حيني اتريخ اسأأأأأأأتحقاقها بعد ثالثة 
 اتريخ االقتناء 
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 األصول املالية ‘5’ 
ُتصأأأأّن  مجيع األصأأأأول املالية اليت حيني اتريخ اسأأأأتحقاقها بعد سأأأأنة واحدة من اتريخ اإلبالغ يف  

فئة األصأأأأول املتداولة  وُتصأأأأّن  األصأأأأول املالية اليت حيني اتريخ اسأأأأتحقاقها بعد سأأأأنة واحدة أو أكثر من 
 األصول غي املتداولة  اتريخ اإلبالغ يف فئة

 ويصّن  الصندوق األصول املالية ضمن أربع فئات على النحو املبني أدان : 
 

 األصول املالية التصني  وفقا للمعايي احملاسبية الدولية للقطاع العا 
عد االسأأتثمارات غي االسأأتثمارات يف صأأندوق الت مني الصأأحي ب األصول احملتفظ  ا حىت اتريخ االستحقاق  

 انتهاء اخلدمة
 االستثمارات يف صندوق الت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  األصول املتاحة للبيع

النقدية وُمكافِّئات النقدية، والتربعات واملبالغ األخرى املسأأأأأأأأأأأأأأأتحقة  القروض واحلساابت املستحقة القبض
 القبض

 قاتاألصول من املشت األصول املقّيمة ابلقيمة العادلة بفائض أو عجز
  

ويتوق  تصأأأأأأأني  األصأأأأأأأول املالية على الغرض من اقتناء األدوات املالية، على النحو احملدد عند  
االعرتاف األويل واملعاد تقييمه يف كل اتريخ إبالغ  ويُعرتف ابلقروض واملبالغ املسأأأأأأأأأأتحقة القبض يف اتريخ 

اول، وهو التاريخ ال ي يصأأأأأأأأبح فيه نشأأأأأأأأ اا، يف حني يُعرتف جبميع األصأأأأأأأأول املالية األخرى يف اتريخ التد
 الصندوق طرفاا يف األحكا  التعاقدية اخلاصة ابألداة املالية 

 
 األصول املالية احملتفظ  ا حىت اتريخ االستحقاق  

االسأأأأأتثمارات احملتفظ  ا حىت اتريخ االسأأأأأتحقاق هي أصأأأأأول مالية غي مشأأأأأتقة ذات مدفوعات  
سأأأأأأأأأتحقاق اثبتة، يعتز  الكيان االحتفاظ  ا حىت أجل اسأأأأأأأأأتحقاقها اثبتة أو ميكن حتديدها وذات تواريخ ا

وله القدرة على ذلك  وهي تُقّيد أوال ابلقيمة العادلة، مضأأأأافاا إليها تكالي  املعامالت، ويبّلغ عنها الحقاا 
ابلتكلفة املهلكة احملسأأوبة ابسأأتخدا  طريقة سأأعر الفائدة السأأاري  وُيصأأن  الصأأندوق حافظته االسأأتثمارية 

 لرأس املال املتداول يف فئة األصول احملتفظ  ا حىت اتريخ االستحقاق 
 

 األصول املالية املتاحة للبيع   
األصأأأول املالية املتاحة للبيع هي إما أصأأأول مالية مدرجة يف ه   الفئة أو غي مصأأأنفة يف أي فئة  

ت وتُقاس الحقا ابلقيمة العادلة عند أخرى  ويُعرتف  ا أوالا ابلقيمة العادلة مضأأأافا إليها تكالي  املعامال
اتريخ اإلبالغ، مع االعرتاف مباشرة أبي مكاسب أو خسائر يف صايف األصول/حقوق امللكية، ابستثناء 
املكاسأأأب أو اخلسأأأائر ذات الصأأألة أبسأأأعار الصأأأرف يف البنود النقدية، اليت يُعرتف  ا بفائض أو عجز يف 

ادلة املستخدمة للقياس الحقا إىل آخر سعر هلا يف سوق نشطة  وعند بيان األداء املايل  وتستند القيم الع
شطب االعرتاف أبصول مالية متاحة للبيع، يعاد تصني  الربح أو العجز املرتاكم يف صايف األصول/حقوق 
امللكية كفائض أو عجز يف بيان األداء املايل  وحتتسب الفائدة على األصول املالية املتاحة للبيع ابستخدا  
طريقة سأأأعر الفائدة السأأأاري  وُيصأأأن  الصأأأندوق حافظته االسأأأتثمارية للت مني الصأأأحي بعد انتهاء اخلدمة 

 يف فئة األصول املتاحة للبيع  
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 القروض واحلساابت املستحقة القبض  
القروض واحلسأأاابت املسأأتحقة القبض هي أصأأول مالية ذات مدفوعات اثبتة أو قابلة للتحديد،  

ن يف سأأأأأوق نشأأأأأطة  وهي تُقّيد أوال ابلقيمة العادلة، مضأأأأأافاا إليها تكالي  املعامالت، وليس هلا سأأأأأعر معل
وتقاس الحقاا ابلتكلفة املهلكة احملسأأوبة بطريقة سأأعر الفائدة السأأاري، خمصأأوما منها أي خسأأائر تنتج عن 

اانت املالية  اضأمحالل القيمة إذا ما لز  ذلك  ويُفصأح عن قيمتها السأوقية أيضأا يف املالحظات على البي
 وُتسجل إيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمين، ابستخدا  طريقة سعر الفائدة الساري  

وتقيد املسأأا ات املسأأتحقة القبض من املعامالت التبادلية وغي التبادلية ابلقيمة االمسية خمصأأوما  
 منها أي اعتمادات مرصودة للمبالغ املشكوك يف حتصيلها  

 
 الية املقيّمة ابلقيمة العادلة بفائض أو عجز األصول امل  

األصأأأأأأأول املالية املقّيمة ابلقيمة العادلة بفائض أو بعجز هي أصأأأأأأأول مالية تصأأأأأأأن  يف ه   الفئة  
عنأد االعرتاف  أا يف البأدايأة أو حيتفظ  أا للتأداول  وتُقيأد يف البأدايأة ابلقيمأة العأادلأة وتُقيأَّد أي تكأالي  

فات  وُتقاس بعد ذلك يف كل موعد إبالغ ابلقيمة العادلة يف اتريخ كل للمعامالت بصأأأأأأأأأأأأأأأفتها مصأأأأأأأأأأأأأأأرو 
مايل، ويعرتف أبي مكاسأأأأب أو خسأأأأائر انجتة ابلقيمة العادلة من خالل الفائض أو العجز يف بيان  إبالغ

 األداء املايل 
ويصأأأأأأن  الصأأأأأأندوق املشأأأأأأتقات ك صأأأأأأول مالية ابلقيمة العادلة بفائض أو عجز  ويُتعاقد بشأأأأأأ ن  

تقات املالية مع موسأأأأأسأأأأأات ذات جدارة ائتمانية وتسأأأأأتخد  إلدارة احتماالت تقلب سأأأأأعر الصأأأأأرف املشأأأأأ
لتقليل االحنرافات عن املخصأأصأأات املرجعية ضأأمن احلافظات االسأأتثمارية  وحُيصأأل على القيمة العادلة  أو

قييم املعرتف للمشأأأأأتقات من أطراف نظية، وتقارن ابلتقييمات الداخلية اليت تقو  على طرق وأسأأأأأاليب الت
 ا عموما كمعيار يف القطاع  وتصأأأأأأّن  األصأأأأأأول املدرجة يف ه   الفئة بوصأأأأأأفها أصأأأأأأوال متداولة إذا كان 

بة حتوطية  12يُتوقع أن تتحقق يف غضأأأأأأأأأأأأأأأون  شأأأأأأأأأأأأأأأهرا من اتريخ اإلبالغ  وال يطّبق الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق حماسأأأأأأأأأأأأأأأ
 املشتقات  على
 

 اضمحالل قيمة األصول املالية   
املالية يف كل اتريخ إبالغ لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة موضأأأأأأأوعية  تقّيم مجيع فئات األصأأأأأأأول 

تبنّي اضمحالل قيمة أصل أو جمموعة من األصول  ومن بني األدلة على اضمحالل قيمة األصول إخالل 
الطرف ا خر ابلتزامه أو عجز  عن السأأداد أو حدوث تراجع مسأأتدمي يف قيمة األصأأول  ويعرتف خبسأأائر 

ة بفائض أو عجز يف بيان األداء املايل يف السنة اليت تنش  فيها وختفض من مبالغ األصول اضمحالل القيم
 املالية ذات الصلة مباشرة أو من خالل استخدا  حساابت املخصصات  

 
 املسا ات املستحقة القبض  

سأأا ات حُتَلَّل املسأأا ات املسأأتحقة القبض اليت مل ُتسأأّدد بعد، مع اإلشأأارة بصأأورة خاصأأة إىل امل 
املسأأتحقة القبض اليت تبقى غي مسأأددة بعد فوات اتريخ اسأأتحقاقها و/أو عند انقضأأاء مدة االتفاق املرب  

 بش ن املسا ات املخصصة  



 صندوق األمم املتحدة للسكان

()اتبع مالحظات على البياانت املالية  A/74/5/Add.8 

 

19-09429 74/153 

 

ويُفرتض أن تكون املسأأأأأأأا ات املسأأأأأأأتحقة القبض املتعلقة ابملوارد العادية قد اضأأأأأأأمحلت قيمتها،  
ها ملدة تفوق ثالث سأأأأأنوات أو كانت مسأأأأأتحقة من جهات ويُرصأأأأأد هلا اعتماد بقيمتها إذا مل يتم تسأأأأأديد
 ماحنة سبق هلا اإلخالل بتعهدااا ابلسداد  

وتنخفض إيرادات املسأأأأا ات املخصأأأأصأأأأة واملبالغ املسأأأأتحقة ذات الصأأأألة عندما يتم التوصأأأأل إىل  
تعترب تفاهم مشأأأأأأأرتك بني الصأأأأأأأندوق واجلهات املاحنة لتخفيض املسأأأأأأأا ات قبل انقضأأأأأأأاء مدة االتفاقات  و 

املسأأأأأأأأا ات املسأأأأأأأأتحقة القبض اليت مل تسأأأأأأأأدد يف اتريخ انتهاء االتفاقات مضأأأأأأأأمحلة القيمة، وُيسأأأأأأأأجل هلا 
خمصأأأأص، عندما ال يتلقى الصأأأأندوق أي بالغات من اجلهات املاحنة لت كيد عزمها على دفع املسأأأأا ات، 

 أو عندما تتخ  اجلهات املاحنة قراراا انفرادايا ابالنسحاب من االتفاقات 
 

 امل زوانت ‘6’ 
تت ل  خمزوانت صأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأكان ابلدرجة األوىل من السأأأألع األسأأأأاسأأأأية للصأأأأحة  

اإلجنابية واإلمدادات األخرى املتصأأأألة ابلربانمج اليت ختضأأأأع إلشأأأأراف الصأأأأندوق وحُيتَأَفظ  ا لتوزيعها على 
ثة  وتقدر قيمة املخزون بسأعر التكلفة املسأتفيدين، عادة عن طريق الشأركاء املنف ين، أو بيعها ألطراف اثل

األقل وبتكلفة االستبدال احلالية، خمصوما منها خسائر اضمحالل القيمة، وتُأَقّيد كمصروفات عندما يُنَقل 
اإلشأأأراف عليها من الصأأأندوق إىل الشأأأركاء املنف ين أو أطراف خارجية أخرى  ويف اتريخ اإلبالغ، كانت 

 أماكن حمددة أو أهنا يف طريقها إىل وجهااا املقصودة  سلع خمزوانت الصندوق موجودة يف 
وتقاس املخزوانت املشأأأأأأأرتاة بتمويل من الصأأأأأأأندوق املتجدد للربانمج العاملي للسأأأأأأألع األسأأأأأأأاسأأأأأأأية  

املتعلقة مبنع احلمل )ال ي أُنشأأأأأمل لشأأأأأراء مسأأأأأتلزمات الصأأأأأحة اإلجنابية السأأأأأتخدامها أسأأأأأاسأأأأأاا يف أنشأأأأأطة 
“ AccessRH”دوق املتجدد ملشأأأأروع آلية شأأأأراء لواز  الصأأأأحة اإلجنابية االسأأأأتجابة اإلنسأأأأانية( ومن الصأأأأن

)ال ي أنشأأمل لبناء خمزون من وسأأائل منع احلمل يف سأأبيل خفض مدة إيصأأال الطلب(، ابسأأتخدا  طريقة 
متوسأأأأأأأط التكلفة املرجح  وتقاس املخزوانت املشأأأأأأأرتاة إليصأأأأأأأاهلا مباشأأأأأأأرة إىل املكاتب امليدانية أو اإلقليمية 

 الفعلية  ابلتكلفة 
وتشأأأأأأأأأأأأمل تكالي  املخزوانت سأأأأأأأأأأأأعر الشأأأأأأأأأأأأراء والتحويل )مثل خدمات جتميع جمموعات املواد(  

والتكالي  األخرى املتكبدة يف إيصأأأأال السأأأألع إىل موقعها وحالتها املقصأأأأودين )تكالي  الشأأأأحن، مثال(  
األخرى بنأأاءا على وفيمأأا يتعلق ابملخزون املوجود حتأأت سأأأأأأأأأأأأأأأيطرة املكأأاتأأب امليأأدانيأأة، حيأأدد مبلغ التكأأالي  

التكالي  القياسأأأأأية  وفيما يتعلق ابملخزون املقتىن مبوجب معاملة غي تبادلية )مثل التربعات العينية(، تعترب 
 القيمة العادلة مساوية لتكلفته  

وفيما يتعلق ببنود املمتلكات واملنشأأأأأآت واملعدات اليت كانت يف طريقها إىل الشأأأأأركاء املنف ين يف  
 ، فهي تسجل كمخزوانت عابرة شبيهة ابملمتلكات واملنشآت واملعدات اتريخ اإلبالغ

 
 املمتلكات واملنش،ت واملعدات  ‘7’ 

ُتسأأأأجَّل املمتلكات واملنشأأأأآت واملعدات بسأأأأعر التكلفة األصأأأألية بعد خصأأأأم االسأأأأتهالك املرتاكم  
شراء األصلي إضافة إىل واخلسائر املرتاكمة الناجتة عن اضمحالل القيمة  وتشمل التكلفة األصلية سعر ال

أي تكالي  أخرى تُعزى مباشأأأرة إىل إيصأأأال األصأأأل إىل املوقع واحلالة املقصأأأودين املناسأأأبني السأأأتخدامه  
د كمصأأأروفات عند تكبدها  ويف حال اقتناء وال جتري رمسلة تكالي  اإلصأأأالح والصأأأيانة والت مني، بل تُقيَّ 
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 صندوق األمم املتحدة للسكان

()اتبع مالحظات على البياانت املالية  

 

75/153 19-09429 

 

أصأأأأأأأأل ما عن طريق التربع أو احلصأأأأأأأأول على احلق االمسي ابسأأأأأأأأتخدامه، تُعترب تكلفته هي قيمته السأأأأأأأأوقية 
 العادلة يف اتريخ اقتناء الصندوق له  

دوالر  وفيما يتعلق بفئات األصأأأأأأأأول  1 000وتبلغ عتبة رمسلة املمتلكات واملنشأأأأأأأأآت واملعدات  
ضأأع لالسأأتهالك، تُقيد مصأأروفات االسأأتهالك لشأأهر كامل يف الشأأهر ال ي تصأأبح خالله األصأأول اليت خت

 متاحة ا لالستخدا   وال تُقيَّد أي مصروفات استهالك يف الشهر ال ي خيرج فيه األصل من اخلدمة  
ويعرتف بتحسأأأأأأينات األماكن املسأأأأأأت جرة كممتلكات ومنشأأأأأأآت ومعدات مقّيمة بسأأأأأأعر التكلفة  
م االسأأتهالك على مدى ما تبقى من العمر اإلنتاجي للتحسأأني أو من فرتة اإلجيار، أيهما أقل  وبعد خصأأ

سَت َجرة 
ُ
 دوالر   5 000وتبلغ عتبة الرمسلة لتحسينات األصول امل

وحُيسأأأأأأأب اسأأأأأأأتهالك األصأأأأأأأول على مدى عمرها اإلنتاجي التقديري ابسأأأأأأأتخدا  طريقة القسأأأأأأأط  
ي واألصول الرتاثية لالستهالك  وترد أدان  نطاقات العمر اإلنتاجي الثابت  وال ختضع األصول من األراض

 التقديري ملختل  فئات املمتلكات واملنشآت واملعدات  
 

 العمر اإلنتاجي التقديري  فئة املمتلكات واملنشآت واملعدات
 سنوات 7 املركبات  

 سنوات 10إىل  ٦ األاثث والتجهيزات الثابتة
 سنة 11إىل  5 لومات واالتصاالتمعدات تكنولوجيا املع

 سنوات 5 حتسينات األصول الأُمسَت َجرة
 سنة 30 املباين
  

 اضمحالل قيمة املمتلكات واملنش،ت واملعدات ‘8’ 
ال حُيتفظ مبمتلكات صأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان ومنشأأأأأأأأآته ومعداته لتدر رحبا جتاراي ابلدرجة األوىل، بل  

 ض تقييم اضمحالل القيمة  ألغرا“ غي مولدة للنقدية”تعترب أصوالا 
وتُأنَأّف  عمليات اسأأأأأأتعراض اضأأأأأأمحالل القيمة جلميع املمتلكات واملنشأأأأأأآت واملعدات مرة واحدة  

على األقل يف السأأأأنة وقبل كل اتريخ من تواريخ اإلبالغ  وإذا ظهرت أي دالئل على حدوث اضأأأأمحالل 
األصأأأأأأأأأول املتضأأأأأأأأأررة، وخُيفِّض قيمتها بناءا  يف القيمة، يُقدِّر الصأأأأأأأأأندوق قيمة اخلدمة القابلة لالسأأأأأأأأأرتداد من

 ذلك  على
 

 األصول  ل امللموسة ‘9’ 
دوالر، ابسأأأتثناء  5 000تتم رمسلة األصأأأول غي امللموسأأأة إذا فاقت تكلفتها العتبة احملددة مببلغ  

ألنشطة دوالر  وُيصأنِّّ  الصأندوق مجيع ا 100 000الرباجميات املسأتحدثة داخلياا اليت تبلغ عتبة رمسلتها 
املرتبطة ابسأأأأأأتحداث األصأأأأأأول غي امللموسأأأأأأة داخلياا إما يف مرحلة حبث أو مرحلة تطوير  وتُقيَّد التكالي  
املتكبَّدة يف أنشأأأأأأأأأأأطة مرحلة البحث كمصأأأأأأأأأأأروفات عند تكبدها  وتتم رمسلة التكالي  املنسأأأأأأأأأأأوبة مباشأأأأأأأأأأأرةا 

اليت تسأأأأأأأأتويف معايي االعرتاف  ا   واملتكبَّدة يف أنشأأأأأأأأطة مرحلة التطوير ابلنسأأأأأأأأبة لألصأأأأأأأأول غي امللموسأأأأأأأأة



 صندوق األمم املتحدة للسكان
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وتشأأأمل التكالي  املنسأأأوبة مباشأأأرةا املصأأأروفات املتعلقة ابألفراد واخلدمات واللواز  واملواد املسأأأتهلكة لتوليد 
 األصول  وُتسجَّل مصروفات التطوير اليت ال تستويف معايي الرمسلة بصفتها مصروفات عند تكُبدها  

عمر اإلنتاجي التقديري لألصأأأول ابسأأأتخدا  طريقة القسأأأط الثابت  وحُيّدد اإلهالك على مدى ال 
 وترد أدان  نطاقات العمر اإلنتاجي التقديري ملختل  فئات األصول غي امللموسة 

 
 العمر اإلنتاجي التقديري فئة األصول غي امللموسة

 سنوات 10إىل  3 الرباجميات املقتناة بشكل منفصل  
 سنوات 10إىل  3 خليا الرباجميات املستحدثة دا

مأأأأدة االتفأأأأاق أو العمر اإلنتأأأأاجي مبأأأأا يرتاوح من سأأأأأأأأأأأأأأأنتني إىل  الرتاخيص واحلقوق
 سنوات، أيهما أقصر ٦

 ال ختضع ل هالك األصول غي امللموسة قيد التطوير
  

 ا صوم املالية ‘10’ 
 يصّن  صندوق األمم املتحدة للسكان اخلصو  املالية يف الفئتني التاليتني: 

 
 اخلصم املايل التصني  وفقا للمعايي احملاسبية الدولية للقطاع العا 

احلسأأأأأأاابت املسأأأأأأتحقة الدفع، وااللتزامات املسأأأأأأتحقة،  اخلصو  املالية األخرى  
واألموال احملتفظ  أأأأأا نيأأأأأابأأأأأة عن الربامج املشأأأأأأأأأأأأأأرتكأأأأأة، 
واملسرتّدات املستحقة للماحنني على أرصدة غي منفقة 

 أجلها، وغيها من اخلصو من اتفاقات انقضى 
 خصو  املشتقات اخلصو  املالية املقاسة ابلقيمة العادلة بفائض أو عجز

  
 اخلصو  املالية األخرى  

تت ل  اخلصو  املالية األخرى أساساا من حساابت مستحقة الدفع تتعلق ابلسلع واخلدمات اليت  
ّددت يف ات ريخ اإلبالغ، واألموال احملتفظ  ا نيابة حصأأأأل عليها صأأأأندوق السأأأأكان ومل تكن قيمتها قد سأأأأُ

عن الربامج املشرتكة، واملسرتّدات املستحقة للماحنني، وبنود أخرى متنوعة مثل الودائع النقدية اليت مل يتقرر 
ختصأأأيصأأأها  وتُقيد ه   اخلصأأأو  يف البداية بقيمتها العادلة وتقاس بعد ذلك، عند االقتضأأأاء، بقيمتها بعد 

خدا  طريقة سعر الفائدة الساري  وتُقيد اخلصو  املالية األخرى املستحقة التسوية يف خصم اإلهالك ابست
 شهرا بقيمتها االمسية   12غضون 

 
 اخلصو  املالية املقيّمة ابلقيمة العادلة بفائض أو عجز  

اخلصأأأأأأأو  املالية املقّيمة ابلقيمة العادلة بفائض أو عجز هي خصأأأأأأأو  مالية مصأأأأأأأنفة يف ه   الفئة  
د القيأد األول أو حيتَفظ  ا للتأداول  وتُقيأد يف البأداية ابلقيمأة العأادلة وتُقيأَّد أي تكأالي  للمعامالت عنأ

بصأأأأأأأأأأأأأأأفتها مصأأأأأأأأأأأأأأأروفات  وُتقاس بعد ذلك يف كل موعد إبالغ يف اتريخ كل إبالغ مايل، ويعرتف أبي 
 مكاسب أو خسائر انجتة ابلقيمة العادلة بفائض أو عجز يف بيان األداء املايل  
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ويصأأأأأن  الصأأأأأندوق املشأأأأأتقات كخصأأأأأو  مالية ابلقيمة العادلة بفائض أو عجز  ويُتعاقد بشأأأأأ ن  
املشأأأأأتقات املالية مع موسأأأأأسأأأأأات ذات جدارة ائتمانية وتسأأأأأتخد  إلدارة احتماالت تقلب سأأأأأعر الصأأأأأرف 

 لتقليل االحنرافات عن املخصصات املرجعية ضمن احلافظات االستثمارية  ويشمل ذلك املشتقات اليت أو
تكون جزءا من ودائع أَلَجل تسأأأأأأأأأأأمح بقيا  األطراف النظية بتسأأأأأأأأأأأديد الصأأأأأأأأأأأك جمددا بعملة بديلة مقابل 
احلصول على عائد أعلى  وحُيَصل على القيمة العادلة للمشتقات من األطراف النظية وتُقاَرن ابلتقييمات 

يف ه ا القطاع  وُتصّن  اخلصو  الداخلية اليت تقو  على طرق وأساليب التقييم املعرتف  ا عموما كمعيار 
شأأأأأأهرا من اتريخ اإلبالغ  وال يطّبق الصأأأأأأندوق  12كخصأأأأأأو  جارية إذا كان يُنتظر تسأأأأأأويتها يف غضأأأأأأون 

 حماسبة حتوطية على املشتقات  
 

 ا صوم املتعلقة ابستحقاقات املوأفني ‘11’ 
 ائدة للموظفني  يقيد صندوق السكان اخلصو  املتعلقة ابستحقاقات املوظفني كاستحقاقات ع 
من ميثاق األمم املتحدة، بوصأأأأأأأأأأأأأأفهم العاملني  97ويُعّرف املوظفون، ابملعىن املقصأأأأأأأأأأأأأأود يف املادة  

ال ين حيدد تعيينهم وعالقتهم التعاقدية بكتاب تعيني، وخيضأأأأأعون للوائح اليت تضأأأأأعها اجلمعية العامة عمال 
ية العملية أهنم األشأأأأأأأأخاص ال ين يعملون من امليثاق  ويقصأأأأأأأأد ب لك من الناح 101من املادة  1ابلفقرة 

 بعقود موقتة أو حمددة املدة أو مستمرة، مبن فيهم املوظفون الفنيون املبتدئون  
وُتصأأأأأأأأأأأأأأأنَّ  اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات موظفي صأأأأأأأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأأأأأأأأكان يف ثالث فئات، هي  

 خرى الطويلة األجل االستحقاقات القصية األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األ
 

 استحقاقات املوظفني القصية األجل  
تشأأمل اسأأتحقاقات املوظفني القصأأية األجل اسأأتحقاقات اإلجازة السأأنوية واسأأتحقاقات إجازة  

 زايرة الوطن 
وتُعرَّف اإلجازة السأأأنوية أبهنا غياب مرتاكم مدفوع األجر  ويقيد صأأأندوق السأأأكان اخلصأأأو  عن  

يوما، يف اتريخ اإلبالغ، مع إمكانية حتويل ما يصأأأل  ٨2.5املرتاكمة حبد أقصأأأى قدر  قيمة أاي  اإلجازات 
 يوما إىل نقدية عند انتهاء اخلدمة  ٦0إىل 

ويتاح السأأأفر يف إجازة زايرة الوطن للموظفني وُمعاليهم ال ين يسأأأتوفون الشأأأرو ، يف البلدان اليت  
املتصل إبجازة زايرة الوطن سداد تكالي  السفر املتوقع  يستحق املوظفون فيها ه   اإلجازة  وميثل االلتزا 

تكبدها لتغطية مستحقات سفر املوظفني ال ين يستوفون الشرو  يف زايرام املقبلة للوطن، معدلةا حبسب 
 نسبة اخلدمة اليت مل تود بعد إىل حني استحقاق املوظ  ل جازة 

جل، فال ُتطرَح القيمة الزمنية للنقود من ونظراا إىل أن ه   االسأأأأأأأأأأأأتحقاقات بطبيعتها قصأأأأأأأأأأأأية األ 
 اخلصو  القصية األجل املتعلقة ابستحقاقات املوظفني 

 
 استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  

تشأأأأأأأأأمل اسأأأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة، املسأأأأأأأأأتحقة الدفع عند انتهاء اخلدمة يف صأأأأأأأأأندوق  
 السكان، االستحقاقات التالية: 
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د انتهأأاء اخلأأدمأأة، وهو يوفر تغطيأأة للنفقأأات الطبيأأة الضأأأأأأأأأأأأأأأروريأأة التأأ مني الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعأأ )أ( 
للموظفني السأأأأأأأأأأأأأأأابقني املوهلني وُمعاليهم املسأأأأأأأأأأأأأأأتحقني يف مجيع أحناء العامل  وميثل االلتزا  املتعلق ابلت مني 
الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة القيمة احلالية حلصأأأأأأأأأأأأأأأة الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق من تكالي  الت مني الط  للمتقاعدين 

 ا بعد التقاعد املستحقة حىت اليو  للموظفني ال ين ال يزالون يف اخلدمة  واستحقاقات م
اسأتحقاقات هناية اخلدمة، وهي تشأمل مِّنح اإلعادة إىل الوطن، ورد تكالي  الشأحن،  )ب( 

 ومصروفات السفر  
وُتصأنَّ  ه   االسأتحقاقات ابعتبارها خطط اسأتحقاقات حمدَّدة  وتُعرَّف خطط االسأتحقاقات  

دة أبهنا خطط يلتز  فيها الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق بتقدمي اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات متفق عليها وابلتايل فهو يتحمل خماطر احملد
 اكتوارية، وهو ما يعين أن تكلفة االستحقاقات ستكون أكرب من التوقعات أو أقل منها 

وتُقأأاس اخلصأأأأأأأأأأأأأأأو  املتعلقأأة ابخلطط احملأأددة االسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأأات ابلقيمأأة احلأأاليأأة لاللتزا  املتصأأأأأأأأأأأأأأأأل  
قات احملددة  وتُقيد التغيات يف االلتزا  النامجة عن إعادة قياس اخلصأأأأأأأأأأأأأو  الصأأأأأأأأأأأأأافية املتعلقة ابالسأأأأأأأأأأأأأتحقا

ابالسأأأأتحقاقات احملددة يف صأأأأايف األصأأأأول  وتُقيد يف بيان األداء املايل كُل التغيات األخرى يف االلتزا  يف 
 الفرتة اليت حتدث فيها 

الية لاللتزا  إىل أسأأأأعار سأأأأندات الشأأأأركات ويسأأأأتند سأأأأعر اخلصأأأأم املسأأأأتخد  يف حتديد القيمة احل 
 العالية اجلودة 

 
 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  

صأأأندوق األمم املتحدة للسأأأكان هو إحدى املنظمات األعضأأأاء املشأأأارِّكة يف الصأأأندوق املشأأأرتك  
العامة لتوفي اسأأأأأأأأأأأتحقاقات التقاعد  للمعاشأأأأأأأأأأأات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، ال ي أنشأأأأأأأأأأأ ته اجلمعية

والوفاة والعجز وما يرتبط ب لك من اسأأأأأأأأتحقاقات أخرى للموظفني  وصأأأأأأأأندوق املعاشأأأأأأأأات التقاعدية هو 
)ب( من النظا   3خطة ممّولة حمددة االستحقاقات يشارك فيها أرابب عمل متعددون  وكما يرد يف املادة 

دوق أما  الوكاالت املتخصصة وسائر املنظمات الدولية األساسي للصندوق، يُفتح ابب العضوية يف الصن
أو املنظمات احلكومية الدولية اليت تشأأأارك يف النظا  املوحد للمرتبات والبدالت وغيها من شأأأرو  اخلدمة 

 يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة 
في املنظمات وتعرِّض ه   اخلطة صأأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأأأكان ملخاطر اكتوارية ترتبط مبوظ 

األخرى، احلاليني والسأأأأابقني، املشأأأأاركني يف الصأأأأندوق، مما يودي إىل عد  وجود أسأأأأاس اثبت وموثوق به 
لتخصأأأأأأأيص االلتزا  وأصأأأأأأأول اخلطة والتكالي  ابلنسأأأأأأأبة لفرادى املنظمات  وال ميكن لصأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان 

ناسأأبية يف التزا  االسأأتحقاقات واملشأأاركني ا خرين يف صأأندوق املعاشأأات التقاعدية أن حيددوا حصأأتهم الت
احملددة وأصأأأأأأأأأأول اخلطة والتكالي  املرتبطة ابخلطة بدرجة كافية من املوثوقية لألغراض احملاسأأأأأأأأأأبية  ومن مث، 
يتعامل صأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأكان مع ه   اخلطة على أهنا خطة اشأأأأأأأرتاكات حمددة وفقاا ملتطلبات 

ة للقطاع العا : اسأأأتحقاقات املوظفني  وتُقيَّد اشأأأرتاكات الصأأأندوق من املعايي احملاسأأأبية الدولي 39املعيار 
 يف اخلطة خالل الفرتة املالية بوصفها مصروفات يف بيان األداء املايل 
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 استحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل  
تشأأأأأأأأأأأأأأأمل اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل تعويضأأأأأأأأأأأأأأأات العمال املقدمة يف إطار  
دال امللحق ابلنظأأا  اإلداري ملوظفي األمم املتحأأدة يف حأأاالت الوفأأاة أو العجز أو اإلصأأأأأأأأأأأأأأأأابأأة أو  التأأ ييأأل

 املرض املعزوة إىل قيا  املوظ  بواجباته الرمسية يف خدمة األمم املتحدة 
وتقدر قيمة ه   االلتزامات املتعلقة     االستحقاقات من خالل دراسة تقييم اكتوارية مستقلة   
 تغييات يف اخلصو ، مبا يف ذلك األرابح أو اخلسائر االكتوارية، يف بيان األداء املايل وتقيد ال

 
 اإليرادات ‘12’ 

 مُيوَّل صندوق األمم املتحدة للسكان يف املقا  األول من تربعات تندرج يف فئتني خمتلفتني: 
، “ألسأأأاسأأأيةا”، أو “العادية”املسأأأا ات غي املخصأأأصأأأة )املسأأأماة أيضأأأاا املسأأأا ات  )أ( 

 ومتثل موارد ال توجد قيود على استخدامها “( غي املقيدة” أو
، “غي األسأأأاسأأأية”، أو “األخرى”املسأأأا ات املخصأأأصأأأة )املسأأأماة أيضأأأاا املسأأأا ات  )ب( 

ومتثل موارد حُتدد أوجه استخدامها  وهي تشمل الصناديق االستئمانية والصناديق اخلاصة  “( املقيدة” أو
 اخلاصة برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني وخدمات الشراء وصناديق أخرى  وتتضمن الصناديق

وفيما يتعلق   ين النوعني من املسا ات، تُقيد اإليرادات إما لدى استال  النقد أو توقيع اتفاق  
أو تقد  فيها  ملزِّ ، أيهما أسأأأبق  ويف احلاالت االسأأأتثنائية للغاية اليت تُقدَّ  فيها املوارد رهناا بشأأأرو  حمددة

املسأأأأأأا ات مع اشأأأأأأرتا  ختصأأأأأأيصأأأأأأها لسأأأأأأنة حمددة بشأأأأأأكل صأأأأأأريح، جيوز إرجاء قيدها إىل حني اسأأأأأأتيفاء 
 الشرو   تلك

ويشارك صندوق السكان مع منظمات أخرى اتبعة لألمم املتحدة يف ترتيبات للتمويل اجلماعي،  
ق السأأأأأأأأأأكان يف ه   ويتصأأأأأأأأأأرف كوكيل إداري لبعض صأأأأأأأأأأناديق التمويل اجلماعي  وتُقيد حصأأأأأأأأأأة صأأأأأأأأأأندو 

 املسا ات اجملّمعة عند موافقة اهليئات اإلدارية ذات الصلة على ختصيص املوارد 
وتُقيد املسأأأأأأأأأأأأأأأا ات املقدمة يف شأأأأأأأأأأأأأأأكل سأأأأأأأأأأأأأأألع عينية كإيرادات بقيمتها العادلة يف اتريخ توقيع  

تها أو من خالل االتفاقات الواجبة النفاذ  وحُتدد القيمة ابلرجوع إىل القيم السأأأأأأأأأأأأأأأوقية اليت ميكن مالحظ
تقييم مسأأأأأأأأأتقل  وال تُقيد املسأأأأأأأأأا ات املقدمة يف شأأأأأأأأأكل خدمات عينية بصأأأأأأأأأفتها إيرادات  ويتعلق معظم 

 اخلدمات العينية مبختل  اخلدمات االستشارية وخدمات املوظفني املقدمة جماانا 
جية عند وتُقيد اإليرادات املت تية من بيع السأأأأألع اخلاضأأأأأعة ملراقبة صأأأأأندوق السأأأأأكان ألطراف خار  

 نقل ه   السلع  وتُقيد اإليرادات املت تية من تقدمي خدمات املشرتايت عند تقدمي ه   اخلدمات 
 

 املبالغ املردودة للبهات املا ة ‘13’ 
ئة عند انتهاء مدة االتفاقات أو إهنائها، عند تلقي الطلبات ذات   تُقيد املبالغ املردودة الناشأأأأأأأأأأأأأأأ

ما تشأأأأأأأأأي صأأأأأأأأأياغة العقود أو التجربة السأأأأأأأأأابقة إىل احتمال رد األموال  الصأأأأأأأأألة من اجلهات املاحنة أو عند
وُتسأأأأأأأجل مجيع املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة بصأأأأأأأفتها خصأأأأأأأما من اإليرادات املت تية من املسأأأأأأأا ات  

 ء )ب( واجلدول اب 24و  15ويُفَصح عن املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة يف البيان الثاين واملالحظتني 
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 املصروفات ‘14’ 
 تنف  احلكومات واملنظمات غي احلكومية نسبة كبية من األنشطة الربانجمية  
وُتسأأأجل املصأأأروفات اليت تتكبدها احلكومات واملنظمات غي احلكومية من أجل تنفي  األنشأأأطة  

اليت يقدمها الربانجمية نيابة عن صأأأأندوق السأأأأكان، يف حسأأأأاب الصأأأأندوق اسأأأأتنادا إىل تقارير املصأأأأروفات 
هوالء الشأأأأأأأأركاء املنف ون  ورغم أن صأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان ال ميكنه فرض إطار حماسأأأأأأأأ  حمدد على الشأأأأأأأأركاء 

 املنف ين، يتعني عليهم موافاة الصندوق بتقارير على أساس االستحقاق 
وعندما يقرر الصأندوق تقدمي سأل  إىل الشأركاء املنف ين، تُقدَّ  السأل  على أسأاس خطط العمل  

دة، وُتصأأفَّى على أسأأاس تقارير املصأأروفات املقدمة  وُتصأأنَّ  السأأل  املقدمة إىل الشأأركاء املنف ين اليت املعتم
 يف بيان املركز املايل “ سل  مقدمة من صندوق التشغيل”تظل دون تسوية حىت هناية العا  يف فئة 

ت مبوافاة الصأأأندوق وعندما تنف  موسأأأسأأأات األمم املتحدة األنشأأأطة الربانجمية، تقو  ه   املنظما 
بتقارير توثق اسأأأتخدامها ملوارد الصأأأندوق  وحُتدِّد ه   التقارير املصأأأروفات وفقاا للسأأأياسأأأات احملاسأأأبية اليت 
تتبعها الوكالة التابعة لألمم املتحدة اليت تقو  ابإلبالغ عن املصأأأأأأأأأأأروفات  وُتصأأأأأأأأأأأنَّ  السأأأأأأأأأأأل  املقدمة إىل 

سأأأأأأأأل  مقدمة من ”دون تسأأأأأأأأوية حىت هناية العا  أيضأأأأأأأأاا يف فئة املنظمات التابعة لألمم املتحدة اليت تظل 
 يف بيان املركز املايل “ صندوق التشغيل

 
 التكاليف  ل املباشرة ‘15’ 

على مبلغ املصأأأأروفات املمولة من املسأأأأا ات املخصأأأأصأأأأة على  (٦)تسأأأأرتد التكالي  غي املباشأأأأرة 
 أساس املعدالت التالية:

 )النسبة املئوية(

 املعدل نوع االتفاق
 ٨ 2014كانون الثاين/يناير   1اتفاقات التمويل املشرتك املوحدة املوقعة بعد   

 7 الصناديق االستئمانية املواضيعية 
 5 مسا ات احلكومات املستفيدة من الربامج اليت تقدمها إىل الربامج القطرية اخلاصة  ا

 ٨-صفر االتفاقات اجلامعة
، وتوقيع متديد هل   االتفاقات بتكلفة 2014وقعة قبل عا  اتفاقات التمويل املشأأأأأأأأأأأأرتك امل

 ٨ 2014كانون الثاين/يناير  1بعد 
، بدون توقيع متديد هل   االتفاقات 2014اتفاقات التمويل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك املوقعة قبل عا  

 7 2014كانون الثاين/يناير   1بتكلفة بعد 
  

__________ 

ات اليت يتكبدها الصأأأأأندوق بوصأأأأأفها وظيفة من وظائ  أنشأأأأأطته وبراجمه ودعما النفق“ التكالي  غي املباشأأأأأرة”تعين عبارة  (٦) 
 لتلك األنشطة والربامج، ولكن ال ميكن ربطها بتلك األنشطة والربامج 
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املسأأأأأأأأا ات املخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة وتدرج يف إطار  وخُتفض التكالي  غي املباشأأأأأأأأرة املسأأأأأأأأرتدة من إيرادات 
اإليرادات األخرى للموارد العادية  ويرد مبلغ التكالي  غي املباشأأأأأأأأرة كمصأأأأأأأأروفات يف اجلدول ابء إلظهار 

 جمموع الرسو  على فرادى الصناديق االستئمانية والصناديق اخلاصة 
 

 األرابح وا سائر النامجة عن صرف العمالت ‘16’ 
داء املايل مجيع األرابح واخلسأأائر النامجة عن صأأرف العمالت، مبا يف ذلك تلك ُتدرَج يف بيان األ 

الناشأأأأأأأئة عن املسأأأأأأأا ات املسأأأأأأأتحقة القبض، واحلسأأأأأأأاابت املسأأأأأأأتحقة الدفع، والنقدية ومكافئات النقدية، 
ل ، وحسأأأأأأأأأأأأاابت امليزانية النقدية األخرى، ضأأأأأأأأأأأأمن بندي  “ اإليرادات األخرى”واالسأأأأأأأأأأأأتثمارات، والسأأأأأأأأأأأأُ

، ابسأأأأأتثناء املكاسأأأأأب واخلسأأأأأائر غي احملققة على األصأأأأأول غي النقدية املصأأأأأنفة “وفات األخرىاملصأأأأأر ” و
 ابعتبارها متاحة للبيع، مثل أدوات حقوق امللكية، اليت تقيد مباشرة يف صايف األصول 

 
 عقود اإلجيار ‘17’ 

 ُتصنَّ  عقود اإلجيار على أهنا عقود أتجي تشغيلي أو عقود أتجي متويلي  

تُعرَّف عقود اإلجيار التمويلي أبهنا عقود إجيار تَنقل إىل صأأأندوق األمم املتحدة للسأأأكان بدرجة و  
كبية مجيع املخاطر واملكاسأأأب املرتبطة مبلكية إحدى املمتلكات واملنشأأأآت واملعدات، بصأأأرف النظر عما 

ل مدة اإلجيار يف عقد إذا كان صأأأأأأك امللكية القانوين سأأأأأأينتقل يف هناية األمر إىل الصأأأأأأندوق أ  ال  وتشأأأأأأم
اإلجيار التمويلي اجلزَء األكرب من العمر النافع التقديري للقطعة املوجرة  وُتسأأأأأأأأأأأأّجل يف سأأأأأأأأأأأأجل األصأأأأأأأأأأأأول 
املمتلكاُت واملنشأأأأأأأأأأأأأأأآت واملعدات اليت تُقتىن مبوجب عقد إجيار متويلي وختضأأأأأأأأأأأأأأأع لالسأأأأأأأأأأأأأأأتهالك على غرار 

املرمسلة القيمة العادلة للقطعة املوّجرة أو القيمة املمتلكات واملنشأأأأأأأأأأأأآت واملعدات املشأأأأأأأأأأأأرتاة  وتعادل القيمة 
 احلالية للحد األد  من مدفوعات اإلجيار، أيهما أقل، على النحو احملسوب يف بداية العقد  

أمأأأأا عقود اإلجيأأأأار التشأأأأأأأأأأأأأأأغيلي فهي عقود إجيأأأأار ختتل  عن عقود اإلجيأأأأار التمويلي  ويُعرتف  
شأأأأأأأغيلي على أسأأأأأأأاس القسأأأأأأأط الثابت طوال مدة عقد اإلجيار  ابملصأأأأأأأروفات الناشأأأأأأأئة عن عقود اإلجيار الت

ويُفصأأأأح عن قيمة مدفوعات اإلجيار املسأأأأتقبلية خالل مدة العقد اجلاري لالتفاقات غي القابلة ل لغاء يف 
 املالحظات على ه   البياانت املالية 

 
 حقوق االست دام املتربرع هبا ‘18’ 

غل صأأأأأندوق السأأأأأكان يف عدد من املواقع  مباين يسأأأأأتخدمها بدون تكلفة، وذلك من خالل  َيشأأأأأن
اتفاقات حقوق االسأأأأأأأأأأتخدا  املتربع  ا اليت ُترب  مع احلكومات املضأأأأأأأأأأيفة  وحسأأأأأأأأأأب مدة ه   االتفاقات 

وشرو  إهنائها، ميكن أن تكون حقوق االستخدا  ه   املتربع  ا شبيهة بعقود “( مدة عقد اإلجيار” )أو
ر التمويلي  ويف احلالة األخية، مُيَنح الصأأأندوق حق التحكم ابملباين طوال اإلجيار التشأأأغيلي أو عقود اإلجيا

 فرتة عمله يف البلد واستخدامه هلا 

ويف حالة االتفاقات الشبيهة بعقود اإلجيار التشغيلي )وهي عقود قصية األجل بصفة أساسية(،  
إلجيارية السأأأأأوقية السأأأأأنوية ملبان مماثلة  تقيد يف بيان األداء املايل مبالغ مصأأأأأروفات وإيرادات تعادل القيمة ا

ويف حالة االتفاقات الشأأبيهة بعقود اإلجيار التمويلي )وهي عقود طويلة األجل بصأأفة أسأأاسأأية(، تتم رمسلة 
القيمة السأأأأأأأأأأوقية العادلة للممتلكات ويُقيد إيراد بنفس املبلغ فور تويل صأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأكان التحكم بتلك 
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إىل الصأأأأندوق بشأأأأرو  حمددة  ويف تلك احلاالت، يُقيد مبلغ إيرادات موجلة  املباين، ما مل تنقل املمتلكات
يكون مسأأأأأأاواي لكامل القيمة السأأأأأأوقية العادلة للممتلكات  ويُقيد ه ا االلتزا  بصأأأأأأورة تدرجيية كإيراد على 
أسأأأأأأأأأأأأأأأاس عمر املمتلكات النافع أو مدة حق االسأأأأأأأأأأأأأأأتخدا ، أيهما أقصأأأأأأأأأأأأأأأر، وذلك ابملبلغ املعادل لقيمة 

 هالك للفرتة نفسها االست
 

 امل صصات، وااللتزامات احملتملة، واألصول احملتملة ‘19’ 
املخصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأات هي خصأأأأأأأأأأأو  آبجال أو مبالغ غي معروفة على وجه اليقني  ويقيد الصأأأأأأأأأأأندوق  

املخصأأأأأأأصأأأأأأأات عند اسأأأأأأأتيفاء مجيع املتطلبات الثالثة التالية: )أ( عندما يكون لدى الصأأأأأأأندوق التزا  حايل 
نتيجة أحداث سأأأابقة  )ب( وعندما يكون من املرجح أن يُلَز  الصأأأندوق بتسأأأوية االلتزا  قانوين أو ضأأأمين 

 امل كور  )ج( وإذا كان من املمكن تقدير قيمة ه ا االلتزا  على حنو موثوق 

ومتثل اخلصأأأأأأأأأأو  احملتملة التزامات ميكن أن تنشأأأأأأأأأأ  عن أحداث سأأأأأأأأأأابقة وال ميكن أتكيد وجودها  
دث، يف املسأأأأأأأأأأأأتقبل واقعة  أو أكثر من الوقائع غي املوّكدة اليت ال ختضأأأأأأأأأأأأع كليةا عندما حتدث، أو ال حت إالّ 

لسيطرة الصندوق  أو متثل التزامات حالية تنش  عن أحداث سابقة ومل تُقيَّد ألنه ال يُرجح أن تكون هناك 
حاجة إىل تدفق خارجي من املوارد يف شأأأأأأأأأأأأأأأكل منافع اقتصأأأأأأأأأأأأأأأادية أو إمكاانت خدمة من أجل تسأأأأأأأأأأأأأأأوية 

اللتزامات  أو ألنه يتع ر قياس مبلغ االلتزامات بصأأأأأأأأأأأأأأأورة موثوقة  وال يعرتف ابخلصأأأأأأأأأأأأأأأو  احملتملة، ولكن ا
 يُفَصح عنها إذا كانت مادية 

ومتثل األصأأأأأأأأأأول احملتملة أصأأأأأأأأأأوال ميكن أن تنشأأأأأأأأأأ  عن أحداث سأأأأأأأأأأابقة وال ميكن أتكيد وجودها  
من الوقائع غي املوّكدة اليت ال ختضأأأأأأأأأأأأع كليةا عندما حتدث، أو ال حتدث، يف املسأأأأأأأأأأأأتقبل واقعة  أو أكثر  إالّ 

لسيطرة الصندوق  وال تُقيد األصول االحتمالية ولكن يُفَصح عنها عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل 
 الصندوق منافع اقتصادية أو إمكاانت خدمة 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة ‘20’ 

يت جتري مع أطراف اثلثة تربطها عالقة بصأأأأأأأأندوق يتعني اإلفصأأأأأأأأاح عن املعامالت ذات األ ية ال 
السأأكان  ويُقصأأد ابألطراف ذات العالقة ابلصأأندوق األطراف القادرة على ممارسأأة أتثي كبي على قرارات 
الصأأأأأندوق املالية والتشأأأأأغيلية  وابلنسأأأأأبة لصأأأأأندوق السأأأأأكان، تتمثل ه   األطراف يف كبار موظفي اإلدارة 

راد أسأأأأأأأأأأأر كبار موظفي اإلدارة، ال ين يُعرَّفون أبهنم أعضأأأأأأأأأأأاء اللجنة التنفي ية وذوي القرابة املباشأأأأأأأأأأأرة من أف
للصأأأأأأأأأندوق، ومدير مكتب خدمات مراجعة احلسأأأأأأأأأاابت والتحقيق، ومدير مكتب التقييم، ورئيس شأأأأأأأأأعبة 
خدمات املشأأأأأأأأأأرتايت، ورئيس مكتب حلول تكنولوجيا املعلومات  ويُدرَج مع هوالء أيضأأأأأأأأأأا أي شأأأأأأأأأأخص 

أبعمال أي من شأاغلي ه   املناصأب ملدة ثالثة أشأهر أو أكثر من السأنة التقوميية   يتصأرف بصأفته قائما
ح الصأأأندوق عن قيمة املعامالت اليت جترى مع ه   األطراف، مبا يف ذلك املرتبات وأي قروض يتم  ويُفصأأأِّ

 احلصول عليها بشرو  ال تكون متاحة عموما 

ا ذا عالقة ابملنظمة ككل  وال توجد ويُعترب اجمللس التنفي ي لصأأأأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأأأأكان أيضأأأأأأأأأأأأأأا طرف 
معأأأامالت يتعني اإلبالغ عنهأأأا  وعلى الرغم من إبرا  معأأأامالت مأأأاليأأأة مهمأأأة مع برانمج األمم املتحأأأدة 
اإلمنائي، فإهنا معامالت ال يُفصأأأأأأأح عنها بصأأأأأأأورة مسأأأأأأأتقلة نظرا ألن الربانمج اإلمنائي ال ميلك القدرة على 
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والتشأأأأغيلية لصأأأأندوق السأأأأكان وألن مجيع املعامالت املتصأأأألة ابخلدمات الت ثي يف قرارات السأأأأياسأأأأة املالية 
 املقدمة إىل الصندوق جترى بشرو  الندية العادية 

 

 االلتزامات ‘21’ 
االلتزامات هي خصو  يتكبدها صندوق السكان يف املستقبل بناء على عقود يدخل فيها حبلول  

ة، إن وجدت، جتيز له جتنبها يف مسأأأأأأأأأأأأأار عملياته اتريخ اإلبالغ وليسأأأأأأأأأأأأأت له إال صأأأأأأأأأأأأأالحية حمدودة للغاي
العادي  وه   االلتزامات تشأأأأأأأأأأأأأأأمل التزامات رأمسالية )مبالغ العقود املتعلقة ابملصأأأأأأأأأأأأأأأروفات الرأمسالية اليت 

ُتسأأأأأأأدد أو تصأأأأأأأبح مسأأأأأأأتحقة حبلول اتريخ اإلبالغ(، وعقود توريد السأأأأأأألع واخلدمات اليت سأأأأأأأيسأأأأأأأتلمها  ال
فعات اإلجيار الدنيا غي القابلة ل لغاء، وااللتزامات األخرى غي القابلة الصأأأندوق يف فرتات مسأأأتقبلية، ود

كانون األول/ديسأأأأأأأمرب يف بيان املركز املايل، بل يُفصأأأأأأأح عنها يف   31ل لغاء  وال تُقيد قيمة االلتزامات يف 
 صاح املالحظات على البياانت املالية  وتستبعد االلتزامات املتصلة بعقود التوظي  من ه ا اإلف

 
 خدمات الشراء ‘22’ 

بناء على موافقة جملس إدارة صأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأكان يف دورته األربعني اليت ُعقدت يف  
، أصأأأأأأأأأأأأأأأبح الصأأأأأأأأأأأأأأأندوق يتلقى أمواالا لشأأأأأأأأأأأأأأأراء لواز  ومعدات وخدمات نيابة عن احلكومات 1993عا  
احلكومية الدولية األخرى واملنظمات  املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالاا املتخصصة، واملوسسات واألمم

غي احلكومية، وبناء على طلب من تلك اجلهات  وحيصأأأأل الصأأأأندوق على أتعاب مقابل مناولة خدمات 
، وسأأأأأأأأأأأأأجلت كجزء من 201٨يف املائة يف عا   5الشأأأأأأأأأأأأأراء ه   بنسأأأأأأأأأأأأأبة حيددها اجمللس التنفي ي بلغت 

 اإليرادات األخرى 

جلت ه   اخلدمات يف اجلدولني  تفاصأأأيل أخرى عن  1٦ ابء وجيم  وتتضأأأمن املالحظة وقد سأأأُ
 اإليرادات املت تية من خدمات الشراء 

 
 است دام التقديرات ‘23’ 

تتضأأأأأأأمن ه   البياانت املالية ابلضأأأأأأأرورة مبالغ حُتّدد على أسأأأأأأأاس تقديرات وافرتاضأأأأأأأات تضأأأأأأأعها  
ادلة لألصول واخلسائر الناجتة عن اإلدارة  وتتضمن ه   التقديرات على سبيل املثال ال احلصر، القيمة الع

اضأأمحالل القيمة، والعمر النافع، والرسأأو  املسأأتحقة، والت مني الصأأحي بعد انتهاء اخلدمة، وغي ذلك من 
االلتزامات املتعلقة ابسأأأأأأأأتحقاقات املوظفني، واألصأأأأأأأأول واخلصأأأأأأأأو  احملتملة  وقد ختتل  النتائج الفعلية عن 

 من التقديرات يف الفرتة اليت تصبح فيها معروفة تلك التقديرات  وتُعَرض التغيات ض

وتتسأأأأأأأأأأأأأأأق التقديرات احملاسأأأأأأأأأأأأأأأبية اليت تسأأأأأأأأأأأأأأأتخدمها اإلدارة إلعداد ه   البياانت مع التقديرات  
  2017املستخدمة لغرض إعداد البياانت املالية لعا  

 
 األحكام االنتقالية ‘24’ 

نة املنتهية يف مل يطبق صأأأأأأأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأأأأأأأأكان أي خمصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأات انتقالي  ة للسأأأأأأأأأأأأأأأ
  201٨األول/ديسمرب  كانون 31
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 املقارنة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية ‘25’ 
 يُعِّّد صندوق األمم املتحدة للسكان ميزانيته على أساس نقدي ُمعّدل  

يزانية  وترد يف البيان اخلامس مقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية على أسأأأأأأأأأأأاس قابل للمقارنة مع امل 
ويشأأأأأأمل نطاق امليزانية ألغراض ه ا البيان امليزانية املوسأأأأأأسأأأأأأية مضأأأأأأافا إليها األنشأأأأأأطة الربانجمية املمولة من 

على أسأأأأاس مرة كل  2021-201٨موارد غي خمصأأأأصأأأأة  وقد أُعِّدَّت امليزانية املوسأأأأسأأأأية للمنظمة للفرتة 
 صيص املوارد داخليا أربع سنوات، وعرضتها اإلدارة على أساس سنوي ألغراض حتديد خت

وتستند امليزانية األصلية إىل تقديرات الفوائض غي املستخدمة املأأُأرحَّلة إىل السنة املالية والتوقعات  
املبأأدئيأأة للمسأأأأأأأأأأأأأأأأا أأات الواردة خالهلأأا  وتعكس امليزانيأأة النهأأائيأأة األرقأأا  الفعليأأة هلأأ ين العنصأأأأأأأأأأأأأأأرين عنأأد 

 التخصيص النهائي 

امليزانية املصأأأأروفاُت احملتسأأأأبة على أسأأأأاس نقدي معّدل واملتكبدة عند  وتُعَرض يف إطار اسأأأأتخدا  
 تنفي  األنشطة املدرجة يف امليزانية 

مقارنة بني املبالغ الفعلية على أسأأأأأأأأأأأأأأأاس قابل للمقارنة مع امليزانية واملبالغ  23وترد يف املالحظة  
 الفعلية الواردة يف البياانت املالية 

 
 بية جديدةاعتماد معايل حماس ‘26’ 

من املعأايي احملأاسأأأأأأأأأأأأأأأبيأة الأدوليأة للقطأاع العأا :  39، اعتمأد الصأأأأأأأأأأأأأأأنأدوق املعيأار 201٨يف عأا   
اسأأأأأأأأأأتحقاقات املوظفني  ومل يكن العتماد ه ا املعيار أتثي كبي على حسأأأأأأأأأأاابت صأأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة 

 للسكان على النحو املبني يف ه   البياانت املالية 
 

 سات احملاسبية رو التقديرات احملاسبية رو طريقة العرضالتغلات يف السيا ‘27’ 
لعرض التغييات يف األصأأأأأأأأأأأأول واخلصأأأأأأأأأأأأو   201٨مت تعزيز عرض بيان التدفقات النقدية يف عا   

النقدية بناءا على مبالغها قبل حسأأأأأأأأأاب املكاسأأأأأأأأأب واخلسأأأأأأأأأائر غي احملققة يف صأأأأأأأأأرف العمالت األجنبية  
 مبالغ التدفقات النقدية الصأأأأأأأأأافية املت تية من أنشأأأأأأأأأطة التشأأأأأأأأأغيل يوثر تغيي طريقة العرض على صأأأأأأأأأايف وال

 واالستثمار والتمويل أو املبالغ الصافية املت تية من صايف التغي يف النقدية ومكافئات النقدية 
 

 التغيلات احملاسبية املستقبلية ‘28’ 
اجلديد من  41املعيار  ، وافق جملس املعايي احملاسأأأأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العا  على201٨يف عا   

املعايي احملاسأأأأأأأأأأبية الدولية للقطاع العا : األدوات املالية، ال ي حيدد متطلبات جديدة لتصأأأأأأأأأأني  األدوات 
: األدوات املأأاليأأة: االعرتاف 29املأأاليأأة ومعرفتهأأا وقيأأاسأأأأأأأأأأأأأأأهأأا لتحأأل حمأأل تلأأك املأأدرجأأة يف املعيأأار الأأدويل 

ا لتصأأني  وقياس األصأأول املالية اسأأتناداا إىل أهداف كل كيان والقياس  ويقد  املعيار اجلديد منوذجاا وحيدا 
فيما يتعلق ابالحتفاظ ابألصأأأأأأأأأأول، ومنوذجا اسأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأرافيا الخنفاض القيمة، ومنوذجا حمسأأأأأأأأأأنا للمحاسأأأأأأأأأأبة 

  واستنادا إىل التقييم األويل، 2022كانون الثاين/يناير   1يف  41التحوطية  وسيكون اتريخ تطبيق املعيار 
وقياس األدوات املالية يف صندوق األمم املتحدة للسكان مبتطلبات املعيار اجلديد  ولكن من سيت ثر تقييم 

، سأأأيشأأأرع الصأأأندوق يف إجراء تقييم أكثر تفصأأأيالا 2019غي املرجح أن يكون ه ا الت ثي كبياا  ويف عا  
 عد النهائي للتنفي  بنجاح حبلول املو  41للتغييات اليت حيتاج إىل استحداثها من أجل اعتماد املعيار 
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 3املالحظة   
 النقدية ومكافئات النقدية  

 تشمل النقدية ومكافئات النقدية املوجودة حبوزة الصندوق يف اتريخ اإلبالغ ما يلي: 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
كأأأأأأأأانأأأأون األول/   31

 201٨ديسمرب 
كأأأأأأأأأانأأأأأأأأأون األول/   31

 2017ديسمرب 
   النقدية   

 1 2 اضرةالنقدية احل 
 4٦ ٦27 43 225 النقدية املودعة يف املصارف 
 ٦ 17٨ 5 14٦ النقدية املودعة لدى مديري االستثمارات 

   مكافئات النقدية
 131 5٨5 52 504 صناديق سوق املال 
 - 50 000 الودائع ألجل 
 184 391 150 877 اجملموع 
  

لنفقات الفورية يف الصأأأأأأأأأأأأأأندوق ويف املصأأأأأأأأأأأأأأارف، وحُيتفظ ابالحتياجات النقدية الالزمة ألغراض ا 
  25بدوالرات الوالايت املتحدة وابلعمالت األجنبية، كما هو مبني يف املالحظة 

ومتثل النقدية املودعة لدى مديري االستثمار النقدية احملتفظ  ا ضمن حافظة االستثمار اخلاصة  
ول أرصداا تلقائيا يف هناية الدوا  الرمسي كل ابلت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، يف حساابت مصرفية حت

ل أو ألغراض إعأادة التوازن بني خمتل   يو ، وذلأك ريثمأأا يعأأاد اسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأارهأا يف أدوات مأاليأأة طويلأأة اأَلجأَ
مزيد من التفاصيل عن غرض حافظة استثمار صندوق  4عناصر حافظة االستثمارات  ويرد يف املالحظة 

 السكان وتكوينها 

نقدية هي أدوات مالية عالية السأأأأأأأأيولة، مثل صأأأأأأأأناديق سأأأأأأأأوق املال، والودائع أَلَجل ومكافئات ال 
والسأأندات احملتفظ  ا يف حافظة اسأأتثمارات رأس املال املتداول لصأأندوق السأأكان وحيل اتريخ اسأأتحقاقها 

 خالل ثالثة أشهر أو أقل من اتريخ الشراء 

انية وخماطر السأأأأأأأأأأوق وخماطر العمالت تعرض الصأأأأأأأأأأندوق للمخاطر االئتم 25وتتناول املالحظة  
 وألنشطة إدارة املخاطر اليت اضطلع  ا واملتعلقة ابألصول املالية، مبا يف ذلك النقدية ومكافِّئات النقدية 

 
 4املالحظة   
 االستثمارات  

 حيتفظ صندوق السكان حبافظتني استثماريتني منفصلتني  

، اليت يديرها الربانمج اإلمنائي ابسأأأأأم الصأأأأأندوق، وتقتصأأأأأر حافظة اسأأأأأتثمارات رأس املال املتداول 
بنأاء على املبأادئ التوجيهيأة للربانمج اإلمنائي وإطار حوكمتأه، على سأأأأأأأأأأأأأأأنأدات اثبتأة الدخل عاليأة اجلودة 
وقابلة للتسأأأأأأأأأأويق إىل درجة كبية، مع مواءمة تواريخ اسأأأأأأأأأأتحقاقها مع احتياجات صأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأكان من 
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ابسم صندوق السكان، وحُتفظ لدى جهة وديعة يعينها الربانمج اإلمنائي  السيولة  وُتسجَّل االستثمارات 
نَِّّفت ه   احلافظة حافظةا حمتفظا  ا حىت اتريخ اسأأأأأتحقاقها، وُمسأأأأأجَّلة ابلتكلفة 201٨وطوال عا   ، صأأأأأُ

 املهلكة، وجرى قياسها ابستخدا  طريقة سعر الفائدة الساري 

سأأأأأتحقاقها بعد ثالثة أشأأأأأهر أو أكثر احملتفظ  ا يف ه   وكانت األدوات املالية اليت حيني موعد ا 
 احلافظة يف اتريخ اإلبالغ كما يلي:

 
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 2017كانون األول/ديسمرب   31  201٨كانون األول/ديسمرب   31 
 التكلفة الأمُهلكة القيمة السوقية التكلفة الأمُهلكة القيمة السوقية 
٦95 1٦٦ تالسندا       544 ٦9٦  949 514  7٦2 51٦  

49 942 − − األوراق التجارية  953 49  
115 000 الودائع أَلَجل  000 115  000 25  000 25  

810 166 اجملموع   544 811  891 589  715 591  
     ومنها:

434 50٦ االستثمارات اليت ُتستحق خالل سنة واحدة  295 435  404 22٨  557 22٨  
375 ٦٦0 ليت ُتستحق بعد سنة واحدةاالستثمارات ا  249 37٦  4٨7 3٦1  15٨ 3٦3  

810 166 اجملموع   544 811  891 589  715 591  
  

مليون دوالر يف  102.5وابإلضأأأأأأأأأأأأأأافة إىل ذلك، مشلت حافظة اسأأأأأأأأأأأأأأتثمارات رأس املال املتداول  
ليون دوالر(، م 131.٦: 2017شأأأأكل أدوات مالية حيني موعد اسأأأأتحقاقها خالل ثالثة أشأأأأهر أو أقل )

 ( 3وأُبلِّغ عنها حتت بند النقدية ومكافِّئات النقدية )انظر املالحظة 
 ومشلت السندات احملتفظ  ا يف حافظة استثمارات رأس املال املتداول يف اتريخ اإلبالغ ما يلي: 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 2017كانون األول/ديسمرب   31  201٨كانون األول/ديسمرب   31 
 التكلفة الأمُهلكة القيمة السوقية التكلفة الأمُهلكة القيمة السوقية أنواع السندات

54 352 املصارف التجارية       431 54  554 55  ٦45 55  
401 427 السندات السيادية غي الصادرة عن الوالايت املتحدة  ٨27 401  ٨02 233  ٦71 234  

107 ٨٨7 نيةاملنظمات اليت تتجاوز حدود الوالية الوط  117 10٨  3٨٦ ٦٨  ٨٨3 ٨٦  
49 ٦20 حكومة الوالايت املتحدة ووكاالاا  ٨3٦ 49  559 ٨4  5٦1 ٨4  

٨1 ٨٨0 الشركات  333 ٨2  ٦٦٦ 54  002 55  
695 166 اجملموع   544 696  949 514  762 516  
  

يف املأأائأة  2.0، بلغ متوسأأأأأأأأأأأأأأأط عأأائأأدات حأأافظأأة اسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأار رأس املأأال املتأأداول 201٨يف عأأا   
 يف املائة(  1.3: 2017)
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، ابالشأأأأأرتاك مع منظمات أخرى اتبعة لألمم املتحدة، 201٦وأُنشأأأأأئت حافظة منفصأأأأألة يف عا   
من أجل اسأأتثمار املوارد املخصأأصأأة لتمويل االلتزامات املتعلقة ابلت مني الصأأحي بعد انتهاء اخلدمة  ويُدير 

وفقا للمبادئ التوجيهية لالسأأأأأأأأأأتثمار املتعلق  ه   احلافظة مديرا اسأأأأأأأأأأتثمارات خارجيان مسأأأأأأأأأأتقالن، وتُنظَّم
ابلت مني الصأأأحي بعد انتهاء اخلدمة وآلية مشأأأرتكة ل دارة  وتتكون ه   احلافظة، اتسأأأاقا مع غرضأأأها، من 
أدوات مالية متنوعة ذات مردود أعلى، تشأأأأأأأأأأأأأأأمل النقدية ومكافِّئات النقدية والسأأأأأأأأأأأأأأأندات الثابتة الدخل 

ارات بصأأأفتها اسأأأتثمارات متاحة للبيع واسأأأتثمارات حمتفظ  ا ابلقيمة وحصأأأص امللكية  وُتصأأأنَّ  االسأأأتثم
 السوقية العادلة 

وكانت األدوات املالية اليت حيني موعد اسأأأأأتحقاقها بعد ثالثة أشأأأأأهر أو أكثر احملتفظ  ا يف ه    
 احلافظة يف اتريخ اإلبالغ كما يلي:

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 2017كانون األول/ديسمرب   31  201٨مرب كانون األول/ديس  31 
 التكلفة األساسية القيمة السوقية التكلفة األساسية القيمة السوقية 
74 ٨22 السندات الثابتة اإليرادات       3٦٦ 7٦  914 ٦٦  07٦٦ ٦  

114 7٨1 حصص امللكية  ٦٦5 119  49٨ 117  240 102  
189 603 اجملموع   031 196  412 184  316 168  
     ا:ومنه

أوراق مالية اثبتة الدخل حيني موعد اسأأأأأأأأتحقاقها خالل 
 417 41٦ 725 725 سنة واحدة

أوراق مالية اثبتة الدخل حيني موعد اسأأأأأأأأتحقاقها خالل 
1٨٨ ٨7٨ سنة واحدة وحصص ملكية  30٦ 195  99٦ 1٨3  ٨99 1٦7  

189 603 اجملموع   031 196  412 184  316 168  
  

حافظة االسأأأأأأأأأتثمار اخلاصأأأأأأأأأة ابلت مني الصأأأأأأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة وابإلضأأأأأأأأأافة إىل ذلك، مشلت  
ماليني دوالر يف شأأأأأأأأأأأأأكل نقدية وأدوات مالية حيني موعد اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقها خالل ثالثة أشأأأأأأأأأأأأأهر أو أقل  5.1
 ( 3ماليني دوالر(، وأُبلِّغ عنها حتت بند النقدية ومكافِّئات النقدية )انظر املالحظة  2.٦: 2017)

تعر ض  25سأتثمارات مضأمحلة القيمة خالل العا   وتتناول املالحظة ومل تكن لدى الصأندوق ا 
 املنظمة للمخاطر االئتمانية وخماطر السيولة وخماطر السوق وما يتصل ب لك من أنشطة إدارة املخاطر 

، قُيأد 201٨كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31ومن جمموع النقأديأة واالسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأارات احملتفظ  أا يف  
 مليون دوالر(: 3٨1.3: 2017يني دوالر على النحو التايل )مال 404.7استخدا  مبلغ 

 
 املبلغ املرجع 
 مليون دوالر 2٦.1 10املالحظة  أموال حيتفظ  ا الصندوق ابسم برامج مشرتكة بصفة وكيل إداري    

 مليون دوالر 25٦.1 12املالحظة  )أ(متويل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
 مليون دوالر  75.5 14املالحظة  ي التشغيلياالحتياط

 ماليني دوالر  7.5 14املالحظة  احتياطي االستجابة اإلنسانية
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 املبلغ املرجع 
 ماليني دوالر  5.0 14املالحظة  احتياطي اإليواء امليداين   

 مليون دوالر  33.7 )ج(( 14)املالحظة  املبلغ األصلي للصندوق االستئماين للهبات اخلاصة 
 

 ستثمارات املوجودة حبوزة حافظة االستثمارات اخلاصة ابلت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة تشمل اال )أ( 
  

 201٨وكانت حركات االسأأأأأأأأأأأأأأأتثمارات يف حافظة اسأأأأأأأأأأأأأأأتثمارات رأس املال املتداول خالل عا   
 يلي: كما

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 اجملموع  السندات  األوراق التجارية  الودائع ألجل 

 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
25 000 الرصيد االفتتاحي           000 15  953 49  − 7٦2 51٦  191 439  715 591  191 454  

مضأأأأأأأأأأأأأأأأأأافأأأا إليأأأه:  
430 000 املشرتايت  000 1٦5  − 735 74  4٨1 342  5٦7 397  4٨1 772  302 ٦37  

خمصأأأأأأأأأأأأأأأومأأا منأأه:  
(340 000) املستحقات  (000 155)  (000 50)  (000 25)  (721 1٦3)  (270 319)  (721 553)  (270 499)  

1 022 21٨ 47 − − اإلهالك  (72٦)  0٦9 1  (50٨)  
115 000 الرصيد ا تامي   000 25  − 953 49  544 696  762 516  544 811  715 591  
 

وكانت حركات االسأأأتثمارات يف حافظة االسأأأتثمار اخلاصأأأة ابلت مني الصأأأحي بعد انتهاء اخلدمة  
 كما يلي:  201٨ل عا  خال

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 اجملموع  حصص امللكية  السندات الثابتة اإليرادات

 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
٦٦ 914 الرصيد االفتتاحي         1٨٦ 34  49٨ 117  550 54  412 1٨4  73٨٨ ٦  

23 ٨30 مضافا إليه: املشرتايت   490 40  4٨5 ٦٨  314 ٨3  315 92  ٨04 123  
(13 310) خمصوما منه: املبيعات   (423 9)  (059 51)  (52٨ 34)  (3٦9 ٦4)  (951 43)  

(230) اإلهالك  (302)  − − (230)  (302)  
       املكاسب/)اخلسائر( يف القيمة العادلة املقيدة يف: 

(1 129) الفائض/)العجز(   57٨ 1  (592)  592 (721 1)  170 2  
(1 325) صايف االصول   3٨5 (551 19)  570 13  (٨04 20)  955 13  
74 822 الرصيد ا تامي   914 66  781 114  498 117  603 189  412 184  
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 5املالحظة   
 امل زوانت  

 ترد فيما يلي املخزوانت اليت كان حيتفظ  ا صندوق السكان يف اتريخ اإلبالغ: 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
كأأأأأأأانأأأون األول/   31

 201٨ديسمرب 
كأأأأأأأأانأأأأأأأون األول/   31

 2017ديسمرب 
47 701 إمدادات الصحة اإلجنابية وغيها من اإلمدادات املتصلة ابلربامج، ومنها:     ٨21 37  

23 ٦94 خمزوانت قيد الوصول   5٦5 2٦  
24 007 سلع يف املخزن   25٦ 11  

3 21٦ وصولاملخزوانت من املمتلكات واملنشآت والسلع الشبيهة ابملعدات قيد ال  035 1  
(90) خمصصات خسائر االضمحالل  (542)  

50 827 اجملموع   314 38  
 

 :2017و  201٨يرد فيما يلي موجز حلركة املخزوانت خالل عامي  
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 201٨ 2017 
38 314 كانون الثاين/يناير   1امل زون احملتفظ به يف      308 46  

1٦0 3٦3 فةاألصول املضا  140 13٦  
(147 7٨4) األصول املوزعة  (410 143)  

(452) 452 خمصصات خسائر االضمحالل  
(51٨) تسوايت املخزون وختفيضات القيمة  (272)  

50 827 كانون األول/ديسمرب  31امل زون احملتفظ به يف    314 38  
  

 6املالحظة   
 دمًا واألصول األخرىاملسامهات املستحقة القبض واملبالغ املدفوعة مق  

 املسامهات املستحقة القبض )ر( 

ترد فيما يلي املسأأأأأا ات املسأأأأأتحقة القبض يف اتريخ اإلبالغ املعروضأأأأأة بعد خصأأأأأم خمصأأأأأصأأأأأات  
 احلساابت املشكوك يف إمكانية حتصيلها:

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
كأأأأأأأانأأأون األول/   31

 201٨ديسمرب 
كأأأأأأأأانأأأأأأأون األول/   31

 2017ديسمرب 
   املعامالت  ل التبادلية   

171 7٦٦ املسا ات املستحقة القبض )املتداولة(  ٨٨9 159  
30 ٦٦4 2٨٨ املوارد غي املخصصة   
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كأأأأأأأانأأأون األول/   31

 201٨ديسمرب 
كأأأأأأأأانأأأأأأأون األول/   31

 2017ديسمرب 
171 47٨ املوارد املخصصة      225 129  

1٦4 241 املسا ات املستحقة القبض )غي املتداولة(  3٦1 154  
1٦4 241 املوارد املخصصة   3٦1 154  

   التبادليةاملعامالت 
 350 277 املسا ات املستحقة القبض )املتداولة(

336 284 اجملموع   600 314  
  

املعامالت غي التبادلية هي املعامالت اليت يتلقى فيها صأأندوق األمم املتحدة للسأأكان موارد من  
ة للجهة املاحنة  اجلهات املاحنة توجه للنهوض برسأأأالة الصأأأندوق، بدون مقابل أو مبقابل امسي يقد  مباشأأأر 

 وتصن  مسا ات الصندوق غي املخصصة واملخصصة كمعامالت غي تبادلية 
وتُعرَّف املعامالت التبادلية أبهنا معامالت يقد  فيها الصأأأأأأأأأأندوق سأأأأأأأأأألعاا أو خدمات إىل أطراف  

واسأأأأأتناداا “  ريةالتجا”اثلثة ويتلقى منها قيمة مسأأأأأاوية تقريباا يف املقابل  وُتشأأأأأبه ه   املعامالت املبادالت 
إىل منوذج أعمال الصأأأأأأأندوق، فإن أنشأأأأأأأطة الشأأأأأأأراء اليت تنف  ابسأأأأأأأم أطراف اثلثة هي الشأأأأأأأكل الوحيد من 

 أشكال املعامالت التبادلية يف الوقت احلايل 

ويسأأأأأأتند التمييز بني احلسأأأأأأاابت املسأأأأأأتحقة القبض املتداولة وغي املتداولة إىل أجل اسأأأأأأتحقاقها   
شأأهراا من اتريخ اإلبالغ،  12لقبض املتداولة هي مسأأا ات يُتوقع حتصأأيلها خالل فاملسأأا ات املسأأتحقة ا

 أما املسا ات املستحقة القبض غي املتداولة فهي مسا ات يُتوقع حتصيلها بعد ذلك التاريخ 

وتشكل املسا ات املستحقة القبض من املوارد غي املخصصة املبالَغ املتعهد  ا يف السنة اجلارية  
ل بعد حىت هناية الفرتة املشأأأمولة ابلتقرير  وتتعلق املسأأأا ات املسأأأتحقة وال سأأأنوات السأأأابقة ولكنها مل حُتصأأأَّ

القبض من املوارد املخصأأأصأأأة أسأأأاسأأأاا مببالغ سأأأتسأأأتحق وحُتصأأأل يف السأأأنوات القادمة فيما يتصأأأل ابتفاقات 
 املاحنني املتعددة السنوات 

 
 حتليل التواريخ   

 اد  االشرتاكات املقررة املستحقة القبض حىت اتريخ اإلبالغ:يرد فيما يلي بيان تق 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 2017كانون األول/ديسمرب   31  201٨كانون األول/ديسمرب   31 
 املخصصة غي املخصصة املخصصة غي املخصصة 
 529 127 529 − والسنوات السابقة 2014     

2015 132 − 1٦2 − 
201٦ 2٨1  − 1٦1 − 
2017 1٦2 − 770 30  ٦99 2  
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 2017كانون األول/ديسمرب   31  201٨كانون األول/ديسمرب   31 
 املخصصة غي املخصصة املخصصة غي املخصصة 
     201٨ 21٦ 353 3  − − 
املسااااااااااااااااامهااااااات املساااااااااااتحقااااااة القبض يف  

3 882 638 كانون األول/ديسمرب 31  220 31  228 3  
املسأأأأأأأأأأأأأأا ات املسأأأأأأأأأأأأأأتحقة القبض اليت مل حين بعد 

332 ٦43 − كانون األول/ديسمرب  31موعد استحقاقها حىت   − 237 2٨1  
تحقة القبض املشكوك خمصصات املسا ات املس

(350) يف إمكانية حتصيلها  (529)  (55٦)  (529)  
335 996 288 اجملموع   664 30  936 283  
 

وترد يف اجلدولني أل  وابء، على التوايل، تفاصأأأأأأأأأأأأيل املسأأأأأأأأأأأأا ات املسأأأأأأأأأأأأتحقة القبض من املوارد  
املسا ات املستحقة املخصصة واملوارد املخصصة مصنفة حسب اجلهة املاحنة )ابستثناء خمصصأأأأأأأأأأأأأأأات  غي

 القبض املشكوك يف إمكانية حتصيلها( 
 

 خمصصات املسا ات املستحقة القبض املشكوك يف إمكانية حتصيلها  
يرد فيما يلي ملخص حلركة املبالغ املخصصة للمسا ات املستحقة القبض املشكوك يف إمكانية  
 حتصيلها:

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 201٨ 2017 
(1 085) كانون الثاين/يناير  1املبلغ امل صص يف      (115)  

(11) املسا ات املستحقة القبض اليت يعترب حتصيلها أمراا مشكوكاا فيه حالياا   (0٨5 1)  
 115 97 املسا ات املستحقة القبض املشطوبة

ترب املبالغ املسرتجعة واخلسائر املسرتدة من املسا ات املستحقة القبض اليت كان يع
 − 120 حتصيلها يف السابق أمراا مشكوكاا فيه

(879) كانون األول/ديسمرب  31املبلغ امل صص يف    (085 1)  
  

 املدفوعات املسبقة واألصول املتداولة و ل املتداولة األخرى  )ب( 
 مما يلي: تت ل  املبالغ املدفوعة مقدماا واألصول املتداولة وغي املتداولة األخرى يف اتريخ اإلبالغ  

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
كأأأأأأأأانأأأأأون األول/   31 

 201٨ديسمرب 
كأأأأانون األول/   31يف 

 2017ديسمرب 
   املدفوعات املسبقة واألصول املتداولة األخرى    

 ٨4 11٦ عوائد مستحقة
5 227 فوائد مستحقة  229 3  
3 737 سل  للموظفني  ٦94 3  
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كأأأأأأأأانأأأأأون األول/   31 
 201٨ديسمرب 

كأأأأانون األول/   31يف 
 2017ديسمرب 

1 902 249 ألمم املتحدة األخرىاملبالغ املستحقة من موسسات ا  
٨ 394 املبالغ املدفوعة مسبقا  10٨ 3  

1 229 التكالي  الربانجمية املوجلة  − 
 3٨9 ٨٨ املبالغ املستحقة القبض من أنشطة الأشراء

9 771 احلساابت املتنوعة املستحقة القبض  ٨22 9  
 خمصأوما منها: املبلغ املخصأأص للحسأاابت املسأأتحقة القبض املشأأكوك

(1 277) يف إمكانية حتصيلها  (100 1)  
27 534 اجملموع   128 21  

   األصول  ل املتداولة األخرى 
 3 1٨ املبالغ الأُمستحقة القبض يف األجل الطويل

 3 18 اجملموع 
 

يرد فيما يلي ملخص حلركة املبالغ املخصأأأأأأصأأأأأأة للسأأأأأأل  املقدمة للموظفني املشأأأأأأكوك يف إمكانية  
 املتنوعة املستحقة القبض: حتصيلها واحلساابت

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 201٨ 2017 
(1 100) كانون الثاين/يناير  1املبلغ امل صص يف      (685)  

(230) احلساابت املستحقة القبض اليت يعترب حتصيلها أمراا مشكوكاا فيه حالياا   (73٦)  
 14 − احلساابت املستحقة القبض املشطوبة

املسرتجعة واخلسائر املسرتدة من احلساابت املستحقة القبض اليت املبالغ 
 307 53 كان يعترب حتصيلها يف السابق أمراا مشكوكاا فيه

(1 277) كانون األول/ديسمرب  31املبالغ امل صص يف    (100 1)  
  

 7املالحظة   
 سلف صندوق رموال التشغي   

املسأأأأتحقة حسأأأأب فئة الشأأأأركاء املنف ين يف كانت السأأأأل  املقدمة من صأأأأندوق أموال التشأأأأغيل  
 اتريخ اإلبالغ على النحو التايل:

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

 

كأأأأأأأأانأأأأأون األول/   31
 201٨ديسمرب 

كأأأأأأأأأانأأأأأأأأأون األول/   31
 2017ديسمرب 

3 335 احلكومات  014 3  
2 11٨ املوسسات احلكومية الدولية واملنظمات غي احلكومية  ٨29 2  

2 1٦9 م املتحدةموسسات األم  ٨30 2  
(٦4٦) خمصوما منها: املبلغ املخصص للسل  املشكوك يف إمكانية حتصيلها   (92٨)  
6 976 اجملموع   745 7  
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يرد فيما يلي ملخص حلركة املبالغ املخصأأأأأأأصأأأأأأأة لسأأأأأأأل  صأأأأأأأندوق أموال التشأأأأأأأغيل املشأأأأأأأكوك يف  
 إمكانية حتصيلها:

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 201٨ 2017 
 (2) (92٨) كانون الثاين/يناير  1املبلغ امل صص يف    

 (92٦) (10٦) السل  اليت يعترب حتصيلها أمراا مشكوكاا فيه حالياا 
 − − السل  املشطوبة

املبالغ املسأأرتجعة واخلسأأائر املسأأرتدة من السأأل  اليت كان يعترب حتصأأيلها يف 
 − 3٨٨ السابق أمراا مشكوكاا فيه

 (928) (646) كانون األول/ديسمرب  31يف  املبلغ امل صص 



 

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البياانت املالية
 

)اتبع
)

 
A

/7
4

/5
/A

d
d

.8
 

1
9

-0
9

4
2

9
 

9
4

/1
5

3
 

 8املالحظة 

 املمتلكات واملنش،ت واملعدات
 

 :2017و  201٨يرد فيما يلي موجز حلركة املمتلكات واملنشآت واملعدات )أو األصول الثابتة( خالل عامي  
 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

  املباين  األراضي 
األاثث والتجهيزات 

  الثابتة

معدات تكنولوجيا 
املعلومات 
  املركبات  واالتصاالت

حتسينات األصول 
  النمُستَ جَرة

أصول قيد التشييد 
وغي جاهزة بعد 
 اجملموع  لالستخدا 

 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
                 التكلفة                 
 497 74 44٦ 7٦ 1٦4 1 ٨79 ٦99 5 ٦1٨ ٦ 05٦ 31 142 32 5٦1 1٨ ٨21 1٨ ٨91 4 79٦ 4 ٨99 12 9٦3 12 227 227 كانون الثاين/يناير  1 يف

 42٨ ٦ 537 10 ٨79 15٦ 2 97٨ 125 1 459 2 1٦2 4 791 1 ٦35 2 307 433 14 2٦ − − األصول املضافة
األصأأأأأأأأأأأأأأأأأول الأأأيت جأأأرى 

 (4٦5 4) (513 ٦) − − (70) (77) (313 2) (٨0٨ 3) (٦49 1) (721 1) (394) (3٨1) (39) (52٦) − − التصرف فيها
)االضأأأأأأأمحالل(/عكس 

 (5) (3٨) − − − − (5) (3٦) − (2) − − − − − − االضمحالل
عمليات التسأأأأوية/إعادة 

 (9) 19 (1٦4 1) (٨79) 11 ٦2٦ 945 1٦3 11٨ 93 (٨) 1٦ ٨9 − − − التصني 
كااااااااناااااااون   31يف  

 446 76 451 80 879 156 2 618 6 292 8 142 32 623 32 821 18 826 19 796 4 864 4 963 12 463 12 227 227 سمرباألول/دي
                 االستهال  امل اكم

 ٦74 39 155 43 − − 244 4 7٦٨ 4 904 1٨ 51٦ 20 324 11 121 12 975 2 095 3 227 2 ٦55 2 − − كانون الثاين/يناير  1يف 
 995 ٦ 944 ٦ − − 57٨ 770 314 3 09٦ 3 231 2 254 2 440 401 432 423 − − ات االستهالكمصروف

األصأأأأأأأأأأأأأأأأأول الأأأيت جأأأرى 
 (514 3) (0٨4 4) − − (54) (75) (702 1) (05٦ 2) (43٨ 1) (554 1) (31٦) (2٦5) (4) (134) − − التصرف فيها

عمليات التسأأأأوية/إعادة 
 − − − − − − − − 4 − (4) − − − − − التصني 

كااااااااناااااااون   31يف  
 155 43 015 46 − − 768 4 463 5 516 20 556 21 121 12 821 12 095 3 231 3 655 2 944 2 − − األول/ديسمرب
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  املباين  األراضي 
األاثث والتجهيزات 

  الثابتة

معدات تكنولوجيا 
املعلومات 
  املركبات  واالتصاالت

حتسينات األصول 
  النمُستَ جَرة

أصول قيد التشييد 
وغي جاهزة بعد 
 اجملموع  لالستخدا 

 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
صااااااااااااااااايف القيمااااااة                   

الااااااااادفااااااااا ياااااااااة يف 
كااااانون الثاااااين/  1

 823 34 291 33 164 1 879 455 1 850 1 152 12 626 11 237 7 700 6 916 1 701 1 672 10 308 10 227 227 يناير
صااااااااااااااااايف القيمااااااة  

الااااااااادفااااااااا ياااااااااة يف 
كانون األول/  31

 291 33 436 34 879 156 2 850 1 829 2 626 11 067 11 700 6 005 7 701 1 633 1 308 10 519 9 227 227 ديسمرب
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وتتعلق األصأأول قيد التشأأييد وغي اجلاهزة بعد لالسأأتخدا  يف املقا  األول ابملمتلكات واملنشأأآت  
، بدأ اسأأأأأأأتخدا  201٨عدات اليت كانت يف طريقها إىل وجهااا يف اتريخ اإلبالغ  ويف عا  وأصأأأأأأأناف امل

، ويرد عرضأأأها يف الفئات 2017األصأأأول الثابتة اليت كانت قيد التشأأأييد ومل تكن جاهزة بعد يف هناية عا  
 اخلاصة  ا  

جي متويلي جتاري  ويشأأغل صأأندوق األمم املتحدة للسأأكان مبىن واحدا للمكاتب وفقا لرتتيب أت 
 مليون دوالر   0.٦ما قدر   201٨وبلغ صايف قيمته الدفرتية يف هناية عا  

وبلغت االلتزامات غي املسدَّدة لألصول الثابتة املشرتاة لكي يستخدمها صندوق السكان والشركاء  
يني دوالر(  مال 5.1: 2017مليون دوالر ) 2.7ما قيمته  201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأمرب   31املنف ون يف 

، بلغت تكلفة املمتلكات واملنشأأأأأأآت وأصأأأأأأناف املعدات املسأأأأأأتهَلكة 201٨كانون األول/ديسأأأأأأمرب   31ويف 
 مليون دوالر(   20.٦: 2017مليون دوالر ) 24.3ابلكامل واليت كانت ال تزال قيد االستخدا  

 
  9املالحظة   
 األصول  ل امللموسة   

 : 2017و  201٨ي امللموسة خالل عامي يرد فيما يلي موجز حلركة األصول غ 
 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 

الرباجميات املقتناة 
  بشكل منفصل

الرباجميات املطورة 
  داخليا

األصول غي امللموسة 
 اجملموع  قيد التطوير

201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
         التكلفة         

 3٦٨ 1 590 1 93 4٨ 501 771 774 771 ين/ينايركانون الثا  1يف 
 20٨ 9٨0 4٨ 9٨0 144 − 1٦ − األصول املضافة

 (19) (٨2) − − − − (19) (٨2) األصول اليت جرى التصرف فيها
 33 3٨ (93) (4٨) 12٦ ٨٦ − − عمليات التسوية/إعادة التصني 

 590 1 526 2 48 980 771 857 771 689 كانون األول/ديسمرب  31يف  
         اإلهال  امل اكم

 7٦3 959 − − 9٦ 257 ٦٦7 702 كانون الثاين/يناير  1يف 
 211 2٦5 − − 1٦1 232 50 33 مصروفات اإلهالك

 (15) (٨0) − − − − (15) (٨0) األصول اليت جرى التصرف فيها
 959 144 1 − − 257 489 702 655 كانون األول/ديسمرب  31يف  
كانون   1دف ية يف صايف القيمة ال 

 605 631 93 48 405 514 107 69 الثاين/يناير
صااااااااااااااااايف القيماااااة الااااادف ياااااة يف  

 631 382 1 48 980 514 368 69 34 كانون األول/ديسمرب 31
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وابإلضأأأأأأافة إىل االعرتاف ابألصأأأأأأول غي امللموسأأأأأأة، يسأأأأأأتخد  صأأأأأأندوق السأأأأأأكان األصأأأأأأول غي  
من  31مل تسأأأأتوف املعايي الالزمة لالعرتاف  ا يف إطار املعيار امللموسأأأأة األخرى اخلاضأأأأعة لسأأأأيطرته اليت 

املعايي احملاسأأأبية الدولية للقطاع العا : األصأأأول غي امللموسأأأة، والسأأأياسأأأات احملاسأأأبية للصأأأندوق  وتشأأأمل 
هأأأ   األصأأأأأأأأأأأأأأأول مأأأا يلي: )أ( برانمج املعلومأأأات والتحليالت املتعلقأأأة ابألعمأأأال لتحليأأأل البيأأأاانت املأأأاليأأأة 

انجميأأأة والبيأأأاانت اإلداريأأأة األخرى واإلبالغ عنهأأأا  )ب( برانمج املراسأأأأأأأأأأأأأأأالت والتعأأأاون للتمكني من والرب 
ذلأأأك من  الوصأأأأأأأأأأأأأأأول إىل خمتل  التطبيقأأأات مثأأأل الربيأأأد اإللكرتوين واجلأأأدول الزمين وختزين امللفأأأات وغي

 اخلاصيات الوظيفية  )ج( نظا  إدارة الواثئق 
مليون دوالر  0.3نفقات حبث وتطوير بلغت قيمتها ، تكبد صأأأأأندوق السأأأأأكان 201٨ويف عا   

رِّفت خالل العا  ) مليون  0.5: 2017ومل تسأأأأأتوف معايي االعرتاف ابألصأأأأأول غي امللموسأأأأأة ول لك صأأأأأُ
، مل يكن على صأأأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأأأكان أي التزامات تتعلق 201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمرب   31دوالر(  ويف 

األصأأأأأأول غي امللموسأأأأأأة املهَلكة ابلكامل اليت كانت  بعمليات شأأأأأأراء أصأأأأأأول غي ملموسأأأأأأة  وبلغت تكلفة
مليون  0.5٦: 2017مليون دوالر ) 0.5٨ما قدر   201٨تزال قيأد االسأأأأأأأأأأأأأأأتخأدا  حبلول هناية عا   ال

دوالر(، وه ا املبلغ يقابل أسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأا تكلفة ترخيص جمموعة من التطبيقات املكتبية اإلنتاجية اليت بلغت 
   مليون دوالر 0.50تكلفة شرائها 

 
  10املالحظة   
 احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات   

 مشلت احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات يف اتريخ اإلبالغ ما يلي: 
 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

  
األول/ديسأمرب  كانون  31

201٨ 
كانون األول/ديسأمرب   31

 )أ(2017
 2٨5 1٨ ٦٨3 15 احلساابت املستحقة الدفع   

 7٦0 24 242 23 االلتزامات الناشئة عن مستحقات
 ٨11 23 132 2٦ األموال احملتفظ  ا حلساب برامج مشرتكة

 ٦54 1٦ 539 22 الُسَل  من أنشطة الشراء
 − 1٦0 7 املبالغ املستحقة ملوسسات األمم املتحدة

 053 12 ٦٦5 12 احلساابت املستحقة الدفع للشركاء املنف ين أو نيابة عنهم
 130 − احلساابت املستحقة الدفع اليت حيتفظ  ا مدير االستثمارات

 2٨٦ 7 517 ٦ املبالغ املردودة املستحقة للجهات املاحنة
 979 102 938 113 اجملموع 

 
احلسأأأاابت املسأأأتحقة ”إىل “ احلسأأأاابت املسأأأتحقة الدفع”ماليني دوالر من  5.٦74أُعيد تصأأأني  مبلغ قدر   )أ( 

 لعرضها بشكل أفضل  “ ركاء املنف ين أو نيابة عنهمالدفع للش
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لها ويديرها “ األموال احملتفظ  ا حلسأأأأأاب برامج مشأأأأأرتكة”وتشأأأأأي عبارة   إىل التربعات اليت حُيصأأأأأِّّ
صندوق السكان بصفته الوكيل اإلداري ألغراض اإلنفاق على أنشطة برانجمية تُنفَّ  ابلتعاون مع موسسات 

 األخرى وتوزَّع على أساس برانمج عمل متفق عليه  منظومة األمم املتحدة 
إىل املبالغ املسأأأأتحقة الدفع للربانمج “ املبالغ املسأأأأتحقة ملوسأأأأسأأأأات األمم املتحدة”وتشأأأأي عبارة  

اإلمنائي، كجزء من تسأأأأأأأأأوية األرصأأأأأأأأأدة املشأأأأأأأأأرتكة بني الصأأأأأأأأأناديق  ومل تكن هناك أي مبالغ مسأأأأأأأأأتحقة يف 
اوزت األموال املقدَّمة من صندوق السكان مبلغ املدفوعات اليت ، إذ جت2017كانون األول/ديسمرب  31

سأأأددها الربانمج اإلمنائي ابلنيابة عن صأأأندوق السأأأكان، ويرد الرصأأأيد يف املبالغ املدفوعة مسأأأبقا واألصأأأول 
 )ب((   ٦املتداولة األخرى )انظر املالحظة 

 
  11املالحظة   
  االلتزامات املتصلة بعقود التأجل التمويلي  

، كان لدى صندوق السكان عقد أتجي متويلي واحد يتعلق 201٨كانون األول/ديسمرب   31يف  
، مل يسأأأأأأأأدد صأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان 201٨مببىن للمكاتب يف إحدى البلدان املسأأأأأأأأتفيدة من الربامج  ويف عا  

 ت السابقة مدفوعات إلجيار ه   األماكن، مبا أن التزاماته مبوجب االتفاق قد اُسُتوفَِّيت يف السنوا أي
 

  12املالحظة   
 استحقاقات املوأفني   

 ترد فيما يلي االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني يف اتريخ اإلبالغ  
 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة( 

  
األول/ديسأمرب  كانون  31

201٨ 
كانون األول/ديسأمرب   31

 )أ(2017
   استحقاقات املوأفني االلتزامات املتداولة امل تبة على   

   استحقاقات املوأفني القصلة األج 
 474 22 3٨7 23 اإلجازات السنوية املرتاكمة 
 ٨٦4 2 757 2 إجازات زايرة الوطن املرتاكمة 

اساااااااااااتحقاقات ما بعد انتهاء ا دمة واساااااااااااتحقاقات املوأفني 
   األخرى الطويلة األج 

 ٦47 494 )أ(ني غي العاملني(استحقاقات اإلعادة إىل الوطن )للموظف 
 013 3 71٦ 2 استحقاقات اإلعادة إىل الوطن )للموظفني العاملني( 
 12٨ 5 955 5 الت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 
 21 21 تعويض العمال 
جمموع االلتزامااات املتااداولااة امل تبااة على اساااااااااااتحقاااقااات  

 147 34 330 35 املوأفني
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األول/ديسأمرب  كانون  31

201٨ 
كانون األول/ديسأمرب   31

 )أ(2017
   داولة امل تبة على استحقاقات املوأفنيااللتزامات  ل املت   

اساااااااااااتحقاقات ما بعد انتهاء ا دمة واساااااااااااتحقاقات املوأفني 
   األخرى الطويلة األج 

 3٨2 2٦ ٦٦٦ 24 استحقاقات اإلعادة إىل الوطن )للموظفني العاملني( 
 793 354 ٨43 32٦ الت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 
 4٨1 422 تعويض العمال 
موع االلتزامات  ل املتداولة امل تبة على اساااااااتحقاقات جم 

 656 381 931 351 املوأفني
 803 415 261 387 جمموع االلتزامات امل تبة على استحقاقات املوأفني 

 
 املوظفون غي العاملني هم املوظفون ال ين انتهت خدمتهم يف صندوق السكان يف اتريخ اإلبالغ   )أ( 

  
 وأفني القصلة األج استحقاقات امل  

تشأأأأمل اسأأأأتحقاقات املوظفني القصأأأأية األجل اليت يقدمها صأأأأندوق السأأأأكان ملوظفيه اإلجازات  
 السنوية وإجازة زايرة الوطن، وفقا للنظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة 

 
 اإلجازات السنوية امل اكمة  

املسأأأأأأأأأأأأأتحقة للموظفني يف اتريخ اإلبالغ إىل حد  ميثل ه ا االلتزا  عدد أاي  اإلجازات السأأأأأأأأأأأأأنوية 
يوما ميكن اسأأأأأتخدامها كإجازة تعويضأأأأأية يف الفرتات املقبلة  وُيسأأأأأتَحق ه ا االلتزا  مع أداء  ٨2.5أقصأأأأأا  

 اخلدمة استنادا إىل معدالت املرتب اليومي الفعلي، بدون خصم  
 

 إجازات زايرة الوطن امل اكمة  
املرتاكم يف اتريخ اإلبالغ للتكأأالي  املتوقعأأة لسأأأأأأأأأأأأأأأفر املوظفني وُمعأأاليهم ميثأأل هأأ ا االلتزا  املبلغ  

م وال ميكن  املوهلني يف إجازام املقبلة لزايرة الوطن  وُيسأأأأأأأأأأأأأأأتَحق ه ا االلتزا  مع أداء اخلدمة، وال خُيصأأأأأأأأأأأأأأأَ
 تعويضه عند انتهاء اخلدمة  

 
 الطويلة األج  استحقاقات ما بعد انتهاء ا دمة واستحقاقات املوأفني األخرى   

متشأأأأيا مع النظامني األسأأأأاسأأأأي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة، تُقدَّ  ملوظفي صأأأأندوق السأأأأكان  
 استحقاقات اإلعادة إىل الوطن، والت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، وتعويض العمال 

 
 استحقاقات اإلعادة إىل الوطن   

لية معينة، مبا فيها اإلقامة خارج البلدان اليت ميكن للموظفني الدوليني ال ين يسأأأأتوفون شأأأأرو  أه 
حيملون جنسأأأأأأأأأيتها وقت انتهاء اخلدمة، أن حيصأأأأأأأأألوا على مَِّنح ل عادة إىل الوطن تُقدَّر وفقا ملدة اخلدمة، 

 ونفقات السفر ونقل األمتعة الشخصية  
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لتزا  جلميع وُتصأأأأأنَّ  ه   االسأأأأأتحقاقات ابعتبارها خطط اسأأأأأتحقاقات حمدَّدة  ويُعرَتف   ا اال 
املوظفني الأأأ ين يسأأأأأأأأأأأأأأأتوفون احلأأأد األد  من معأأأايي األهليأأأة، ابتأأأداء من اتريخ التعيني، حىت ولو كأأأانأأأت 

 االستحقاقات غي مكتسبة بعُد  
وينشأأأأأأ  التزا  مسأأأأأأتقل يف املبالغ الفعلية املسأأأأأأتحقة الدفع للموظفني غي العاملني املنتهية خدمتهم  

  يطالبوا ابستحقاقاام يف اتريخ اإلبالغ ابلفعل يف صندوق السكان ال ين مل
 

 التأمني الصحي بعد انتهاء ا دمة   
حيق للموظفني وُمعاليهم املوهلني أن خيتاروا املشأأأأأأأأأأأأأأأاركة يف خطة الت مني الصأأأأأأأأأأأأأأأحي املدعومة من  

صأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان عند هناية اخلدمة، شأأأأأأأأريطة أن يكونوا مسأأأأأأأأتوفني لشأأأأأأأأرو  معينة لألهلية، مبا يف ذلك 
سأأأأأأأنوات يف إحدى خطط األمم املتحدة للت مني الصأأأأأأأحي القائمة على االشأأأأأأأرتاكات  10اك ملدة االشأأأأأأأرت 

سأأأأأأأنوات ابلنسأأأأأأأبة للمسأأأأأأأتقَدمني قبل  5، وملدة 2007متوز/يوليه  1ابلنسأأأأأأأبة للموظفني املسأأأأأأأتقَدمني بعد 
 التاريخ   ذلك

أسأأاسأأا من خالل  وُيشأأار إىل ه ا االسأأتحقاق ابسأأم الت مني الصأأحي بعد انتهاء اخلدمة، ويُقدَّ  
خطط الت مني يف الوالايت املتحدة، وخطط الت مني الصأأأأأأأأأأأأأأأحي يف مجيع أحناء العامل، وخطة الت مني الط  

 للموظفني املعيَّنني حمليا يف مراكز عمل معينة خارج املقار  
عدَّ  

ُ
ة يف وتدير األمم املتحدة خطط الت مني الصأأأأأأأأأحي يف الوالايت املتحدة ويف مجيع أحناء العامل امل

املقا  األول لتوفي التغطية الصأأأأأأأأأأأأأأأحية للمقيمني يف مواقع املقار واملوظفني الدوليني السأأأأأأأأأأأأأأأابقني )ومعاليهم 
املوهلني(  ويدير الربانمج اإلمنائي خطة الت مني الط  املصممة للموظفني السابقني املعيَّنني حمليا )ومعاليهم 

 املوهلني( املقيمني خارج مواقع املقار 
خطة الت مني الصأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة ابعتبارها خطة اسأأأأتحقاقات حمدَّدة  ويُعرَتف  وُتصأأأأنَّ  

  ا االلتزا  جلميع املوظفني ال ين يسأأأأتوفون احلد األد  من معايي األهلية، ابتداء من اتريخ التعيني، حىت 
 ولو كانت االستحقاقات غي مكتسبة بعُد  

 
 تعويض العمال  

ن النظا  اإلداري ملوظفي األمم املتحدة، حيق ملوظفي صأأأأأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأأأأأكان وفقا للت ييل دال م 
 احلصول على تعويض يف حاالت الوفاة أو العجز أو اإلصابة أو املرض النامجة عن أداء الواجبات الرمسية  

وه ا االسأأتحقاق ال ي ُيصأأنَّ  ضأأمن فئة اسأأتحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل وال ي  
خطأة اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأات حمأدَّدة، ال يُعرَتف بأه كأالتزا  إال عنأد وقوع األحأداث اليت تودي إىل  يُعأامأل معأاملأة

 التعويضات   دفع
 

 قياس استحقاقات ما بعد انتهاء ا دمة واستحقاقات املوأفني األخرى الطويلة األج   
عد انتهاء يقو  خرباء اكتواريون مسأأأأأأأأتقلون بقياس صأأأأأأأأايف االلتزامات احملدَّدة االسأأأأأأأأتحقاقات ملا ب 

اخلأدمأة واسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأات املوظفني األخرى الطويلأأة األجأل ابسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأدا  طريقأأة تقأأدير املبأأالغ املسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأة 
 الوحدة  حسب
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وتُقدَّر مبالغ االلتزامات خبصأأأأأأأأأأم التدفقات النقدية املسأأأأأأأأأأتقبلية الالزمة لتسأأأأأأأأأأوية ه   االلتزامات،  
  من معايي األهلية، ابسأأأأتخدا  افرتاضأأأأات اسأأأأتنادا إىل بياانت تعداد املوظفني ال ين يسأأأأتوفون احلد األد

مالية ودميغرافية وسلوكية معيَّنة، مبا يف ذلك معدالت اخلصم واجتاهات تكالي  الرعاية الصحية، والزايدات 
السأأأأأأأأأأأأأنوية يف املرتبات، والزايدات يف تكالي  السأأأأأأأأأأأأأفر، وبدالت غالء املعيشأأأأأأأأأأأأأة، ومدفوعات املتقاعدين، 

ن اخلطأأأة والتقأأأاعأأأد، وافرتاض االشأأأأأأأأأأأأأأأرتاك يف اخلطأأأة، واحتمأأأال الزواج وتوقعأأأات الوفأأأاة واالنسأأأأأأأأأأأأأأأحأأأاب م
 التقاعد   عند

وجُيري صأأندوق السأأكان عادة تقييما اكتواراي كامال مرة كل سأأنتني  ويف السأأنة اليت ال جُيرى فيها  
ة تقييم كامل، حُتدَّد االلتزامات من خالل ترحيل بياانت التعداد للسأأأأأأأأأأأأأأأنة السأأأأأأأأأأأأأأأابقة، مبا يف ذلك مراجع

 االفرتاضات الرئيسية وحتديثها 
وال تسأأأتويف املوارد اليت خيصأأأصأأأها صأأأندوق السأأأكان لتمويل االلتزامات املرتتبة على اسأأأتحقاقات  

املوظفني )انظر الفرع املتعلق ابلتمويل الوارد أدان  لالطالع على مزيد من التفاصيل( صفة أصل من أصول 
بية الدولية للقطاع العا : اسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات املوظفني، ألن ه   من املعايي احملاسأأأأأأأأأأأأأأ 39اخلطة مبوجب املعيار 

األموال غي حمتَفظ  ا يف صأأأأندوق اسأأأأتئماين منفصأأأأل بصأأأأورة قانونية عن صأأأأندوق السأأأأكان ومنشأأأأ  لدفع 
اسأأأأأأأأأتحقاقات املوظفني أو متويلها فحسأأأأأأأأأب  ول لك فإن االلتزامات املتعلقة ابسأأأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء 

فني األخرى الطويلأأأأة األجأأأأل تعأأأأادل القيمأأأأة احلأأأأاليأأأأة لاللتزامأأأأات احملأأأأدَّدة اخلأأأأدمأأأأة واسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات املوظ
 االستحقاقات ذات الصلة 

 
 2018التقييم االكتواري لعام   
 موجز االفرتاضات الرئيسية  

على أسأأأأأأأاس ترحيل بياانت التعداد للسأأأأأأأنة السأأأأأأأابقة  ويرد  201٨ُأجرِّي التقييم االكتواري لعا   
 ات الرئيسية املستخَدمة ألغراض التقدير:فيما يلي موجز لالفرتاض

 
 )النسبة املئوية(

 

الت مني الصحي بعد انتهاء 
  اخلدمة

استحقاقات اإلعادة إىل الوطن 
 تعويض العمال  )للموظفني العاملني(

201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
 3.٨3 4.44 3.4٦ 4.15 3.91 4.٦2 معدل خصم مكافمل وحيد       

   9.27-3.97 9.27-3.47   نوية يف املرتبالزايدة الس
   2.20 2.20   الزايدة يف تكالي  السفر

 2.20 2.20     بدل غالء املعيشة
  

وُحدِّدت معدالت اخلصأأأأأم ابالسأأأأأتناد إىل عائدات سأأأأأوق سأأأأأندات الشأأأأأركات العالية اجلودة اليت  
 تقارب آجال استحقاقها تواريخ استحقاق السداد يف املستقبل  

ُتخدِّمت معدالت اجتاهات تكالي  الرعاية الصأأأأأأأأأأأأأأأحية التالية لقياس االلتزامات املتعلقة واسأأأأأأأأأأأأأأأ 
 ابلت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة:
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  201٨    2017  

 اخلطة
املأأأأعأأأأأأأأدل األويل 
 )ابلنسبة املئوية(

املعأأأأدل النهأأأأائي 
 )ابلنسبة املئوية(

االخنأأأأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأأأأاض 
  )ابلسنوات(

املأأأأأعأأأأأأأأدل األويل 
 )ابلنسبة املئوية(

ملعأأأأدل النهأأأأائي ا
 )ابلنسبة املئوية(

االخنأأأأأأأأأأأأأأأأفأأأأأأأأأأأأأأأأاض 
 )ابلسنوات(

خأأطأأط الأأتأأأأأأأأ مأأني الصأأأأأأأأأأأأأأأأحأأي يف        
الوالايت املتحأأأأأدة خبالف خطأأأأأة 

 ٨5 15.٨5 14 5.70 3.5.57 3 (Medicare“ )ميديَكي”
خطة الت مني الصحي يف الوالايت 

ي”املأأأأأأأأأتأأأأأأأأأحأأأأأأأأأدة  “ مأأأأأأأأأيأأأأأأأأأديأأأأأأأأأكأأأأأأأأأَ
(Medicare) 5.3٨ 3.٨5 14 5.50 3.٨5 15 

الج األسأأأأأأأأأأأأأأأنان يف خطة أتمني ع
 15 3.٨5 4.٨0 14 3.٨5 4.73 الوالايت املتحدة

خطط التأأأ مني الصأأأأأأأأأأأأأأأحي خأأأارج 
 10 3.05 4.00 9 3.05 3.٨9 سويسرا -الوالايت املتحدة 

خطط التأأأ مني الصأأأأأأأأأأأأأأأحي خأأأارج 
 5 3.٦5 4.00 4 3.٦5 3.91 منطقة اليورو -الوالايت املتحدة 

  
مت املدفوعات املقدَّرة للمشأأأأاركني يف   اخلطط لتغطية تكالي  الت مني الصأأأأحي بعد انتهاء وُخصأأأأِّ

اخلدمة من مبلغ صأأأأأأأأأأأأأأأايف االلتزا  عن طريق تطبيق نسأأأأأأأأأأأأأأأب تقاسأأأأأأأأأأأأأأأم التكالي  التالية اليت وافقت عليها 
 العامة:  اجلمعية

 
 )النسبة املئوية(

 حسب املوسسة حسب املتقاعدين اخلطة
 ٦7.0 33.0 اخلطط يف الوالايت املتحدة   

 50.0 50.0 الصحي يف مجيع أحناء العاملخطط الت مني 
 75.0 25.0 خطة الت مني الط  للموظفني املعيَّنني حمليا يف مراكز عمل معينة خارج املقار

  
وكانت توقعات الوفاة واالنسأأأأأأأأأأأأحاب من اخلطة والتقاعد املسأأأأأأأأأأأأتخَدمة لقياس االلتزامات املتعلقة  

ك اليت يسأأأأأأأتخدمها الصأأأأأأأندوق املشأأأأأأأرتك للمعاشأأأأأأأات ابلت مني الصأأأأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة متسأأأأأأأقة مع تل
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة إلجراء التقييم االكتواري الستحقاقات التقاعد  واسُتمِّدَّت توقعات الوفاة 

 املستخَدمة ألغراض تعويض العمال من جداول الوفيات اليت تضعها منظمة الصحة العاملية 
 ة واحتمال الزواج عند التقاعد استنادا إىل االجتاهات السابقة  وُقدِّر افرتاض االشرتاك يف اخلط 

 
 201٨نتائج التقييم االكتواري لعا    

يرد فيمأأا يلي موجز حلسأأأأأأأأأأأأأأأأاب االلتزامأأات املرتتبأأة على اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأأات مأأا بعأأد انتهأأاء اخلأأدمأأة  
 : 201٨واستحقاقات املوظفني األخرى الطويلة األجل خالل عا  
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 ايت املتحدة()آبالف دوالرات الوال

  
التأأأأ مني الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعأأأأد 
 انتهاء اخلدمة )الصايف(

اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأاقأأات اإلعأأادة إىل 
 اجملموع تعويض العمال الوطن )للموظفني العاملني(

 818 389 502 395 29 921 359 2017كانون األول/ديسمرب   31يف      
 479 1٦ 42 ٨23 1 ٦14 14 تكلفة اخلدمة احلالية

٦39 9٦9 13 صايف الفائدة  5 14 937 
 (209 5) (20) (019 2) (170 3) االستحقاقات املدفوعة

     )املكاسب(/اخلسائر االكتوارية النامجة عن:
 (0٨5 52) (25) (٦٨2 1) (37٨ 50) التغيات يف االفرتاضات املالية 
 (13) (13) − − التغيات يف االفرتاضات الدميغرافية 
 (304 3) (4٨) (09٨ 1) (15٨ 2) التسوايت القائمة على التجربة 
 623 360 443 382 27 798 332 2018كانون األول/ديسمرب   31يف  

  
ومتثل تكلفة اخلدمة احلالية للت مني الصأأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة واسأأأأأتحقاقات اإلعادة إىل الوطن  

اخلدمة احلالية لتعويضات  الزايدة يف االلتزامات الناجتة عن خدمة املوظفني يف الفرتة احلالية  وتعكس تكلفة
 العاملني إضافة االلتزامات السنوية احلالية املتعلقة ابحلوادث والتغيات يف خطة التعويض  

ويعكس صأأأأأأأأأأأأأايف الفائدة الزايدَة يف االلتزامات النامجة عن اقرتاب موعد تسأأأأأأأأأأأأأوية اسأأأأأأأأأأأأأتحقاقات  
دَّدة االسأتحقاقات مبعدل اخلصم مسأتقبلية للموظفني  وهي حُتسأَب عن طريق ضأرب صأايف االلتزامات احمل

على النحو ال ي جرى حتديد ا به يف بداية الفرتة املشأأأأأأأأأأأأأأأمولة ابلتقرير، مع مراعاة أي تغييات انمجة عن 
دفع االشأأأأأأأأأأأرتاكات واالسأأأأأأأأأأأتحقاقات  ويُعرَتف بكل من تكلفة اخلدمة احلالية وصأأأأأأأأأأأايف الفائدة يف الفائض 

 العجز للسنة   أو
فوعة أقسأأأأأاَ  الت مني الصأأأأأحي )حصأأأأأة رب العمل(، واسأأأأأتحقاقات وتعكس االسأأأأأتحقاقات املد 

اإلعادة إىل الوطن، واسأأأتحقاقات تعويض العمال، اليت يدفعها صأأأندوق السأأأكان خالل السأأأنة  وُتسأأأجَّل 
على أهنا ختفيضأأأأأأأات يف االلتزامات  وُتصأأأأأأأنَّ  الفروق بني االسأأأأأأأتحقاقات الفعلية واالسأأأأأأأتحقاقات املقدَّرة 

ابعتبارها إعادة قياس صأأأأأأأايف االلتزامات احملدَّدة االسأأأأأأأتحقاقات الناشأأأأأأأئة عن التسأأأأأأأوايت اكتواراي املدفوعة 
 القائمة على التجربة، ويُعرَتف  ا يف صايف األصول  

واسأأتنادا إىل التقديرات االكتوارية، سأأتبلغ االسأأتحقاقات اليت سأأيدفعها صأأندوق السأأكان خالل  
مليون دوالر  2.٨ دوالر للت مني الصأأأحي بعد انتهاء اخلدمة، و ماليني ٦.2الفرتة املشأأأمولة ابلتقرير املقبل 

 مليون دوالر الستحقاقات تعويض العمال  0.02الستحقاقات اإلعادة إىل الوطن، و 
ومتثل املكاسأأأب واخلسأأأائر االكتوارية التغيات الطارئة على القيمة احلالية ملبالغ االلتزامات املتعلقة  

يجة التسأأأوايت القائمة على التجربة )الفروق بني االفرتاضأأأات االكتوارية السأأأابقة ابالسأأأتحقاقات احملدَّدة نت
 وما حدث ابلفعل( والتغيات يف االفرتاضات املالية والدميغرافية  

ويُعرَتف ابملكاسأأأأأأب واخلسأأأأأأائر االكتوارية املتعلقة ابسأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة يف صأأأأأأايف  
لت 201٨األصول  ويف عا   مكاسب اكتوارية بسبب زايدة معدالت اخلصم، استكملتها تسوايت ، ُسجِّّ
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مواتية قائمة على التجربة كانت مبوجبها االسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات املدفوعة أقل من املتوقع  ويرد فيما يلي موجز 
 للتغيات يف املكاسب واخلسائر االكتوارية املرتاكمة:

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

  
التأ مني الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعد 
 انتهاء اخلدمة )الصايف(

اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأاقأأأأات اإلعأأأأادة إىل 
 اجملموع الوطن )للموظفني العاملني(

 ٨10 147 991 12 ٨19 134 2017كانون األول/ديسمرب   31يف     
 (31٦ 55) (7٨0 2) (53٦ 52) الفرتة احلالية

 494 92 211 10 283 82 2018كانون األول/ديسمرب   31يف  
 

خلسأأأأأأأأائر االكتوارية بشأأأأأأأأ ن تعويض العمال يف الفائض أو العجز للسأأأأأأأأنة  ويُعرَتف ابملكاسأأأأأأأأب وا 
أساسا من الزايدة يف معدل اخلصم واخنفاض عدد  201٨أتتَّت املكاسب االكتوارية املسجَّلة يف عا   وقد

 املطالبات عما كان متوقعا  
نتهاء اخلدمة يف اتريخ ويرد فيما يلي موجز للقيمة احلالية لاللتزا  املتعلق ابلت مني الصأأأأأأأأأأحي بعد ا 

 اإلبالغ ابلنسبة للمدفوعات اإلمجالية والصافية على حد سواء للمشاركني يف اخلطط: 
 

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 2017األول/ديسمرب  كانون  31 201٨األول/ديسمرب  كانون  31  
 ٨00 5٦5 1٦2 523 إمجايل االلتزا    

 (٨79 205) (3٦4 190) ن املشاركني يف اخلططتعويض املدفوعات املسدَّدة م
 921 359 798 332 صايف االلتزام 

 
 201٨كانون األول/ديسمرب   31وبلغ املتوسط املرجَّح ملدة االلتزامات احملدَّدة االستحقاقات يف  
سأأأأأأنوات السأأأأأأتحقاقات اإلعادة إىل الوطن،  9سأأأأأأنة للت مني الصأأأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة، و  21ما مدته 

 سنة لتعويض العمال  17 و
 

 حتليل احلساسية   
يراعي تقييم االلتزامات املتعلقة ابسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات املوظفني  

األخرى الطويلة األجل التغيات يف االفرتاضأأأات الرئيسأأأية مثل معدالت اخلصأأأم واجتاهات تكالي  الرعاية 
رتتب على تغّي معدل اخلصأأأأأأأأأأأأم املكافمل الوحيد أو معدل اجتاهات الصأأأأأأأأأأأأحية  ويبني اجلدول أدان  األثر امل

يف املائة يف صأأأايف مبالغ االلتزامات احملدَّدة االسأأأتحقاقات وجمموع  1.00تكالي  الرعاية الصأأأحية بنسأأأبة 
 تكالي  اخلدمة السنوية وصايف الفائدة )مع بقاء مجيع االفرتاضات األخرى اثبتة(  
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 املتحدة()آبالف دوالرات الوالايت 

االلأأأأأأأتأأأأأأأزا  املأأأأأأأتأأأأأأأعأأأأأأألأأأأأأأق  الت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة 
ابسأأأأتحقاقات اإلعادة 
إىل الوطن )للموظفني 

 العاملني(
االلتزا  املتعلق بتعويض 

 االلتزا  يف هناية السنة  العمال
جمأأأأأأأمأأأأأأأوع تأأأأأأأكأأأأأأأالأأأأأأأيأأأأأأأ  
 اخلدمات وصايف الفوائد

     معدل اخلصم املكافمل الوحيد     

 (4٨) (1٨2 2)  (52٦ 59) ملائةيف ا 1,00زايدة  
 59 522 2  2٦٦ 79 يف املائة 1,00نقصان  

     معدل اجتاهات تكالي  الرعاية الصحية
   ٦٨1 7 959 79 يف املائة 1,00زايدة  
   (٦75 5) (049 ٦1) يف املائة 1,00نقصان  

     معدل بدل غالء املعيشة
 44    يف املائة 1,00زايدة  
 (37)    يف املائة 1,00نقصان  
  

 متوي  االلتزامات امل تبة على استحقاقات املوأفني   
مبلغا صأأأأأأأأأأأأأأأافيا قدر   201٨بلغ متويل االلتزامات املرتتبة على اسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات املوظفني يف عا   
 مليون دوالر(، على النحو املفصل أدان : 44.٦: 2017مليون دوالر ) 13.5

ماليني دوالر والناشأأأأئة عن حافظة االسأأأأتثمار  10.0غة صأأأأايف خسأأأأائر االسأأأأتثمار البال )أ( 
مليون دوالر(  ويرد يف  23.2: ربح قأأأدر  2017اخلأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأأة ابلتأأأ مني الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعأأأد انتهأأأاء اخلأأأدمأأأة )

 مزيد من التفاصيل عن ه   االستثمارات   25و  4 املالحظتني
قسأأأأأأأأأأأأا  املسأأأأأأأأأأأأتحقات املتعلقة ابلت مني الصأأأأأأأأأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة )بعد خصأأأأأأأأأأأأم األ )ب( 

املدفوعة(، واسأأأأتحقاقات اإلعادة إىل الوطن، واإلجازات السأأأأنوية، وإجازة زايرة الوطن، النامجة عن رسأأأأو  
 دوالر(  يونمل ٦.4: 2017دوالر ) يونمل ٨.5كشوف املرتبات البالغة 

حتويالت من أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأدة الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق اليت كأأأانأأأت متأأأاحأأأة خبالف ذلأأأك للربجمأأأة، مببلغ  )ج( 
 مليون دوالر(  15.0: 2017مليون دوالر ) 15.0

، بلغ اجلزء غي املمول من االلتزامات املرتتبة على الت مني 201٨كانون األول/ديسأأأأأأمرب   31ويف  
: 2017دوالر ) ليونم 130.4الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة واسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات املوظفني األخرى ما قدر  

  دوالر(، على النحو املبني أدان   يونمل 172.5
 

 ت الوالايت املتحدة()آبالف دوالرا
 االلتزامات غي املموَّلة االلتزامات املموَّلة االلتزامات املستحقة االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني

 729 110 0٦9 222 79٨ 332 الت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة    
 204 19 ٦72 ٨ ٨7٦ 27 استحقاقات اإلعادة إىل الوطن

 − 3٨7 23 3٨7 23  اإلجازة السنوية
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 االلتزامات غي املموَّلة االلتزامات املموَّلة االلتزامات املستحقة االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
 − 757 2 757 2 إجازة زايرة الوطن    

 4٦2 (19) 443 تعويض العمال
 395 130 866 256 261 387 اجملموع 

 
 ويتضمن اجلدول أدان  موجزا للتغيات اليت طرأت على االلتزامات غي املموَّلة:  

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
كأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأون األول/   31

 2017 ديسمرب
ايدة/)النقصأأأأأأأأأأأأأأان( الز 
 االلتزا  يف

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايف الأأأأأأأأأأأأأأأزايدة/ 
 )النقصان( يف التمويل

كأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأون األول/   31
 201٨ديسمرب 

 االلتزامات غي املموَّلة االلتزامات غي املموَّلة 
 729 110 ٨٦7 7 (123 27) 719 145 الت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة     

 204 19 ٦95 4 (1٦٦ 2) 0٦5 2٦ استحقاقات اإلعادة إىل الوطن
 − 913 913 − اإلجازة السنوية 
 − ٦3 (107) 170 إجازة زايرة الوطن
 4٦2 (19) (59) 502 تعويض العمال

 395 130 519 13 (542 28) 456 172 اجملموع 
  

  استحقاقات املعاشات التقاعدية  

صأأأندوق املشأأأرتك صأأأندوق األمم املتحدة للسأأأكان هو إحدى املنظمات األعضأأأاء املشأأأارِّكة يف ال 
للمعاشأأأأأأأأأأأات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، ال ي أنشأأأأأأأأأأأ ته اجلمعية العامة لتوفي اسأأأأأأأأأأأتحقاقات التقاعد 

وصأأأأأأأأندوق املعاشأأأأأأأأات التقاعدية هو  والوفاة والعجز وما يرتبط ب لك من اسأأأأأأأأتحقاقات أخرى للموظفني 
)ب( من النظا   3ا يرد يف املادة وكم خطة ممّولة حمددة االستحقاقات يشارك فيها أرابب عمل متعددون 

األساسي للصندوق، يُفتح ابب العضوية يف الصندوق أما  الوكاالت املتخصصة وسائر املنظمات الدولية 
أو املنظمات احلكومية الدولية اليت تشأأأارك يف النظا  املوحد للمرتبات والبدالت وغيها من شأأأرو  اخلدمة 

  يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة
وتعرِّض ه   اخلطة صأأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأأأكان ملخاطر اكتوارية ترتبط مبوظفي املنظمات  

األخرى، احلاليني والسأأأأابقني، املشأأأأاركني يف الصأأأأندوق، مما يودي إىل عد  وجود أسأأأأاس اثبت وموثوق به 
السأأأأأأأكان  وال ميكن لصأأأأأأأندوق لتخصأأأأأأأيص االلتزا  وأصأأأأأأأول اخلطة والتكالي  ابلنسأأأأأأأبة لفرادى املنظمات 

واملشأأاركني ا خرين يف صأأندوق املعاشأأات التقاعدية أن حيددوا حصأأتهم التناسأأبية يف التزا  االسأأتحقاقات 
ومن مث،  احملددة وأصأأأأأأأأأأول اخلطة والتكالي  املرتبطة ابخلطة بدرجة كافية من املوثوقية لألغراض احملاسأأأأأأأأأأبية 

خطة اشأأأأأأأرتاكات حمددة وفقاا ملتطلبات  يتعامل صأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأكان مع ه   اخلطة على أهنا
وتُقيَّد اشأأأرتاكات الصأأأندوق  من املعايي احملاسأأأبية الدولية للقطاع العا : اسأأأتحقاقات املوظفني  39املعيار 

  يف اخلطة خالل الفرتة املالية بوصفها مصروفات يف بيان األداء املايل 
دية على أن جُيري جملس الصأأندوق وينص النظا  األسأأاسأأي للصأأندوق املشأأرتك للمعاشأأات التقاع 

املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك تقييمأأاا اكتوارايا للصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق مرة كأأل ثالث سأأأأأأأأأأأأأأأنوات على األقأأل، ويقو  بأأه اخلبي االكتواري 
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وتتمثل املمارسأة اليت يتبعها جملس صأندوق املعاشأات يف إجراء تقييم اكتواري مرة كل سأنتني  االسأتشأاري 
غرض الرئيسي من التقييم االكتواري هو حتديد ما إذا كانت وال ابستخدا  طريقة حاصل اجملموعة املفتوحة 

  أصول الصندوق احلالية وأصوله املقّدرة للمستقبل كافية للوفاء ابلتزاماته 
ويتمثل االلتزا  املايل لصأأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأأكان جتا  الصأأأأأأأأأندوق املشأأأأأأأأأرتك للمعاشأأأأأأأأأات  

يف املائة للمسا ني  7.9  اجلمعية العامة، والبالغ حاليا التقاعدية يف اشرتاكه املقرر وفق املعدل ال ي حتدد
يف املائة للمنظمات املشأأأأاركة، من األجر السأأأأاري الداخل يف حسأأأأاب املعاش التقاعدي،  15.٨األفراد و 

من النظا  األسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأي  2٦إىل جانب حصأأأأأأأأأته يف أية مبالغ ُتدفع لتغطية العجز االكتواري مبوجب املادة 
تقاعدية  وال تسأدد مدفوعات لتغطية مثل ه ا العجز إال عندما تقرر اجلمعية العامة لصأندوق املعاشأات ال

، بعد أن يتقرر وجود ضأأأأرورة تقتضأأأأي سأأأأداد مدفوعات العجز بناء على 2٦العمل ابحلكم الوارد يف املادة 
  تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية يف اتريخ التقييم 

حأأدد صأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق املعأأاشأأأأأأأأأأأأأأأأات التقأأاعأأديأأة أوجأأه خلأأل يف بيأأاانت التعأأداد ، 2017وخالل عأأا   
ونتيجة ل لك،   2015كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31املسأأأأأأأأأأأأأأأتخدمة يف التقييم االكتواري ال ي أجري يف 

كانون األول/ديسأأأأأمرب   31وكاسأأأأأأتثناء لدورة السأأأأأأنتني العادية، قّرر الصأأأأأأندوق ترحيل بياانت االشأأأأأأرتاك يف 
  .201٦من أجل استخدامها يف بياانته املالية لعا   201٦ل/ديسمرب كانون األو   31إىل  2013

عن نسأأبة ممولة من  2017كانون األول/ ديسأأمرب   31وأسأأفر التقييم االكتوراي ال ي أجري يف  
األصأأأول االكتوارية إىل اخلصأأأو  االكتوارية، ابفرتاض عد  إجراء تسأأأوايت مسأأأتقبلية للمعاشأأأات التقاعدية، 

 :201٦يف املائة ) 102.7وبلغت النسأأأأأأأأأأأأأبة املمولة  يف املائة(  150.1 :201٦ائة )يف امل 139.2بلغت 
  يف املائة( عندما ُوضعت تعديالت النظا  احلايل لتسوية املعاشات التقاعدية يف احلسبان  101.4

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية للصأأأأندوق املشأأأأرتك للمعاشأأأأات التقاعدية، خلص اخلبي االكتواري  
، ما يسأأأأأأأأأأتوجب تسأأأأأأأأأأديد 2017كانون األول/ديسأأأأأأأأأأمرب   31تشأأأأأأأأأأاري إىل أنه مل يكن يوجد، حىت االسأأأأأأأأأأ

من النظا  األسأأأأاسأأأأي لصأأأأندوق املعاشأأأأات التقاعدية، حيث إن  2٦مدفوعاٍت لتغطية العجز وفقا للمادة 
قيمة ويضاف إىل ذلك أن ال القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية جلميع اخلصو  املستحقة 

ويف وقت  السأأأأأوقية لألصأأأأأول جتاوزت ك لك القيمة االكتوارية جلميع اخلصأأأأأو  املسأأأأأتحقة يف اتريخ التقييم 
  .2٦إعداد ه   البياانت املالية، مل تكن اجلمعية العامة قد جل ت إىل تطبيق أحكا  املادة 

ارية أو بسأأبب إهناء بسأأبب عجز اكتواري، إما أثناء العملية اجل 2٦ويف حالة البدء بتطبيق املادة  
خطة املعاشأأات التقاعدية للصأأندوق املشأأرتك للمعاشأأات التقاعدية، تكون مبالغ املدفوعات لتغطية العجز 
املطلوبة للمنظمات املشأأأأأاركِّة متناسأأأأأبة مع االشأأأأأرتاكات املدفوعة خالل السأأأأأنوات الثالث السأأأأأابقة لتاريخ 

ملعاشأأأأأات التقاعدية خالل األعوا  الثالثة السأأأأأابقة وبلغ جمموع املسأأأأأا ات املدفوعة إىل صأأأأأندوق ا التقييم 
مليون دوالر، سأأأأأأأأأاهم صأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأكان فيها مببلغ  ٦ 931.4( ما قدر  2017و  201٦و  2015)

 يف املائة(  1.4مليون دوالر ) 95.5
، بلغت االشأأأأأرتاكات اليت دفعها صأأأأأندوق السأأأأأكان إىل الصأأأأأندوق املشأأأأأرتك 201٨وخالل عا   

وليس من املتوقع أن ختتل   مليون دوالر(  32.4 :2017مليون دوالر ) 33.٨للمعاشأأأأأأأأأأأأأأأات التقاعدية 
  بدرجة كبية عن ه   املبالغ  2019تقديرات املسا ات اليت ينبغي دفعها يف عا  
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وجيوز إهناء العضأأأأأأأأأأأوية يف الصأأأأأأأأأأأندوق بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بناء على توصأأأأأأأأأأية  
وُتدفع إىل املنظمة العضأأأأو سأأأأابقاا حصأأأأة نسأأأأبية من جمموع أصأأأأول  ملشأأأأرتك ابإلهناء من جملس الصأأأأندوق ا

صأأأأأندوق املعاشأأأأأات التقاعدية يف اتريخ اإلهناء ختصأأأأأص حصأأأأأرا لصأأأأأاحل من كان من موظفيها مشأأأأأرتكا يف 
وحيدِّد جملس الصأأأأأأأأأأأأندوق  الصأأأأأأأأأأأأندوق يف ذلك التاريخ، وفقا لرتتيب متفق عليه بني املنظمة والصأأأأأأأأأأأأندوق 

 تنادا إىل تقييم اكتواري ألصأأول صأأندوق املعاشأأات التقاعدية وخصأأومه يف اتريخ اإلهناء املشأأرتك املبلغ اسأأ
 وال يشمل املبلغ أي جزء من األصول الزائدة عن اخلصو  

وجُيري جملس مراجعي احلسأأأأأأأأاابت مراجعة سأأأأأأأأنوية حلسأأأأأأأأاابت الصأأأأأأأأندوق املشأأأأأأأأرتك للمعاشأأأأأأأأات  
ويقو   العامة تقريرا عن مراجعة احلساابت كل سنة  التقاعدية ويقد  إىل جملس الصندوق املشرتك واجلمعية

  www.unjspf.orgالصندوق املشرتك بنشر تقارير فصلية عن استثماراته، وهي متاحة على املوقع الشبكي 
 

  13املالحظة   
  ا صوم املتداولة و ل املتداولة واإليرادات املؤجلة األخرى  

  واإليرادات املوجلة األخرى مما يلي: تت ل  اخلصو  املتداولة وغي املتداولة 
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
كأأأأأانون األول/   31

 201٨ديسمرب 
كأأأأأأأأانأأأأأأأأون األول/   31

 2017ديسمرب 

   ا صوم املتداولة   
 301 211 1 اخلصو  املتداولة األخرى

 920 10 4٦2 ٨ اإليرادات املوجلة

 557 15٨ اخلصو  من املشتقات

 778 11 831 9 اجملموع 

   ا صوم  ل املتداولة

 - 124 14 اخلصو  غي املتداولة األخرى

 159 4 004 4 اإليرادات املوجلة

 159 4 128 18 اجملموع 
 

مليون دوالر قدمته  14.1تشأأأأأمل اخلصأأأأأو  غي املتداولة األخرى متويال لسأأأأأد الفجوة املالية مببلغ  
وتشأأمل  اإلجنابية قبل تلقي املسأأا ات املخصأأصأأة هل ا الغرض  إحدى اجلهات املاحنة لشأأراء سأألع الصأأحة

التمويلي  اإليرادات املوجلة اجلزء غي املستهلك من احلق املتربع به يف استخدا  أماكن العمل )عقود الت جي
يني مال ٨.3ماليني دوالر(، واملسأأأأا ات يف املوارد العادية واملوارد األخرى احملصأأأألة مقدما ) 4.2املماثلة( )
 دوالر( 
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 14املالحظة 

 حركة االحتياطيات وررصدة الصناديق  -املوارد  ل امل صصة 
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
الصناديق غي احملددة  

 الغرض
 

 الصناديق احملددة الغرض
 

 
 

 االحتياطيات
 201٨  2017 

 

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  
الصأأأأأندوق 
املأأأأأتأأأأأأأاحأأأأأأأة 

 للربجمة 

صأأأندوق الت مني 
الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعأأأد 

اء اخلأأأأأدمأأأأأة انتهأأأأأ
واسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات 

 املوظفني

 

خأأأأدمأأأأات 
 الشراء

اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتداد 
الأتأكأأأأأأأالأأيأأ  

 الفائضة

االسأأأأأأأأأأتعراض 
الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامأأأأأأأل 

 للموارد

صأأأأأأأأأأندوق 
اسأأأأأأأأأأأتمرار 

 الربامج

الصأأأأأأأأأأأأأنأأأأأدوق 
االسأأأأأأأأأأأأتئماين 
لأأأأأأألأأأأأأأهأأأأأأأبأأأأأأأات 

 اخلاصة

 
جمأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأوع 
أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
 الصناديق

 

االحتياطي 
 التشغيلي

احأأأأأتأأأأأيأأأأأأأاطأأأأأي 
االسأأأأأأأأأأأأأتجابة 

 اإلنسانية

احأأأأتأأأأأيأأأأأأأاطأأأأأي 
اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواء 

 امليداين

جمأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأأأأأوع  
ياطيأات االحت

وأرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
 الصناديق

جممأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع  
االحتياطيات 
وأرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 

 الصناديق

 

)املالحظأأأأأأة  
 )أ(( 14

)املأأأأأأأأأأأالحأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأة 
 )ب(( 14

)املالحظأة  
14 
 )ج((

)املالحأظأأأأأأأة 
 )د(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
 )ه(( 14

)املالحظأأة 
 )و(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
 )ز(( 14

 
  

)املالحظأأأأة  
 )ح(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
14 )) ( 

)املأأأأالحأأأأظأأأأأأأة 
 )ي(( 14

 
  

 
  

كانون   1الرصااااايد يف                     
 الثاين/يناير

 77 979 (172 456)  4 326 − 2 877 − 35 819  (51 455)  70 535 5 000 5 000   29 080  45 147 

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايف 
الفأأأأأأأائض/)العجز( يف 
اإليأأأأأأأأأأأأأأرادات عأأأأأأأأأأأأأأن 

 النفقات

 
4٨ 4٨2 (7 451)  − − (1 302) − ٦30  40 359  − − (٦3٦)   39 723  3٨ 574 

ختصأأأأأأأأأأيصأأأأأأأأأأات املوارد 
 والتحويالت

                    

متويل صأأأأأأأأأأأأأندوق  
الت مني الصأأأأأأأأحي 
بأأأأأعأأأأأأأد انأأأأأتأأأأأأهأأأأأأأاء 
اخلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 
واسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأاقأأأات 

 املوظفني

 

(15 000) 15 000  − − − − −  −  − − −   −  − 

االحأأأأأأأتأأأأأأأأيأأأأأأأأاطأأأأأأأأي  
 التشغيلي

 
(4 941) −  − − − − −  (4 941)  4 941 − −   −  − 

احأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأاطأأأأأأأأأأي  
االسأأأأأأأأأأأأأأأتأأأجأأأأأأأابأأأأأأأة 

 يةاإلنسان

 
(2 500) −  − − − − −  (2 500)  − 2 500 −   −  − 
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الصناديق غي احملددة  

 الغرض
 

 الصناديق احملددة الغرض
 

 
 

 االحتياطيات
 201٨  2017 

 

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  
الصأأأأأندوق 
املأأأأأتأأأأأأأاحأأأأأأأة 

 للربجمة 

صأأأندوق الت مني 
الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعأأأد 

اء اخلأأأأأدمأأأأأة انتهأأأأأ
واسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات 

 املوظفني

 

خأأأأدمأأأأات 
 الشراء

اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتداد 
الأتأكأأأأأأأالأأيأأ  

 الفائضة

االسأأأأأأأأأأتعراض 
الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامأأأأأأأل 

 للموارد

صأأأأأأأأأأندوق 
اسأأأأأأأأأأأتمرار 

 الربامج

الصأأأأأأأأأأأأأنأأأأأدوق 
االسأأأأأأأأأأأأتئماين 
لأأأأأأألأأأأأأأهأأأأأأأبأأأأأأأات 

 اخلاصة

 
جمأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأوع 
أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
 الصناديق

 

االحتياطي 
 التشغيلي

احأأأأأتأأأأأيأأأأأأأاطأأأأأي 
االسأأأأأأأأأأأأأتجابة 

 اإلنسانية

احأأأأتأأأأأيأأأأأأأاطأأأأأي 
اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواء 

 امليداين

جمأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأأأأأوع  
ياطيأات االحت

وأرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
 الصناديق

جممأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع  
االحتياطيات 
وأرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 

 الصناديق

 

)املالحظأأأأأأة  
 )أ(( 14

)املأأأأأأأأأأأالحأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأة 
 )ب(( 14

)املالحظأة  
14 
 )ج((

)املالحأظأأأأأأأة 
 )د(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
 )ه(( 14

)املالحظأأة 
 )و(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
 )ز(( 14

 
  

)املالحظأأأأة  
 )ح(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
14 )) ( 

)املأأأأالحأأأأظأأأأأأأة 
 )ي(( 14

 
  

 
  

صأأندوق اسأأتمرار                      
 الربامج

 
(5 000) −  − − − 5 000 −  −  − − −   −  − 

احتيأأأأأاطي اإليواء  
 امليداين

 
(٦3٦) −  − − − − −  (٦3٦)  − − ٦3٦   −  − 

الأأأأأأأتأأأأأأأحأأأأأأأويأأأأأأأالت  
 األخرى

 
(7 47٦) −  2 ٨27 ٨ 111 − − −  3 4٦2  − − −   3 4٦2  1 309 

تسأأأأأأأأأأأأأوايت أرصأأأأأأأأأأأأأدة 
 املوارد

                    

)اخلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأأر(/  
املكأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأب يف 
القيمأأأأأة العأأأأأادلأأأأأة 
لالسأأأأأأأأأأأأأتثمأأأأأأارات 
املأأعأأرتف  أأأأأأأا يف 

 صايف األصول

 

− (20 ٨04)  − − − − −  (20 ٨04)  − − −   (20 ٨04)  13 955 

)املكأأاسأأأأأأأأأأأأأأأب(/  
اخلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأأأأأأأأر 
االكأأأأأتأأأأأواريأأأأأأأة يف 
اخلصأأأأأو  املتعلقة 
ابسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات 

 ظفنياملو 

 

− 55 31٦  − − − − −  55 31٦  − − −   55 31٦  (٦9 472) 

اسأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأأاقأأأأأات  
 املوظفني األخرى

 
− −  − − − − −  −  − − −   −  (433) 

 31الرصااااايد يف  
كاااااااناااون األول/ 

 ديسمرب

 
90 908 (130 395)  7 153 8 111 1 575 5 000 36 449  18 801  75 476 7 500 5 000 

  

106 777 

 

29 080 



 

 

A
/7

4
/5

/A
d

d
.8

 

صندوق األمم امل
تحدة للسكان

 

مالحظات على البياانت املالية
 

)اتبع
) 

1
1
1

/1
5

3
 

1
9

-0
9

4
2

9
 

 
الصناديق غي احملددة  

 الغرض
 

 الصناديق احملددة الغرض
 

 
 

 االحتياطيات
 201٨  2017 

 

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأدة  
الصأأأأأندوق 
املأأأأأتأأأأأأأاحأأأأأأأة 

 للربجمة 

صأأأندوق الت مني 
الصأأأأأأأأأأأأأأأحي بعأأأد 

اء اخلأأأأأدمأأأأأة انتهأأأأأ
واسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات 

 املوظفني

 

خأأأأدمأأأأات 
 الشراء

اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرتداد 
الأتأكأأأأأأأالأأيأأ  

 الفائضة

االسأأأأأأأأأأتعراض 
الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامأأأأأأأل 

 للموارد

صأأأأأأأأأأندوق 
اسأأأأأأأأأأأتمرار 

 الربامج

الصأأأأأأأأأأأأأنأأأأأدوق 
االسأأأأأأأأأأأأتئماين 
لأأأأأأألأأأأأأأهأأأأأأأبأأأأأأأات 

 اخلاصة

 
جمأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأوع 
أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
 الصناديق

 

االحتياطي 
 التشغيلي

احأأأأأتأأأأأيأأأأأأأاطأأأأأي 
االسأأأأأأأأأأأأأتجابة 

 اإلنسانية

احأأأأتأأأأأيأأأأأأأاطأأأأأي 
اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواء 

 امليداين

جمأأأأأأأأأأأأأأأمأأأأأأأأأأأأأأأأوع  
ياطيأات االحت

وأرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
 الصناديق

جممأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوع  
االحتياطيات 
وأرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 

 الصناديق

 

)املالحظأأأأأأة  
 )أ(( 14

)املأأأأأأأأأأأالحأأأأأأأأأأأظأأأأأأأأأأأة 
 )ب(( 14

)املالحظأة  
14 
 )ج((

)املالحأظأأأأأأأة 
 )د(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
 )ه(( 14

)املالحظأأة 
 )و(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
 )ز(( 14

 
  

)املالحظأأأأة  
 )ح(( 14

)املأأأأأالحأأأأأظأأأأأأأة 
14 )) ( 

)املأأأأالحأأأأظأأأأأأأة 
 )ي(( 14

 
  

 
  

                    
                    

     976 87      288 58      (487 39)   اجملموع الصايف 

 

 

 
 



 صندوق األمم املتحدة للسكان

 A/74/5/Add.8 ()اتبع مالحظات على البياانت املالية

 

19-09429 112/153 

 

 الصناديق  ل احملددة الغرض  

تت ل  صأأأأأأأأأناديق املوارد العادية غي احملددة الغرض من رصأأأأأأأأأيد الصأأأأأأأأأندوق املتاح للربجمة والت مني  
 الصحي بعد انتهاء اخلدمة وصندوق استحقاقات املوظفني 

 
 رصيد الصندوق املتاح للربجمة ر(( 

يعكس رصأأيد الصأأندوق املتاح للربجمة املوارد العادية املتاحة ل نفاق على الربامج القطرية وامليزانية  
املوسأأأأأسأأأأأية والتدخالت العاملية واإلقليمية وصأأأأأندوق الطوارئ، ابتباع مناذج صأأأأأندوق السأأأأأكان لتخصأأأأأيص 

 موارد وتوزيعها 
مليون  90.9، بلغ رصأأأأأأأأأأأأيد الصأأأأأأأأأأأأندوق املتاح للربجمة 201٨ كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمرب  31وحىت  

، بعأأد التعأأديالت اليت أدخلأأت لتبيأأان 2019مليون دوالر للربجمأأة يف عأأا   ٦1.4دوالر، يتأأاح منهأأا مبلغ 
واحتسأأأأأأأاب  األموال الالزمة لتغطية مصأأأأأأأروفات اسأأأأأأأتهالك املمتلكات واملنشأأأأأأأآت واملعدات يف املسأأأأأأأتقبل 

واملبالغ األخرى املقيدة  بالغ مدفوعة مقدماا لطرائق النهج القطاعي الشأأأأامل مصأأأأاري  أرصأأأأدة املخزون وامل
 داخليا 

ووافق اجمللس التنفي ي على صأأأأندوق الطوارئ لتوفي التمويل األويل للمكاتب امليدانية لصأأأأندوق  
 7.5وقد خصأأأأص للصأأأأندوق مبلغ  السأأأأكان الالز  للبدء ابألنشأأأأطة اإلنسأأأأانية قبل إاتحة املوارد األخرى 

  2017مليون دوالر على عأأا   2.5، وهو يزيأأد مبقأأدار 201٨ماليني دوالر من املوارد العأأاديأأة يف عأأا  
  201٨ماليني دوالر يف عا   ٦.٦ومن ه ا املبلغ، أنفق مبلغ 

 
  صندوق التأمني الصحي بعد انتهاء ا دمة واستحقاقات املوأفني )ب( 

ولة املتعلقة ابلت مني الصأأأحي بعد انتهاء اخلدمة يعكس ه ا الصأأأندوق رصأأأيد االلتزامات غي املم 
)انظر  201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31وغيها من االلتزامات املتعلقة ابسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات املوظفني حىت 

 ( 12املالحظة 
 

 الصناديق احملددة الغرض  
غراض تعترب الصأأأأناديق احملددة الغرض من املوارد العادية املخصأأأأصأأأأة داخليا من جانب اإلدارة لأل 

 وهي تشمل ما يلي: اخلاصة، ومن مث فهي ليست متاحة للربجمة 
 

  صندوق خدمات الشراء )ج( 
يعكس صأأندوق خدمات الشأأراء الفائض ال ي يوضأأع جانبا لتغطية تكالي  أنشأأطة الشأأراء اليت  

قر تضطلع  ا شعبة خدمات املشرتايت لدى صندوق السكان، ابلنيابة عن املكاتب امليدانية ووحدات امل
وقد خصأأأأصأأأأت اإلدارة الرصأأأأيد لضأأأأمان التمويل الكايف ألنشأأأأطة الشأأأأراء يف  والعمالء من األطراف الثالثة 

  املستقبل 



A/74/5/Add.8 

كانصندوق األمم املتحدة للس  

()اتبع مالحظات على البياانت املالية  

 

113/153 19-09429 

 

 اس داد التكاليف الفائضة )د( 
حتفظ التكالي  املسأأأرتدة اليت تتجاوز املبالغ املرصأأأودة يف امليزانية يف صأأأندوق مسأأأتقل تسأأأتخدمه  

ويف عا   مجلة أمور، أنواع التكالي  اليت ترتبط بتنفي  املشأأأأأأاريع إدارة صأأأأأأندوق السأأأأأأكان لكي تغطي، يف 
  ماليني دوالر  ٨.1، بلغت التكالي  املسرتدة الفائضة عن امليزانية ما مقدار  201٨

 
 االستعراض الشام  للموارد )ه( 

لتمكني مواصأأأأألة  2017أنشأأأأأمل االسأأأأأتعراض الشأأأأأامل للموارد للصأأأأأناديق احملددة الغرض يف عا   
  مبادرة إدارة التغيي اليت أطلقتها إدارة صأأأأأأأأندوق األمم املتحدة للسأأأأأأأأكان لضأأأأأأأأمان املواءمة املثلى بني تنفي

والصأأأأأأأأندوق هو اسأأأأأأأأتمرار العتماد أقر  اجمللس  اخلطة االسأأأأأأأأرتاتيجية وختصأأأأأأأأيص املوارد واهلياكل التنظيمية 
ميزانية املتكاملة )انظر ( يف اسأأأأأأأأتعراض منتصأأأأأأأأ  املدة لل201٦/10، القرار DP/2017/2التنفي ي )انظر 

DP/FPA/2016/3  مليون  1.3، بلغت نفقات أنشأأأأأأأأأطة االسأأأأأأأأأتعراض الشأأأأأأأأأامل للموارد 201٨(  ويف عا
  201٨كانون األول/ديسمرب   31مليون دوالر يف  1.٦دوالر، مما أدى إىل خفض رصيد الصندوق إىل 

 
 صندوق استمرار الربامج )و( 

ماليني دوالر لصأأأأأأندوق  5.0دة للسأأأأأأكان مبلغ ، خصأأأأأأص صأأأأأأندوق األمم املتح201٨يف عا   
حمدد الغرض أنشأأأمل حديثا لتقدمي التمويل املسأأأبق ألنشأأأطة الربامج اإلمنائية قبل تلقي األموال اليت يُلتز   ا 

ويعمل الصأأأأندوق على أسأأأأاس متجدد وسأأأأُيغّزى مبجرد تلقي التمويل  يف اتفاقات التمويل املشأأأأرتك املوقعة 
 من اجلهات املاحنة 

 
  الصندوق االستئماين للهبات ا اصة ز() 

ويشأأأأمل الرصأأأأيد  أُنشأأأأمل ه ا الصأأأأندوق من خالل هبة مقدمة من تركة الراحل فوريسأأأأت إ  مارس  
مليون دوالر، مضأافا إليه فوائد  الرتاكمية املكتسأبة  33.7مليون دوالر أصأل املبلغ البالغة قيمته  3٦.4البالغ 
ماليني دوالر من  إنشأأأاء  4.٨نه املصأأأروفات املغطاة املرتاكمة وقدرها ماليني دوالر، وخمصأأأوما م 7.5وقدرها 

ومبوجب أحكا  اتفاق اهلبة االسأتئماين، فإن صأندوق السأكان ملز  أبن يسأدد إىل مقدِّ  اهلبة أو  الصأندوق 
  ورَثته مبلغا تناسبيا مقابل أي التزا  حمتمل قد ينش  عن مطالبة قانونية جبزء من الرتكة 

 
 ياطياتاالحت  

مت إنشأأأأأأأاء االحتياطيات التالية إما وفقا للنظا  املايل لصأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان أو اسأأأأأأأتنادا إىل قرارات  
 اجمللس التنفي ي:

 
  االحتياطي التشغيلي )ح( 

اهلدف من االحتياطي التشأأأأأأأأأأأغيلي هو توفي احتياطي لتغطية عجز موقت يف الصأأأأأأأأأأأندوق وكفالة  
يمة املوارد نتيجة التقلبات أو أصأأأأأا ا نقص، أو يف حالة تفاوت اسأأأأأتمرار تنفي  الربامج إذا ما اخنفضأأأأأت ق

ووفقا  التدفقات النقدية، أو حدوث زايدات غي متوقعة يف التكالي  الفعلية، أو غي ذلك من الطوارئ 
يف املائة  20للنظا  املايل والقواعد املالية لصندوق األمم املتحدة للسكان، حيدد الرصيد االحتياطي بقيمة 

إيرادات املسأأأأأأأا ات يف املوارد غي املخصأأأأأأأصأأأأأأأة السأأأأأأأنوية )ابسأأأأأأأتثناء املسأأأأأأأا ات احلكومية يف تكالي   من
  املكاتب احمللية( 
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يف املائة  20لتعديله ليبلغ  201٨ماليني دوالر عا   4.9وقد رُفع مبلغ االحتياطي مبا مقدار   
  من إيرادات املسا ات يف املوارد العادية يف تلك السنة 

 
  احتياطي االستبابة اإلنسانية ()ط 

أنشأأأأ  اجمللس التنفي ي احتياطي االسأأأأتجابة اإلنسأأأأانية لتقدمي التمويل املسأأأأبق لألنشأأأأطة الربانجمية  
، خصأأأأأأأأأأأأأأص 201٨ويف عا   قبل تلقي األموال اليت مت االلتزا   ا يف اتفاقات التمويل املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك املوقعة 

مليون دوالر هل ا االحتياطي، ليصأأأل مسأأأتوا  إىل  2.5ر  صأأأندوق األمم املتحدة للسأأأكان مبلغا إضأأأافيا قد
  201٨كانون األول/ديسمرب   31ماليني دوالر يف  7.5
 

 احتياطي اإليواء امليداين )ي( 
أنشأأأأأأأ  اجمللس التنفي ي ه ا االحتياطي لتمويل حصأأأأأأأة صأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان من تكالي  تشأأأأأأأييد  

مليون دوالر من املصأأأأأأأأأاري  املوهلة  0.٦مبلغ  ، مت حتميل االحتياطي201٨ويف عا   األماكن املشأأأأأأأأأرتكة 
  ماليني دوالر  5.0وُجدِّدت موارد  مببلغ مماثل إلعادة مستوى االحتياطي إىل 

 
 15املالحظة   
  اإليرادات من املسامهات  

  تشمل اإليرادات من املسا ات ما يلي: 
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 201٨ 2017 

 914 349 ٨00 37٨ األساسية(غي املخصصة )املسا ات    

 914 349 800 378 اجملموع الفرعي 

   املسا ات املخصصة ملا يلي:

 441 ٦73 413 ٨24 التمويل املشرتك

 ٦0٨ 4 45٨ 4 املوظفون الفنيون املبتدئون

 24٨ 379 التربعات العينية

 (35٦ ٨) (993 4) خمصوماا منها: املبالغ املردودة إىل اجلهات املاحنة 

 941 669 257 824 اجملموع الفرعي 

 855 019 1 057 203 1 اجملموع 
 

يرد يف اجلدولني أل  وابء، على التوايل، بيان التوزيع التفصأأأأأأأأأأأأأيلي للمسأأأأأأأأأأأأأا ات املخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأة  
وتُعرض املسأأأا ات املخصأأأصأأأة اليت ترد يف ه   املالحظة  املخصأأأصأأأة، مصأأأنفة حسأأأب اجلهة املاحنة  وغي

 :2017مليون دوالر ) 47.5نها التكالي  غي املباشرة اليت تكبدها صندوق السكان، والبالغة مطروحا م
  حتت بند رسو  خدمات الدعم  1٦مليون دوالر(، وترد يف املالحظة  39.3

قيمة السأأأألع اليت اسأأأأتلمها صأأأأندوق السأأأأكان واسأأأأتخدمها يف أنشأأأأطته “ التربعات العينية”ومتثل  
  الربانجمية 
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  16ة املالحظ  
  اإليرادات األخرى  

  تشمل اإليرادات األخرى ما يلي: 
 

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 اجملموع املوارد املخصصة املوارد غي املخصصة  
  201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 

 274 41 444 50 23٨ 2 193 3 03٦ 39 251 47 رسو  خدمات الدعم

 030 17 00٦ 27 571 1 707 2 459 15 299 24 إيرادات االستثمار

-مكاسأأأأأأأأأأب صأأأأأأأأأأرف العمالت األجنبية 
 ٨٦0 21 - ٨11 1٨ − 049 3 - املسا ات املستحقة القبض

 -مكاسأأأأأأأأأأب صأأأأأأأأأأرف العمالت األجنبية 
 191 5 - - - 191 5 - اإليرادات األخرى

األمأأاكن املشأأأأأأأأأأأأأأأغولأأة على أسأأأأأأأأأأأأأأأأأاس حق 
75٨ 3 7٨9 5 - - ٨75 3 7٨9 5 االستخدا  املتربع به  

اإليأأرادات املأأتأأأأأأأأ تأأيأأأأأأأأة مأأن بأأيأأع خمأأزوانت 
 390 2 ٦٦0 2 390 2 ٦٦0 2 - - صندوق األمم املتحدة للسكان

 074 1 3٦4 1 31 20٨ 043 1 15٦ 1 إيرادات متنوعة

 694 92 263 87 041 25 768 8 653 67 495 78 اجملموع 
  

املوارد األخرى وقدر  تشأأأأأأأأأأأمل رسأأأأأأأأأأأو  خدمات الدعم مبلغ التكالي  غي املباشأأأأأأأأأأأرة احململة على  
والرسأأأأأأأو  اليت اكتسأأأأأأأبها صأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان من أداء  مليون دوالر(  39.3: 2017مليون دوالر ) 47.5

ورسأأأأأأأأأأأأأأأو  املنأأأاولأأأة ألداء  مليون دوالر(  0.4 :2017مليون دوالر ) 0.٨مهأأأا  الوكيأأأل اإلداري وقأأأدرهأأأا 
  مليون دوالر(  1.٦ :2017مليون دوالر ) 2.1خدمات الشراء وقدرها 

  وميكن زايدة تفصيل إيرادات االستثمار على النحو التايل: 
 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 اجملموع املوارد املخصصة املوارد غي املخصصة 
 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
 195 9 495 17 571 1 707 2 ٦24 7 7٨٨ 14 إيرادات الفوائد       

 ٨٦7 1 072 2 - - ٨٦7 1 072 2 إيرادات األرابح

 9٦٨ 5 439 7 - - 9٦٨ 5 439 7 املكاسب من مبيعات االستثمارات

 030 17 006 27 571 1 707 2 459 15 299 24 اجملموع 
 

خسأأأأأائر انمجة عن صأأأأأرف العمالت األجنبية لكل من  201٨تكبد صأأأأأندوق السأأأأأكان يف عا   
ليت أبلغ عنها كجزء من النفقات األخرى املسأأأأأأأا ات املسأأأأأأأتحقة القبض واألصأأأأأأأول واخلصأأأأأأأو  األخرى، وا

  ( 1٨)انظر املالحظة 
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 3.9: 2017) 201٨ماليني دوالر يف عا   5.٨ومت االعرتاف ابإليرادات واملصأأأأأأأروفات البالغة  
مليون دوالر( لرتتيبات حق االستخدا  املتربع به املكافئة لقيمة اإلجيار السنوي لألماكن املماثلة )لرتتيبات 

  جي التشغيلي( أو مصروفات االستهالك السنوي )لرتتيبات مماثلة للت جي التمويلي( مماثلة للت 
 

 17املالحظة   
  املصروفات حس  الوكي  املنفذ  

ميكن زايدة تفصأأأأأأأأأيل جمموع املصأأأأأأأأأروفات الواردة يف بيان األداء املايل على أسأأأأأأأأأاس طرائق التنفي   
  املستخدمة، على النحو التايل:

  الوالايت املتحدة( )آبالف دوالرات

 201٨ 2017 

 292 270 051 315 األنشطة اليت ينف ها الشركاء من:   

 97٦ ٨9 ٨٦9 10٦ احلكومات 

 002 177 ٦15 202 املنظمات غي احلكومية 

 314 3 5٦7 5 منظمات األمم املتحدة 

 577 ٦5٦ 9٦9 770 األنشطة اليت ينف ها صندوق األمم املتحدة للسكان

 869 926 020 086 1 املصروفات جمموع 
  

يف املأائأة من  35.5، نفأ ت احلكومأات واملنظمأات غي احلكوميأة مأا نسأأأأأأأأأأأأأأأبتأه 201٨ويف عأا   
  ويرد يف اجلدول دال جمموع نفقات األنشطة الربانجمية  يف املائة(  35.5 :2017األنشطة الربانجمية )

ملنف ون لصأأأأندوق السأأأأكان على أسأأأأاس وميكن زايدة تفصأأأأيل املصأأأأروفات اليت تكبدها الشأأأأركاء ا 
  طبيعتها، على النحو التايل:

 
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 201٨ 2017 

 352 9 502 12 إمدادات الصحة اإلجنابية وغيها من اإلمدادات املتصلة ابلربامج   

 900 ٨4 170 93 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 570 ٦2 730 ٦7 غيلاللواز  واملواد وتكالي  التش

 910 90 ٨90 117 اخلدمات التعاقدية واخلدمات املهنية

 275 2٨5 تكالي  التمويل

 447 20 45٨ 20 السفر

 ٨3٨ 1 01٦ 3 املصروفات األخرى

 292 270 051 315 جمموع املصروفات 
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  18املالحظة   
  توزيع املصروفات حبس  طبيعتها  

صأأأأأأأروفات الواردة يف بيان األداء املايل على أسأأأأأأأاس طبيعتها، على ميكن زايدة تفصأأأأأأأيل جمموع امل 
  النحو التايل:

 
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 201٨ 2017 

   تكاليف املوأفني
 7٦4 159 394 1٦7 مرتبات املوظفني

 3٦3 32 ٨41 33 االشرتاكات يف صندوق املعاشات التقاعدية

 7٨9 73 ٨11 ٨٨ وظفنيالتكالي  األخرى الستحقاقات امل

 265 916 290 046 اجملموع الفرعي لتكاليف املوأفني 

   إمدادات الصحة اإلجنابية و لها من اإلمدادات املتصلة ابلربامج

 4٨٦ 130 324 12٨ إمدادات الصحة اإلجنابية

 555 21 ٦11 31 اللواز  األخرى املتصلة ابلربامج

جنابية و لها من اإلمدادات اجملموع الفرعي، إمدادات الصااااااحة اإل 
 041 152 935 159 املتصلة ابلربامج

 52٨ 9٨ 413 112 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 528 98 413 112 اجملموع الفرعي، تنمية قدرات النظراء وتدريبهم 

   اللوازم واملواد وتكاليف التشغي 

 513 21 ٨92 27 اللواز  واملواد

 310 42 ٨44 47 لصيانةاالستئجار والتصليح وا

 77٦ 27 ٦7٨ 27 الطباعة واملنشورات ووسائط اإلعال 

 ٦31 30 112 34 النقل والتوزيع

 549 43 ٦0٨ 4٨ تكالي  التشغيل األخرى

 779 165 134 186 اجملموع الفرعي، اللوازم واملواد وتكاليف التشغي  

   ا دمات التعاقدية وا دمات املهنية

 ٦51 131 7٨5 171 دية واخلدمات املهنية مع األفراداخلدمات التعاق

 120 3٦ 4٨3 49 اخلدمات التعاقدية واخلدمات املهنية مع الشركات

 ٨92 2 ٦5٨ 3 مصروفات متطوعي األمم املتحدة

 663 170 926 224 اجملموع الفرعي، ا دمات التعاقدية وا دمات املهنية 

 ٦95 000 1 ساساا(التكالي  املالية )الرسو  املصرفية أ

 695 000 1 اجملموع الفرعي، التكاليف املالية 

 924 5٦ 439 ٦3 السفر

 924 56 439 63 اجملموع الفرعي، السفر 
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 201٨ 2017 

   االستهال  واإلهال 

 995 ٦ 944 ٦ االستهالك

 211 2٦5 اإلهالك

 206 7 209 7 اجملموع الفرعي، االستهال  واإلهال  

   ائر النامجة عن االضمحاللاضمحالل القيمة ورد ا س

 452 ٦٨ خسائر انمجة عن اضمحالل القيمة

 (3) - رد اخلسائر النامجة عن االضمحالل

اجملموع الفرعي، اضااااااااااامحالل القيمااة ورد ا سااااااااااااائر النااامجااة عن  
 449 68 االضمحالل

   املصروفات األخرى

 ٦94 3 ٦0٨ 5 األماكن املشغولة على أساس حق االستخدا  املتربع به

التحويالت واخلسأأأأأأأأأأأأأأائر النامجة عن التصأأأأأأأأأأأأأأرف يف املمتلكات واملنشأأأأأأأأأأأأأأآت 
 واملعدات واألصول غي امللموسة

1 7٨7 153 

 − ٨77 20 املسا ات املستحقة القبض -خسائر صرف العمالت األجنبية 

 71٨ 1 ٦95 12 املصروفات األخرى -خسائر صرف العمالت األجنبية 

 004 3 (171) حتصيلها واملصروفات املشطوبة احلساابت املشكوك يف إمكانية

 99 54 املصروفات األخرى

 668 8 850 40 اجملموع الفرعي، املصروفات األخرى 

 869 926 020 086 1 جمموع املصروفات 
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 19املالحظة   

 مصروفات األنشطة الربانجمية وامليزانية املؤسسية، حس  املنطقة والبلد/اإلقليم  
 رات الوالايت املتحدة()آبالف دوال

 
 األنشطة الربانجمية

 امليزانية املوسسية
 اجملموع  اجملموع

 2017  201٨ املخصصة غي املخصصة
      شرق رفريقيا واجلنوب األفريقي      

      برامج البلدان/املنطقة
 727 3 712 3 03٨ 1 ٨15 ٨59 1 أنغوال

 103 1 321 1 253 495 573 بوتسواان

 3٨4 ٦ 4٦4 5 7٨7 052 3 ٦25 1 ونديبور 

 9٦٨ ٨52 120 2٨ 704 جزر القمر

 227 20 ٨92 21 0٨0 1 920 14 ٨92 5 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 340 2 013 2 5٨1 493 939 إريرتاي

 904 1 51٨ 1 371 49٦ ٦51 إسواتيين

 4٨٨ 14 2٦7 1٦ 033 1 044 11 190 4 إثيوبيا

 073 10 033 9 955 102 5 97٦ 2 كينيا

 ٨٨٨ 1 50٨ 1 42٨ 571 509 ليسوتو

 49٨ ٦ 020 ٦ ٨22 ٨17 1 3٨1 3 مدغشقر

 21٨ 5 ٦2٦ 11 9٦9 557 ٨ 100 2 مالوي

 ٨٨ 102 - - 102 موريشيوس

 ٦05 17 0٨٦ 27 11٨ 1 9٦٨ 22 000 3 موزامبيق

 32٨ 1 533 1 492 3٨٦ ٦55 انميبيا

 ٨75 3 ٦5٦ 3 ٦70 ٦20 1 3٦٦ 1 رواندا

 199 2 74٦ 2 504 202 1 040 1 جنوب أفريقيا

 759 21 257 23 ٨37 1 ٨40 17 5٨0 3 جنوب السودان

 ٨51 13 73٦ 13 942 95٨ 9 ٨3٦ 2 أوغندا

 215 12 277 14 ٨4٦ 34٨ 10 0٨3 3 مجهورية تنزانيا املتحدة

 42٨ 9 9٨2 9 717 502 7 7٦3 1 زامبيا

043 15 0٨9 17 957 3٦0 14 772 1 زمبابوي  

 596 172 690 194 520 16 574 133 596 44 اجملموع الفرعي 

 711 21 2٦3 10 ٦19 3 ٨52 3 792 2 األنشطة اإلقليمية

 307 194 953 204 139 20 426 137 388 47 اجملموع 

       رب رفريقيا ووسطها 

      برامج البلدان/املنطقة 

 733 3 ٦٨٦ 5 775 352 3 559 1 بنن
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 األنشطة الربانجمية

 امليزانية املوسسية
 اجملموع  اجملموع

 2017  201٨ املخصصة غي املخصصة
 ٨17 7 97٦ 7 ٦9٨ 05٨ 5 220 2 نا فاسوبوركي      

 919 007 1 439 4٦ 522 كابو فيدي

 4٦5 ٦ 7٨7 ٨ 039 1 043 5 705 2 الكاميون

 19٨ 4 133 5 932 913 2 2٨٨ 1 مجهورية أفريقيا الوسطى

 019 7 419 ٨ 041 1 ٦47 4 731 2 تشاد

 95٦ 2 540 2 747 ٨03 990 الكونغو

 704 7 191 7 073 1 509 3 ٦09 2 كوت ديفوار

 ٨3٦ 1 511 2 1٦4 ٨20 1 527 غينيا االستوائية

 123 1 190 1 ٦09 ٨2 499 غابون

 79٨ 1 544 1 2٦٦ 3٦3 915 غامبيا

 750 3 ٨40 4 79٨ 793 1 249 2 غاان

 545 ٦ 345 7 ٨27 239 4 279 2 غينيا

 23٨ 2 ٦79 1 ٦40 27٦ 7٦3 بيساو -غينيا 

 905 7 235 7 ٨٨7 9٨4 4 3٦4 1 ليرباي

 512 ٦ 552 10 011 1 333 7 20٨ 2 مايل

 ٨74 2 243 2 711 537 995 موريتانيا

 00٨ 13 997 13 ٨47 919 9 231 3 النيجر

 00٦ 20 ٨33 20 ٨94 35٦ 14 5٨3 5 نيجياي

 ٨٨9 993 214 307 472 سان تومي وبرينسي 

 392 4 275 ٦ 44٨ 994 3 ٨33 1 السنغال

 42٦ 22 0٦7 21 7٨1 ٨24 1٨ 4٦2 1 سياليون

 95٦ 2 337 3 72٨ 117 1 492 1 توغو

 069 139 380 152 569 16 315 95 496 40 اجملموع الفرعي 

 703 11 ٨25 12 129 3 921 5 775 3 األنشطة اإلقليمية

 772 150 205 165 698 19 236 101 271 44 اجملموع 

      الدول العربية

      قةبرامج البلدان/املنط

 702 ٨37 4٨3 ٨0 274 اجلزائر

 042 1 023 1 23٨ 270 515 جيبوي

 794 3 314 7 409 747 5 15٨ 1 مصر

 915 50 10٦ 3٨ 145 1 729 35 232 1 العراق

 9٨0 15 911 13 1٦3 103 13 ٦45 األردن

 1٨٦ 7 730 5 471 ٦17 4 ٦42 لبنان
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 األنشطة الربانجمية

 امليزانية املوسسية
 اجملموع  اجملموع

 2017  201٨ املخصصة غي املخصصة
 012 2 141 4 222 545 2 374 1 ليبيا      

249 املغرب  477 31٨ 1 719 1 2٨0 

 0٨4 1 221 1 232 ٨2٦ 1٦3 ُعمان

 ٦44 12 191 21 923 ٨2٦ 17 442 2 الصومال

 709 4 ٨91 4 930 777 2 1٨4 1 دولة فلسطني

 ٨22 14 174 11 00٦ 1 ٦94 ٦ 474 3 السودان

 490 19 754 35 0٦9 1 5٦7 32 11٨ 2 اجلمهورية العربية السورية

5٨2 1 79 744 435 تونس  1 412 

 9٨٦ 10 425 2٦ 35٦ 1 ٦79 22 390 2 اليمن

 058 148 695 174 044 9 681 146 970 18 اجملموع الفرعي 

 495 7 332 ٨ ٦27 2 4٨5 2 220 3 األنشطة اإلقليمية

 553 155 027 183 671 11 166 149 190 22 اجملموع 

      آسيا واحمليط اهلادئ

      برامج البلدان/املنطقة

 3٨3 14 997 14 4٨9 1 90٨ 9 ٦00 3 أفغانستان

 097 14 7٦0 2٨ 042 1 217 22 501 5 بنغالديش

 ٦05 ٦1٨ 7٨ - 540 بواتن

 ٨3٦ 2 37٦ 2 733 23 ٦20 1 كمبوداي

 359 3 ٨15 2 124 1 22٦ 4٦5 1 الصني

 191 2 554 1 479 ٨5 990 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية

 771 ٦ 5٨9 7 522 ٨9٨ 2 1٦9 4 اهلند

 35٨ 5 94٦ ٦ 575 ٦24 3 747 2 إندونيسيا

 932 1 ٨42 1 ٦51 2٨9 902 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

 774 2 70٨ 3 ٨40 713 1 155 1 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٦٦7 70٦ - 279 427 ماليزاي

 357 420 ٦1 57 302 ملدي 

 3٨1 3 ٦03 2 52٨ 32٦ 1 749 منغوليا

 173 14 320 13 799 ٦02 9 919 2 ميامنار

 ٦٦5 ٦ 90٦ 7 724 ٨٨4 4 29٨ 2 نيبال

 791 4 744 7 ٨٦٦ 221 4 ٦57 2 )أ(جزر احمليط اهلادئ )متعدد األقطار(

 901 ٦ 1٨3 11 95٨ ٨37 ٦ 3٨٨ 3 ابكستان

 115 4 417 4 000 1 ٨22 1 595 1 اببوا غينيا اجلديدة

97٨ 492 1 ٨24 2 الفلبني  5 105 4 440 
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 األنشطة الربانجمية

 امليزانية املوسسية
 اجملموع  اجملموع

 2017  201٨ املخصصة غي املخصصة
 300 1 403 1 3٨5 3٨٦ ٦32 سري النكا      

 14٨ 1 073 1 3٨2 - ٦91 اتيلند

 ٦7٦ 2 415 2 7٨٨ 4٦٨ 159 1 ليشيت -تيمور 

 590 2 320 3 54٦ 5٨٦ 1٨٨ 2 فييت ان 

 510 107 820 132 359 15 943 72 518 44 اجملموع الفرعي 

 ٦92 10 ٦٦٦ 10 310 4 03٨ 2 31٨ 4 األنشطة اإلقليمية

 202 118 486 143 669 19 981 74 836 48 اجملموع 

      رمريكا الالتينية والكارييب

      برامج البلدان/املنطقة

 114 14٨ - 32 11٦ األرجنتني

 3٨9 3 17٦ 5 ٦5٨ 434 3 0٨4 1 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 451 2 093 3 ٨10 ٦75 ٦0٨ 1 الربازيل

 412 2 234 3 974 550 710 1 )ب(بحر الكاري  )متعدد األقطار(منطقة ال

 14٨ 1٦٨ - - 1٦٨ شيلي

 472 1 1٦2 2 4٦4 703 995 كولومبيا

 541 5٦9 141 24 404 كوستاريكا

 940 241 1 334 4٨٨ 419 كواب

 371 1 257 1 234 414 ٦09 اجلمهورية الدومينيكية

 244 1 493 1 492 12٨ ٨73 إكوادور

 900 1 09٨ 2 4٨9 ٨0٦ ٨03 لفادورالس

 53٨ 13 ٨٦7 3٦ 755 75٨ 34 354 1 غواتيماال

 3٦7 5 541 13 037 1 413 10 091 2 هاييت

 ٦3٨ 3 547 5 ٦27 025 4 ٨95 هندوراس

 933 1 121 3 539 470 1 112 1 املكسيك

 3٨1 1 332 1 53٨ 24 770 نيكاراغوا

 5٦4 ٦01 14٨ 2٦ 427 بنما

 022 1 1٦3 1 2٦٦ 79 ٨1٨ ابراغواي

 129 2 073 2 ٦2٨ 402 043 1 بيو

 ٨21 1 0٦5 2 404 012 1 ٦49 أوروغواي

 ٨2٨ 91٨ 207 110 ٦01 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية 

 203 48 867 87 745 9 573 59 549 18 اجملموع الفرعي 

 577 7 950 7 152 3 1٨1 1 ٦17 3 األنشطة اإلقليمية

 780 55 817 95 897 12 754 60 166 22 اجملموع 
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 األنشطة الربانجمية

 امليزانية املوسسية
 اجملموع  اجملموع

 2017  201٨ املخصصة غي املخصصة
      رورواب الشرقية ووسط آسيا      

      برامج البلدان/املنطقة

 410 1 133 1 17٦ 410 547 ألبانيا

 754 7٨4 119 10٨ 557 أرمينيا

 007 1 ٨13 172 97 544 أذربيجان

 140 1 903 134 414 355 بيالروس

099 3٦2 1 37٨ 314 ٦70 البوسنة واهلرسك  

 474 1 435 1 1٨3 ٦54 59٨ جورجيا

 127 1 324 1 451 274 599 كازاخستان

 503 725 151 ٦0 514 كوسوفو

 997 702 1 13٨ ٨07 757 قيغيزستان

 437 ٦05 149 5٦ 400 مقدونيا الشمالية

 013 1 33٦ 1 3٦1 32٨ ٦47 مجهورية مولدوفا

 ٨11 ٦0٨ 92 120 39٦ صربيا

 197 2 1٨٨ 1 121 29٨ 7٦9 طاجيكستان

 ٦55 22 9٦٦ 23 52٨ 353 22 0٨5 1 تركيا

 740 ٨44 172 14٨ 524 تركمانستان

 309 3 327 4 532 9٨9 2 ٨0٦ أوكرانيا

 213 1 44٨ 1 442 1٨5 ٨21 أوزبكستان

 777 41 503 44 299 4 615 29 589 10 اجملموع الفرعي 

705 7 ٨92 ٦ ٦1٨ 2 945 329 3 األنشطة اإلقليمية  

 834 48 395 51 917 6 560 30 918 13 اجملموع 

 929 170 97٦ 190 520 71 ٨49 105 ٦07 13 أنشطة الربانمج العاملي وأنشطة املقر األخرى

 377 894 859 034 1 511 162 972 659 376 212 جمموع ميزانية الربامج وامليزانية املؤسسية 

 
ط اهلأأادئ ينفأأ  أنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأة برانجميأأة يف البلأأدان واألقأأاليم التأأاليأأة: ابالو، وتوفأأالو، وتوكيالو، وتونغأا، الربانمج املتعأأدد األقطأأار جلزر احملي )أ( 

 سليمان، وجزر كوك، وجزر مارشال، وساموا، وفانواتو، وفيجي، وكييباس، وانورو، ونيوي، ووالايت ميكرونيزاي املوحدة  وجزر
  ينف  أنشأأأأأأأأأأأأأأأطة برانجمية يف البلدان واألقاليم التالية: أنتيغوا وبربودا، وأنغيال، وبرابدوس، الربانمج املتعدد األقطار ملنطقة البحر الكاري )ب( 

وبرمودا، وبليز، وجزر تركس وكايكوس، وترينيداد وتوابغو، وجامايكا، وجزر األنتيل اهلولندية )أَُرواب وسأأأأأأأأأأأأأأأانت مارتن وكوراسأأأأأأأأأأأأأأأاو(، 
ودومينيكا، وسأأأأأأأأأأأأأأأانت فنسأأأأأأأأأأأأأأأنت وجزر غرينادين، وسأأأأأأأأأأأأأأأانت كيتس ونيفيس،  البهاما، وجزر فرجن الربيطانية، وجزر كاميان، وجزر

 لوسيا، وسورينا ، وغرينادا، وغياان، ومونتيسيات  وسانت
 

ويرد يف اجلدول دال تصأأأني  جملموع املصأأأروفات الربانجمية املمولة من املوارد غي املخصأأأصأأأة ومن  
 املوارد املخصصة املشار إليها أعال  
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 20املالحظة   
 مل صصات واألصول االحتمالية وا صوم االحتماليةا  

 ، مل يكن لدى الصندوق أي خمصصات ذات ش ن 201٨ كانون األول/ديسمرب  31يف  
كانون   31وبلغت قيمة األصأأأأول االحتمالية جلميع اتفاقات اجلهات املاحنة اليت كانت سأأأأارية يف  

 مليون دوالر 2٦9.1يرادات، ما قيمته ، واليت مل تسأأأأأأأأأأأأأتوف معايي االعرتاف ابإل201٨ األول/ديسأأأأأأأأأأأأأمرب
: 2017) مليون دوالر يتصأأأل مبوارد خمصأأأصأأأة 172.7مليون دوالر(، منها مبلغ قدر   239.7: 2017)

مليون دوالر(  وسأأأأأأأأأأأأأأأُتقيَّد تلك املسأأأأأأأأأأأأأأأا ات يف الفرتات املقبلة عند اسأأأأأأأأأأأأأأأتيفاء معايي االعرتاف  202.5
 ابإليرادات 
كان لدى صندوق السكان عدد حمدود من القضااي اليت   ،201٨كانون األول/ديسمرب   31ويف  

قد ترتتب عليها خصأأأأأأأو  احتمالية ال تكاد ُت كر، وهي متثل دعاوى جارية أما  القضأأأأأأأاء ومبوجب القانون 
درت القيمأأأأأة اإلمجأأأأأاليأأأأأة للمبلغ املتوقع دفعأأأأأه يف هأأأأأ   القضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأااي، يف كأأأأأانون األول/   31 اإلداري  وقأأأأأُ

مليون دوالر(  ونظرا إىل أن نتائج ه   القضأأااي  0.7: 2017) دوالر مليون 0.7 ، مببلغ201٨ ديسأأأمرب
موكدة، مل يسجَّل حىت اتريخ اإلبالغ أي التزا  أو خمصص، ذلك أن التدفقات اخلارجة وتوقيتها أمران  غي

ليسأأأأا موكَدين  وال يتوقع صأأأأندوق السأأأأكان أن يكون للتسأأأأوية النهائية يف أي من القضأأأأااي اليت هو طرف 
 أثر  سل  يُ كر على مركز  املايل أو أدائه أو تدفقاته النقدية فيها 
 

 21املالحظة   
 اإلفصاحات املتصلة ابألطراف ذات العالقة  

 يرد فيما يلي بيان ابملعامالت ذات الصلة مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني: 
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 

 موظفو اإلدارة الرئيسيون

 ألفرادعدد ا
األجر وتسأأأأأأأأأأأوية 

 االستحقاقات األخرى مقر العمل
خطة املعاشات التقاعدية 
 األجر الكلي واالستحقاقات الصحية

      201٨ 24 7٨2 4 575 1 923 2٨0 7 
2017 23 571 4 412 1 950 933 ٦ 

  
ت مقر تشأأأأأأأأأمل األجور اإلمجالية املدفوعة ملوظفي اإلدارة الرئيسأأأأأأأأأيني ما يلي: املرتبات، وتسأأأأأأأأأواي 

العمل، واستحقاقات مثل بدل التمثيل والبدالت األخرى، ومَِّنح االنتداب واملنح األخرى، وإعانة اإلجيار، 
 وتكالي  الشحن، ومسا ات رب العمل يف خطط املعاشات التقاعدية والت مني الصحي احلايل 

ء اخلدمة يف نفس وحيق ملوظفي اإلدارة الرئيسأأأأيني أيضأأأأا احلصأأأأول على اسأأأأتحقاقات ما بعد انتها 
املسأأأأأأأتوى ال ي حيصأأأأأأأل عليه املوظفون ا خرون، وهم أعضأأأأأأأاء عاديون يف صأأأأأأأندوق املعاشأأأأأأأات التقاعدية 
ملوظفي األمم املتحدة  وُقدرت القيمة احلالية للخصأأأأأأأأأأو  املسأأأأأأأأأأتحقة املتعلقة ابلت مني الصأأأأأأأأأأحي بعد انتهاء 

كأأأأأانون األول/   31يسأأأأأأأأأأأأأأأيني يف اخلأأأأأدمأأأأأة واسأأأأأأأأأأأأأأأتحقأأأأأاقأأأأأات اإلعأأأأأادة إىل الوطن للموظفني اإلداريني الرئ
 ماليني دوالر(  10.5: 2017ماليني دوالر ) 9.7مببلغ  201٨ ديسمرب
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ومل مُينح موظفو اإلدارة الرئيسأأأأأأيون وأفراد أسأأأأأأرهم القريبون أي قروض أو سأأأأأأل  غي تلك املتاحة  
 لباقي فئات املوظفني وفقا للنظا  اإلداري ملوظفي األمم املتحدة 

 
 22املالحظة   
 حداث التالية لتاريخ اإلبالماأل  

  ووفقا للنظا  201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأمرب   31اتريخ اإلبالغ احملدد لصأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان هو  
املأايل والقواعأد املأاليأة للصأأأأأأأأأأأأأأأنأدوق، وّقع املأدير التنفيأ ي هأ   البيأاانت املأاليأة وقأدمهأا إىل جملس مراجعي 

  2019نيسان/أبريل  30احلساابت يف 
رد املتاحة لصأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان يف السأأأأأأأأنوات املقبلة ابلتغييات يف عضأأأأأأأأوية االحتاد وقد تت ثر املوا 

األورويب، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، أتثي التغيات يف قيمة عمالت املسأأأأأأأأأأأأأأأا ة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأأية مقابل دوالر 
 الوالايت املتحدة 

ندوق السأأأأكان اإلفصأأأأاح عن األصأأأأول واخلصأأأأو  املالية اليت حيتفظ  ا صأأأأ 25ويرد يف املالحظة  
، وك لك أتثي هبو  201٨كانون األول/ديسأأأأمرب   31بعمالت رئيسأأأأية غي دوالر الوالايت املتحدة، يف 

يف املائة على فائض الصأأأندوق أو عجز  وعلى صأأأايف أصأأأوله  وال ميكن  10.0قيمة تلك العمالت بنسأأأبة 
 ات املستقبلية حتديد أتثي ذلك على املبالغ اليت مل يتم االعرتاف  ا، مثل اإليراد

كأأأأانون األول/   31 وحىت اتريخ توقيع البيأأأأاانت املأأأأاليأأأأة للصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأدوق عن السأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأة املنتهيأأأأة يف 
، مل تقع أحداث جوهرية، مواتية أو غي مواتية، من شأأأأأأ هنا الت ثي على البياانت املالية يف 201٨ ديسأأأأأأمرب

    البياانت الفرتة املمتدة بني اتريخ اإلبالغ والتاريخ ال ي أُذن فيه إبصدار ه
 

 23املالحظة   
عرض معلومات امليزانية واملقارنة بني املبالغ الفعلية على رساااااااس قاب  للمقارنة مع امليزانية واملبالغ   

 الفعلية الواردة يف البياانت املالية
بدة يعرض البيان اخلامس مقارنة بني امليزانية األصأأأأأأأألية وامليزانية النهائية واملصأأأأأأأأروفات الفعلية املتك 
، مقدمة على أسأأأأأأأأأأأأأأاس حماسأأأأأأأأأأأأأأ  قابل للمقارنة مع امليزانية  وتُعزى الفروق بني امليزانية 201٨خالل عا  

األصأأأأأأأأأأأأأأألية وامليزانية النهائية إىل عناصأأأأأأأأأأأأأأأر تصأأأأأأأأأأأأأأأبح معروفة ل دارة خالل السأأأأأأأأأأأأأأأنة، مثل التوقعات النهائية 
من العا  السأأأأابق  وتُعزى الفروق للمسأأأأا ات العادية املتوقع اسأأأأتالمها وأرصأأأأدة الصأأأأناديق القابلة للتوزيع 

 بني مبالغ امليزانية النهائية ومبالغ استخدا  امليزانية إىل عد  االستخدا  الكامل للموارد املخصصة داخليا 
املعروضأأأأأأأأأأأأأأأة يف البيان اخلامس  201٨ وترد أدان  التسأأأأأأأأأأأأأأأوية بني مبلغ املصأأأأأأأأأأأأأأأروفات الفعلية لعا  
(، ويف البيان الرابع 201٨كانون األول/ديسأأأمرب   31ة للسأأأنة املنتهية يف بني امليزانية واملبالغ الفعلي )املقارنة

(  وتُأأأعزى الفروق إىل اختالف 201٨كانون األول/ديسمرب   31)بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 
والفروق الناشأأئة عن اختالف األسأأاس احملاسأأ  هي “(  الكيان”وفروق النطاق )أو “ األسأأاس احملاسأأ ”
وق تعزى إىل اختالف األسأأأأأأأأأأأأأأأأاس احملأأاسأأأأأأأأأأأأأأأ  بني امليزانيأأة والتقأأارير املأأاليأأة  ومتثأأل الفروق يف الكيأأاانت فر 

 الزايدة/)النقصان( يف النقدية ومكافئات النقدية املتعلقة ابألنشطة اخلارجة عن نطاق امليزانية املعتمدة 
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 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأأأة 

 التشغيلية
األنشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأأأأأأأأأأة 

 ستثماريةاال
األنشأأأأأأأأأأأأأأأطأأأأة 

 اجملموع التمويلية
 (374 ٦93) - (4 492) (370 201) جمموع املصروفات الفعلية على أساس قابل للمقارنة مع امليزانية )البيان اخلامس(     

 4 407 - 229 4 17٨ الفروق الناشئة عن اختالف األساس احملاس 
 337 ٨٦0 - (229 344) 5٦7 204 الفروق يف الكياانت

 (32 426( - (233 607) 201 181 صايف الزايدة/)النقصان( يف النقدية ومكافئات النقدية )البيان الرابع( 
  

وترد أدان  التسأأأأأوية بني الزايدة الفعلية أو النقصأأأأأان الفعلي على أسأأأأأاس قابل للمقارنة مع امليزانية  
الية )أسأأأأأأاس االسأأأأأأتحقاق الكامل(  )األسأأأأأأاس النقدي املعدل( وعلى أسأأأأأأاس قابل للمقارنة مع التقارير امل

وفيما يتعلق ابإليرادات، تسأأأتند امليزانية إىل اإليرادات املتوقعة، وتقديرات املوارد غي املسأأأتخدمة من السأأأنة 
السأأأابقة، وحصأأأة االحتياطي التشأأأغيلي املفرج عنها/املخصأأأصأأأة خالل السأأأنة، بينما تعرض البياانت املالية 

الكامل  وفيما يتعلق ابملصأأأأأأروفات، يعزى الفرق أسأأأأأأاسأأأأأأا إىل املعاجلة  اإليرادات على أسأأأأأأاس االسأأأأأأتحقاق
 احملاسبية للبنود الرأمسالية من قبيل املمتلكات واملنشآت واملعدات واملخزون 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 13 440 صايف الفائض الفعلي على رساس قاب  للمقارنة يف امليزانية )البيان ا امس(   
 (1 420( رق بني اإليرادات على أساس االستحقاق واملخصصات النهائية للميزانيةالف

 (194( الفرق بني املصروفات على أساس امليزانية وعلى أساس االستحقاق
 11 826 صايف الفائض الفعلي على رساس قاب  للمقارنة مع البياانت املالية ابلنسبة لألنشطة املدرجة يف نطاق امليزانية 
  

 24املالحظة   
 اإلبالم القطاعي  

تسأأأتند املعلومات القطاعية إىل األنشأأأطة الرئيسأأأية لصأأأندوق السأأأكان ومصأأأادر متويله  وبناء على  
ذلك، يقد  صأأأأندوق السأأأأكان معلومات مالية منفصأأأألة عن قطاعني رئيسأأأأيني  ا: املوارد غي املخصأأأأصأأأأة 

 واملوارد املخصصة 
 

 2018كانون األول/ديسمرب   31كز املايل يف اإلبالم القطاعي يف بيان املر  ر() 
بني “ أصأأأأأأوال مشأأأأأأرتكة”إن صأأأأأأندوق السأأأأأأكان يعترب النقدية ومكافئات النقدية واالسأأأأأأتثمارات  

القطاعني  وهو يعترب أيضأأأأا جمموعة خمتارة من احلسأأأأاابت املسأأأأتحقة الدفع )على سأأأأبيل املثال، احلسأأأأاابت 
بني القطاعني  وتُنسأأأأب اإليرادات “ خصأأأأوما مشأأأأرتكة”املشأأأأرتكة بني الصأأأأناديق( واسأأأأتحقاقات املوظفني 

واملصأأأأأأأروفات املتعلقة   ين البندين املشأأأأأأأرتكني إىل القطاع يف السأأأأأأأياق العادي للعمليات  ول لك نسأأأأأأأب 
الصأأأأندوُق األصأأأأوَل واخلصأأأأو  املشأأأأرتكة إىل القطاعني، وذلك وفقا للمعايي احملاسأأأأبية الدولية للقطاع العا   

افئات النقدية واالسأأأأأأتثمارات بناءا على أرصأأأأأأدة كل صأأأأأأندوق من الصأأأأأأناديق يف ونُأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأبت النقدية ومك
القطاعني، يف حني ُنسأأأأأأبت احلسأأأأأأاابت املسأأأأأأتحقة الدفع واسأأأأأأتحقاقات املوظفني بناءا على عدد املوظفني 

 ال ين حتسب تكلفتهم يف كل مصدر من مصادر التمويل 
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 آبالف دوالرات الوالايت املتحدة((

 
 اجملموع املوارد املخصصة صةاملوارد غي املخص

201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
       األصول       

       األصول املتداولة
 391 1٨4 ٨77 150 5٨0 124 ٦29 99 ٨11 59 24٨ 51 النقدية ومكافئات النقدية

2٨2 020 43٦ 701 154 921 2٨7 272 74 099 14٨ االستثمارات اليت ُتستحق خالل سنة واحدة  973 

 314 3٨ ٨27 50 174 37 424 49 140 1 403 1 املخزوانت

 239 1٦0 043 172 575 129 755 171 ٦٦4 30 2٨٨ املسا ات املستحقة القبض

 12٨ 21 534 27 2٨1 5 ٦٦٦ 3 ٨47 15 ٨٦٨ 23 املدفوعات املسبقة واألصول املتداولة األخرى

097 ٦ 555 5 775 421 1 سل  صندوق أموال التشغيل  ٦ 97٦ 7 745 

 790 640 277 844 281 458 950 617 509 182 327 226 اجملموع 

       األصول  ل املتداولة

 154 547 127 5٦5 ٦73 3٦9 17٦ 373 4٨1 177 951 191 االستثمارات اليت ُتستحق خالل سنة واحدة

 3٦1 154 241 1٦4 3٦1 154 241 1٦4 − − املسا ات املستحقة القبض

 3 1٨ 3 3 − 15 ل غي املتداولة األخرىاألصو 

 291 33 43٦ 34 399 2 309 4 ٨92 30 127 30 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 ٦31 3٨2 1 5 − ٦2٦ 3٨2 1 األصول غي امللموسة

 440 735 204 765 441 526 729 541 999 208 475 223 اجملموع 

272 984 679 159 1 508 391 802 449 جمموع األصول   1 609 481 1 376 230 

       ا صوم

       ا صوم املتداولة

 979 102 93٨ 113 ٦17 ٨٨ 7٨5 90 3٦2 14 153 23 احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات

 147 34 330 35 205 ٦ 242 7 942 27 0٨٨ 2٨ استحقاقات املوظفني

 77٨ 11 ٨31 9 117 ٨ ٨3٦ 1 ٦٦1 3 995 7 اخلصو  املتداولة واإليرادات املوجلة األخرى

 904 148 099 159 939 102 863 99 965 45 236 59 اجملموع 

       ا صوم  ل املتداولة األخرى 

 ٦5٦ 3٨1 931 351 352 ٦9 14٦ 72 304 312 7٨5 279 استحقاقات املوظفني

٨12 1٨ − 124 14 159 4 004 4 اخلصو  غي املتداولة واإليرادات املوجلة األخرى  4 159 

 815 385 059 370 352 69 270 86 463 316 789 283 اجملموع 

 719 534 158 529 291 172 133 186 428 362 025 343 جمموع ا صوم 

 511 841 323 080 1 431 812 546 973 080 29 777 106 صايف األصول 

       االحتياطيات واألرصدة املالية

       االحتياطيات

 535 70 47٦ 75 − − 535 70 47٦ 75 التشغيلياالحتياطي 
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 اجملموع املوارد املخصصة صةاملوارد غي املخص

201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
 000 5 500 7 − − 000 5 500 7 احتياطي االستجابة اإلنسانية       

 000 5 000 5 − − 000 5 000 5 احتياطي اإليواء امليداين

 535 80 976 87 − − 535 80 976 87 جمموع االحتياطيات 

       األرصدة املالية

 022 43 2٨٨ 5٨ − − 022 43 2٨٨ 5٨ احملددة الغرضاألرصدة املالية غي املخصصة 

األرصأأأأأأأأأدة املالية غي املخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة واألرصأأأأأأأأأدة املالية 
 املخصصة، غي احملدَّدة الغرض

      

 (477 94) (4٨7 39) − − (477 94) (4٨7 39) املوارد غي املخصصة 

 431 ٨12 54٦ 973 431 ٨12 54٦ 973 − − املوارد املخصصة 

 976 760 347 992 431 812 546 973 (455 51) 801 18 دة املاليةجمموع األرص 

 511 841 323 080 1 431 812 546 973 080 29 777 106 جممااوع االحتياطيات واألرصدة املالية 

  
يرد يف اجلدول أدان  موجز ابلتكالي  اليت تكبدها صأأندوق السأأكان القتناء أصأأول اثبتة وأصأأول  

 د املخصصة واملوارد غي املخصصة على حد سواء:غي ملموسة من املوار 
 آبالف دوالرات الوالايت املتحدة((

 
 اجملموع املوارد املخصصة املوارد غي املخصصة

201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
 ٦ 42٨ 10 537 2 295 3 79٦ 4 133 ٦ 741 املمتلكات واملنشآت واملعدات       

 20٨ 9٨0 5 - 203 9٨0 األصول غي امللموسة
 6 636 11 517 2 300 3 796 4 336 7 721 اجملموع 

  
 2018كانون األول/ديسمرب   31اإلبالم القطاعي يف بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  )ب( 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
 اجملموع  )أ(املشطوابت  املوارد املخصصة  املوارد غي املخصصة

201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
         اإليرادات من املسامهات

 914 349 ٨00 37٨ − − − − 914 349 ٨00 37٨ املسا ات غي املخصصة

 914 349 800 378 − − − − 914 349 800 378 اجملموع الفرعي 

 297 ٦7٨ 250 ٨29 (292 39) (520 47) 5٨9 717 770 ٨7٦ − − املسا ات املخصصة

خمصأأأأأأأوماا منها: املبالغ املردودة  
 إىل اجلهات املاحنة 

− − (4 993) (٨ 35٦) − − (4 993) (٨ 35٦) 

 941 669 257 824 (292 39) (520 47) 233 709 777 871 − − اجملموع الفرعي 
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 اجملموع  )أ(املشطوابت  املوارد املخصصة  املوارد غي املخصصة

201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
جماااااامااااااوع اإلياااااارادات ماااااان  

 املسامهات
378 800 349 914 871 777 709 233 (47 520) (39 292) 1 203 057 1 019 855 

 ٦94 92 2٦3 ٨7 − − 041 25 7٦9 ٨ ٦53 ٦7 494 7٨ اإليرادات األخرى

 549 112 1 320 290 1 (292 39) (520 47) 274 734 546 880 567 417 294 457 جمموع اإليرادات 

         املصروفات

 91٦ 2٦5 04٦ 290 − − 137 51 39٨ ٦1 779 214 ٦4٨ 22٨ تكالي  املوظفني

لصأأأأأأحة اإلجنابية وغيها إمدادات ا
 من اإلمدادات املتصلة ابلربامج

3 733 4 933 15٦ 202 147 10٨ − − 159 935 152 041 

 52٨ 9٨ 413 112 (35) − 704 7٨ 129 91 ٨59 19 2٨4 21 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 779 1٦5 134 1٨٦ (257 39) (520 47) 7٨٦ 141 73٦ 1٦٦ 250 ٦3 91٨ ٦٦ اللواز  واملواد وتكالي  التشغيل

اخلأأأدمأأأات التعأأأاقأأأديأأأة واخلأأأدمأأأات 
 املهنية

4٨ 539 42 0٦7 17٦ 3٨7 12٨ 59٦ − − 224 92٦ 170 ٦٦3 

 ٦95 000 1 − − 419 ٦31 27٦ 3٦9 تكالي  التمويل

 924 5٦ 439 ٦3 − − 52٨ 35 32٨ 39 39٦ 21 111 24 السفر

 20٦ 7 209 7 − − 451 5٨٨ 755 ٦ ٦21 ٦ االستهالك واإلهالك

 449 ٦٨ − − − 92 449 (24) اضمحالل القيمة

 ٦٦٨ ٨ ٨50 40 − − 439 3 47٨ 23 229 5 372 17 املصروفات األخرى

 869 926 020 086 1 (292 39) (520 47) 168 587 969 715 993 378 571 417 جمموع املصروفات 

 680 185 300 204 − − 106 147 577 164 574 38 723 39 الفائض خالل السنة 

 
ة بني يعكس العرض الوارد يف ه ا اجلدول األداء اإلمجايل لكل قطاع على حدة، ول لك لز  إدراج عمود املشأأأأأأأأأأأأأأأطوابت إلزالة أتثي األنشأأأأأأأأأأأأأأأطة املشأأأأأأأأأأأأأأأرتك )أ( 

 والر يف صورة تكالي  غي مباشرة مليون د 47.52القطاعني  وتشتمل املبالغ الواردة يف عمود املعامالت احمل وفة على التكالي  غي املباشرة مببلغ قدر  
  



 صندوق األمم املتحدة للسكان

 A/74/5/Add.8 ()اتبع مالحظات على البياانت املالية

 

19-09429 130/153 

 

 25املالحظة   
 إدارة امل اطر املالية  

 
 التقييم  

 
 األصول املالية  

يعرض اجلدول أدان  قيمة األصأأأأأأأول املالية لصأأأأأأأندوق السأأأأأأأكان احملتفظ  ا يف اتريخ اإلبالغ بناء  
 ندوق على تصنيفات املعايي احملاسبية الدولية للقطاع العا  اليت اعتمدها الص

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

201٨ 
األصأأأأأأأأأأأأأأأول احملتفظ  أأا 
 حىت اتريخ االستحقاق

األصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول 
 املتاحة للبيع

األصأأول املقيّمة ابلقيمة 
 العادلة بفائض أو عجز

قروض وحساابت 
 اجملموع مستحقة القبض

 ٨77 150 227 43 − 14٦ 5 504 102 النقدية ومكافئات النقدية      

 147 001 1 − − ٦03 1٨9 544 ٨11 راتاالستثما

 233 335 233 335 − − − )أ(املسا ات املستحقة القبض

 331 14 331 14 − − − )ب(حساابت أخرى مستحقة القبض

 588 501 1 791 392 − 749 194 048 914 جمموع األصول املالية 

 
 ن دوالر مليو  1.1ابستثناء مسا ات عينية مستحقة القبض تبلغ قيمتها  )أ( 
ماليني  13.2ابسأأأتثناء املدفوعات املسأأأبقة وسأأأل  منحة التعليم واملبالغ املسأأأتحقة من موسأأأسأأأات األمم املتحدة، اليت يبلغ جمموعها  )ب( 

 )ب(  ٦دوالر، على النحو املبني يف املالحظة 
  

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

2017 
األصأأأأأأأأأأأأأأأول احملتفظ  أأا 
 حىت اتريخ االستحقاق

صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول األ
 املتاحة للبيع

األصأأول املقيّمة ابلقيمة 
 العادلة بفائض أو عجز

قروض وحساابت 
 اجملموع مستحقة القبض

 391 1٨4 ٦2٨ 4٦ − 17٨ ٦ 5٨5 131 النقدية ومكافئات النقدية      

 127 77٦ − − 412 1٨4 715 591 االستثمارات

 7٨7 313 7٨7 313 − − − )أ(املسا ات املستحقة القبض

 923 12 923 12 − − − )ب(ساابت أخرى مستحقة القبضح

 228 287 1 338 373 − 590 190 300 723 جمموع األصول املالية 

 
 مليون دوالر  0.٨ابستثناء مسا ات عينية مستحقة القبض تبلغ قيمتها  )أ( 
ماليني  ٨.2األمم املتحدة، اليت يبلغ جمموعها ابسأأأأتثناء املدفوعات املسأأأأبقة وسأأأأل  منحة التعليم واملبالغ املسأأأأتحقة من موسأأأأسأأأأات  )ب( 

 )ب(   ٦دوالر، على النحو املبني يف املالحظة 
  

وتقيد األصأأأأأأأأأأأأأأأول املالية احملتفظ  ا حىت اتريخ االسأأأأأأأأأأأأأأأتحقاق ابلتكلفة بعد اإلهالك  ويف اتريخ  
تها السأأأأأأأوقية اإلبالغ، جتاوزت القيمة الدفرتية هل   األصأأأأأأأول )مقيسأأأأأأأة ابلتكلفة بعد خصأأأأأأأم اإلهالك( قيم

 مليون دوالر(  1.٨: جتاوزت القيمة الدفرتية القيمة السوقية مبقدار 2017مليون دوالر ) 1.4مبقدار 



A/74/5/Add.8 

كانصندوق األمم املتحدة للس  

()اتبع مالحظات على البياانت املالية  

 

131/153 19-09429 

 

أما األصأأأأأأول املالية املتاحة للبيع فتقيد ابلقيمة السأأأأأأوقية العادلة اليت حتدد على أسأأأأأأاس األسأأأأأأعار  
من املعايي احملاسبية الدولية  30دد املعيار املعروضة غي املعدلة يف األسواق النشطة لألصول املتطابقة  وحي

اهلرمي ذي املسأأأتوايت الثالثة املسأأأتخد  يف قياس التسأأألسأأأل للقطاع العا : األدوات املالية: اإلفصأأأاحات، 
يسأأأأأأأأأتخد  أكثر  1القيمة العادلة اسأأأأأأأأأتنادا إىل أ ية املدخالت املسأأأأأأأأأتخدمة يف تقدير القيمة، فاملسأأأأأأأأأتوى 

املعروضأأأأة غي املعدلة يف األسأأأأواق النشأأأأطة لألصأأأأول أو اخلصأأأأو  املتطابقة(،  املدخالت موثوقية )األسأأأأعار
يسأأأتخد  أقل املدخالت موثوقية )مدخالت غي مسأأأتندة إىل بياانت للسأأأوق قابلة للرصأأأد(   3واملسأأأتوى 

 من التسلسل اهلرمية للمعايي 1وُحدد قياس مجيع استثمارات الصندوق املقيدة ابلقيمة العادلة يف املستوى 
 احملاسبية الدولية للقطاع العا   

ويف اتريخ اإلبالغ، مل يكن لدى صأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأكان أي أصأأأأأأأأول مالية مسأأأأأأأأجلة ابلقيمة العادلة  
 : صفر(  2017بفائض أو عجز )

 والقيم الدفرتية للقروض واحلساابت املستحقة القبض هي تقريب  معقول لقيمتها العادلة   
 

 اخلصو  املالية  
دان  قيمة اخلصأأأو  املالية لصأأأندوق السأأأكان املسأأأجلة يف اتريخ اإلبالغ بناء على يعرض اجلدول أ 

 تصنيفات املعايي احملاسبية الدولية للقطاع العا  اليت اعتمدها الصندوق 
 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

201٨ 
اخلصأأأأأأأأأأأأأأأو  املقيّمة ابلقيمة 
 اجملموع اخلصو  املالية األخرى العادلة بفائض أو عجز

 77٨ 10٦ 77٨ 10٦ − )أ(احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات    

 493 15 335 15 15٨ اخلصو  األخرى )املتداولة وغي املتداولة(

 271 122 113 122 158 جمموع ا صوم املالية 

 
، على النحو املبني يف ماليني دوالر 7.2ابستثناء املبالغ املستحقة ملوسسات األمم املتحدة، اليت يبلغ جمموعها  )أ( 

  10املالحظة 
 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

2017 
اخلصأأأأأأأأأأأأأأأو  املقيّمة ابلقيمة 
 اجملموع اخلصو  املالية األخرى العادلة بفائض أو عجز

 979 102 979 102 − احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات    

130 557 اخلصو  األخرى )املتداولة وغي املتداولة(  ٨5٨ 

 837 103 280 103 557 جمموع ا صوم املالية 

  
مليون دوالر مسأأأأأأأأأأجلة ابلقيمة  0.2ويف اتريخ اإلبالغ، بلغت قيمة اخلصأأأأأأأأأأو  املالية للصأأأأأأأأأأندوق  

مليون دوالر(، انشئة عن عقود ابلعمالت األجنبية مربمة يف إطار  0.٦: 2017العادلة بفائض أو عجز )
بعد انتهاء اخلدمة  وقيد يف بيان األداء املايل من خالل الفائض صايف  حافظة استثمارات الت مني الصحي
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مليون دوالر، وهي مكاسأأأأأب انجتة عن ه    1.3مكاسأأأأأب أسأأأأأعار الصأأأأأرف، احملققة وغي احملققة، بقيمة 
 مليون دوالر(  1.9: خسارة قدرها 2017العقود خالل السنة )

وصأأنفت  201٨كانون األول/ديسأأمرب   31 مليون دوالر يف 122.1وبلغ جمموع اخلصأأو  املالية  
يف املائة من ه    ٨٨.4ماليني دوالر(  ومبا أن موعد تسأأأأأأأأأأأوية  103.3: 2017خصأأأأأأأأأأأوما مالية أخرى )
 شهرا من اتريخ اإلبالغ، فإهنا تقيد ابلقيمة االمسية  12اخلصو  حيني يف غضون 

 
 التعرض للم اطر  

 املالية من بينها ما يلي: صندوق السكان عرضة جملموعة متنوعة من املخاطر 
خماطر االئتمان: خماطر تتمثل يف احتمال أن يتكبد الصندوق خسارة مالية نتيجة عد   )أ( 

 وفاء طرف اثلث ابلتزاماته التعاقدية/املالية إزاء الصندوق  
خمأأاطر السأأأأأأأأأأأأأأأيولأأة: احتمأأال أال تكون لأأدى الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق أموال كأأافيأأة للوفأأاء ابلتزامأاتأه  )ب( 

 ا استحقاقه عند
خماطر السوق: إمكانية تكبد الصندوق خسائر مالية كبية بسبب التقلبات غي املواتية  )ج( 

 يف أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األوراق املالية االستثمارية 
 

 حتليل خماطر االئتمان  
مارات، واملسأأأأأأأأأا ات تنشأأأأأأأأأ  خماطر االئتمان أسأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأاا من النقدية ومكافئات النقدية، واالسأأأأأأأأأتث 

 املستحقة القبض  والقيمة الدفرتية لألصول املالية هي أقصى درجات التعرض ملخاطر االئتمان 
وحتأأدد اسأأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجيأأات التخفي  من املخأأاطر االئتمأأانيأأة لألدوات املأأاليأأة يف املبأأادئ التوجيهيأأة  

ول والت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة، لالستثمار املتصلة حبافظيت االستثمارات املتعلقتني برأس املال املتدا
وحتأأد من مقأأدار التعر ض ملخأأاطر االئتمأأان املتعلقأأة أبي طرف منأأاظر منفرد، من خالل حتأأديأأد املتطلبأأات 
الدنيا جلودة االئتمان، ووضأأأأأأأأع حدود حسأأأأأأأأب إصأأأأأأأأدار األداة املالية ونوعها  وتشأأأأأأأأرت  املبادئ التوجيهية 

دارة االئتمانية جلهات اإلصأأأأأأأدار واألطراف املقابلة  وتقتصأأأأأأر لالسأأأأأأأتثمار إجراء رصأأأأأأأد مسأأأأأأأتمر لتقدير اجل
يف املائة من جمموع االسأأأأأأأأأأأأأأتثمارات( على أدوات من درجة  ٨1حافظة اسأأأأأأأأأأأأأأتثمارات رأس املال املتداول )

التصأأني  االسأأتثماري ذات اإليرادات الثابتة الصأأادرة عن الوكاالت السأأيادية أو فوق الوطنية أو احلكومية 
 واملصارف  أو االحتادية،
وُتسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأد  تقأأديرات اجلأأدارة االئتمأأانيأأة اليت تنجزهأأا وكأأاالت تقأأدير اجلأأدارة االئتمأأانيأأة الثالث  

(، Fitch( وفيتش )S&P Global Ratingsالعاملية ) S&P( وتصأأأأأأأأأأأأأأأنيفات Moody’sاألهم، وهي موديز )
ت الصندوق تت ل  أساسا من لتقييم املخاطر االئتمانية لألدوات املالية  ويف اتريخ اإلبالغ، كانت حافظا

أدوات من درجة التصني  االستثماري، مثلما هو مبني يف اجلداول التالية )املعروضة ابستخدا  تصنيفات 
S&P  )العاملية 
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 )ر(تركيز االستثمارات الثابتة الدخ  حس  اجلدارة االئتمانية، حافظة استثمارات ررس املال املتداول  
 ملتحدة()آبالف دوالرات الوالايت ا

201٨ AAA AA+ AA AA- A+ A اجملموع 

 000 115 000 25 000 25 000 ٦5 − − − الودائع أَلَجل        

 544 ٦9٦ − 000 15 ٨23 ٨٨ 3٨2 104 509 133 ٨30 354 السندات

 544 811 000 25 000 40 823 153 382 104 509 133 830 354 اجملموع 

  
 ()آبالف دوالرات الوالايت املتحدة

2017 AAA AA+ AA AA- A+ A اجملموع 

 000 25 − − 000 25 − − − الودائع أَلَجل        

 953 49 000 15 − − 000 10 953 24 − األوراق التجارية

 7٦2 51٦ 4٦3 11 999 9 5٦٨ ٦9 9٨2 77 39٦ 59 354 2٨٨ السندات

 715 591 463 26 999 9 568 94 982 87 349 84 354 288 اجملموع 

 
 ابستثناء االستثمارات املصنفة نقدية أو مكافئات نقدية  )أ( 

  
 )ر(تركيز االستثمارات الثابتة الدخ  حس  اجلدارة االئتمانية، حافظة استثمارات التأمني الصحي بعد انتهاء ا دمة

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

201٨ AAA AA+ AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- 

خأأأأأأأأأأأزانأأأأأأأأأأأة 
الأأأأأأأوالايت 
 اجملموع غي مقيّمة املتحدة

 ٨22 74 04٦ 5٨ 34٦ ٦ 103 033 2 421 1 900 ٨47 533 2 730 9٨4 ٨79 األوراق املالية ذات اإليرادات الثابتة             

 822 74 046 58 346 6 103 033 2 421 1 900 847 533 2 730 984 879 اجملموع 

  
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

2017 AAA AA+ AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- 

خأأأأأأأأأأأأزانأأأأأأأأأأأأة 
الأأأأأأأأوالايت 
 اجملموع غي مقيّمة املتحدة

 914 ٦٦ 527 43 903 9 107 7٦1 1 993 4 − 0٨0 1 ٦05 2 7٨5 037 1 11٦ 1 األوراق املالية ذات اإليرادات الثابتة             

 914 66 527 43 903 9 107 761 1 993 4 − 080 1 605 2 785 037 1 116 1 اجملموع 

 
 ابستثناء االستثمارات املصنفة نقدية أو مكافئات نقدية  )أ( 

  
مليون دوالر من األوراق املالية ذات اإليرادات الثابتة احملتفظ  ا يف  5٨.0ومن أصأأأأل مبلغ قدر   

مليون  43.5: 2017العاملية  ) S&Pواليت مل تقيمها تصأأأأأأأأأأأأأأأنيفات  201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31
ماليني دوالر( بدرجات ترتاوح  9.0: 2017مليون دوالر ) 12.4(، صأأنفت موديز سأأندات بقيمة دوالر
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 ٦.1: 2017مليون دوالر ) 1.٨ملا قيمته  Ba2ماليني دوالر، وبدرجة  10.٦ملا قيمته  Aa2و  Aaaبني 
ت اإليرادات الثابتة مليون دوالر، على التوايل(  ومتثل غالبية األوراق املالية األخرى ذا 2.9ماليني دوالر و

وغي املصأأأنفة اسأأأتثماراٍت يف سأأأندات متداولة يف البورصأأأة وصأأأناديق مشأأأرتكة، تضأأأم أدوات متعددة، واليت 
 ميكن تقييمها فرداي، ولكن ه   السندات مل تصن  عموما 

وهناك جزء كبي من املسأأا ات املسأأتحقة القبض مسأأتحق من حكومات ذات سأأيادة ووكاالت  
يف ذلك منظمات أخرى اتبعة لألمم املتحدة تنخفض جدا احتماالت ختلفها عن الدفع   فوق وطنية، مبا

ومما خيف  أيضأأأا من حدة املخاطر االئتمانية اليت يتعرض هلا الصأأأندوق فيما يتعلق ابملسأأأا ات املسأأأتحقة 
بيان  2الحظة القبض غي املسأأأأأأددة أن األنشأأأأأأطة الربانجمية ال تبدأ عادة إال عند قبض النقدية  ويرد يف امل

النهج ال ي يتبعه الصأأأندوق يف تقييم إمكانية حتصأأأيل املسأأأا ات املسأأأتحقة القبض غي املسأأأددة  ويرد يف 
كانون األول/   31)أ( حتليل ألعمار املسا ات املستحقة القبض اليت جتاوز اتريخ استحقاقها  ٦املالحظة 
 ضمونة التحصيل وتقلبات االعتمادات املخصصة للحساابت غي م 201٨ديسمرب 

 
 حتليل خماطر السيولة  

يستخد  صندوق السكان استثمارات يف حافظة استثمارات رأس املال املتداول لتلبية احتياجاته  
من التدفقات النقدية العادية  ويتخ  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي القرارات املتعلقة ابالسأأأأأأأتثمار مع إيالء 

نقدية للصأأأأأأأأأندوق عن طريق مضأأأأأأأأأاهاة آجال اسأأأأأأأأأتحقاق االسأأأأأأأأأتثمار مع االعتبار الواجب لالحتياجات ال
توقيت املصأأروفات النقدية املسأأتقبلية  ول ا حيتفظ الصأأندوق جبزء كبي من اسأأتثماراته يف شأأكل مكافئات 
 نقدية وأدوات مالية قصية األجل تكفي لتغطية التزاماته عند استحقاقها كما هو مبني يف اجلدول التايل 

 
 الرات الوالايت املتحدة()آبالف دو 

 
كأأأأأانون األول/   31

 201٨ديسمرب 
النسأأأأأأأأأأبة 
 املئوية

كأأأأانون األول/   31
 2017ديسمرب

النسأأأأأأأأأأأأأأأبأأأة 
 املئوية

 1٨ 5٨5 131 11 504 102 مكافئات النقدية     

 18 585 131 11 504 102 اجملموع الفرعي 

 32 557 22٨ 4٨ 295 435 االستثمارات املتداولة

 50 15٨ 3٦3 41 249 37٦ املتداولةاالستثمارات غي 

 82 715 591 89 544 811 اجملموع الفرعي 

 100 300 723 100 048 914 جمموع االستثمارات والنقدية ومكافئات النقدية 

  
 حتليل خماطر السوق  

خماطر السأأأأأأوق هي أن يتكبد صأأأأأأندوق السأأأأأأكان خسأأأأأأائر مالية انمجة عن تقلبات غي مواتية يف  
ت املالية يف األسأأأواق، مبا يف ذلك تقلبات أسأأأعار الفائدة وأسأأأعار صأأأرف العمالت األجنبية أسأأأعار األدوا

 وأسعار األوراق املالية 
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 خماطر أسعار الفائدة )أ( 
تنشأأأأأأأأ  خماطر أسأأأأأأأأعار الفائدة من آاثر التقلبات يف أسأأأأأأأأعار الفائدة السأأأأأأأأوقية على القيمة العادلة  

دية املسأأأأأأتقبلية من إيرادات الفوائد  ويتعرض صأأأأأأندوق السأأأأأأكان لألصأأأأأأول واخلصأأأأأأو  املالية والتدفقات النق
 ملخاطر أسعار الفائدة على أصوله اليت تدر فائدة  

يف املائة من  ٨1وال ترتبط اسأأأأأأأأأتثمارات الصأأأأأأأأأندوق يف حافظة اسأأأأأأأأأتثمارات رأس املال املتداول ) 
أبسأأأعار السأأأوق وال تت ثر  جمموع االسأأأتثمارات(، اليت تصأأأن  على أهنا حُمتَفظ  ا حىت أجل االسأأأتحقاق،

 يف املائة(  7٦: 2017قيمتها الدفرتية ابلتغيات يف أسعار الفائدة )
يف املائة من جمموع  19أما استثمارات الصندوق يف حافظة الت مني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ) 

يف  24: 2017) االسأأأأأأأتثمارات(، اليت تصأأأأأأأن  على أهنا اسأأأأأأأتثمارات متاحة للبيع، فُتقيَّد ابلقيمة العادلة
، مشلأت هأ   احلأافظأة أدوات مأاليأة مأدرة للفأائأدة تقدر 201٨كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31املأائأة(  ويف 
يف املائة من جمموع االسأأأأتثمارات(، مما يعرضأأأأها ملخاطر سأأأأعر الفائدة  7مليون دوالر ) 74.٨قيمتها مببلغ 

  ويبني اجلدول أدان  حسأأاسأأية سأأعر يف املائة من جمموع االسأأتثمارات( 9مليون دوالر،  9.٦٦: 2017)
 الفائدة فيما يتعلق     االستثمارات على أساس فرتة استحقاقها 

 
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 تباين احلساسية
201٨  2017 

 )أ(الفائض/العجز صايف األصول )أ(الفائض/العجز صايف األصول

 − (372 1) − (350 1) نقطة أساس 100ارتفاع قدر       

 − ٦٨٦ − ٦75 نقطة أساس 50اخنفاض قدر  

 
مبا أن حافظة اسأأأأأتثمارات الت مني الصأأأأأحي بعد انتهاء اخلدمة تصأأأأأنَّ  على أهنا متاحة للبيع، تُقّيد التغيات يف  )أ( 

 القيمة العادلة يف صايف األصول، وليس للتقلبات يف أسعار الفائدة أي أتثي على الفائض/العجز للسنة 
  

، احتفظ صأأأأأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأأأأأكان ابسأأأأأأأأأأأأأأأتثمارات قدرها 201٨كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب   31 ويف 
مليون دوالر يف صورة أوراق مالية ذات إيرادات اثبتة مقّدرة بسعر عائم ومقوَّمة بدوالرات الوالايت  15.0

مليون دوالر(، حتني آجاهلا مجيعها يف غضأأأأأأأون ثالثة أشأأأأأأأهر من اتريخ اإلبالغ   15.0: 2017املتحدة )
هل   األوراق املالية معدل قسأأأيمة متغي، يعدَّل دوراي إىل املعدل السأأأائد يف السأأأوق، مما يعرِّض الصأأأندوق و 

 للتقلبات يف التدفقات النقدية املستقبلية من إيرادات الفوائد 
 

 املخاطر املتعلقة أبسعار صرف العمالت األجنبية )ب( 
ألصأأأأول املالية املقومة ابلعمالت األجنبية يتعرض صأأأأندوق السأأأأكان ملخاطر العملة الناشأأأأئة عن ا 

واخلصأأأأأأأو  املالية اليت تتعني تسأأأأأأأويتها ابلعمالت األجنبية  ويلخص اجلدول أدان  مركز الصأأأأأأأندوق يف هناية 
السأأأنة فيما يتعلق أبصأأأوله وخصأأأومه املالية ابلعمالت الرئيسأأأية، مبا يف ذلك األصأأأول واخلصأأأو  اليت تتعرض 

 الت األجنبية ألشد خماطر تقلبات سعر العم
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 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

201٨ 
دوالر الوالايت 

 املتحدة
اجلأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأه 
 اإلسرتليين

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوالر 
 عمالت أخرى اليورو الكندي

كأأانون األول/   31يف 
 201٨ديسمرب 

 ٨77 150 4٦5 4 70٨ 2٦ 739 3 4٦9 49٦ 115 النقدية ومكافئات النقدية       

071 5 5٨9 943 االستثمارات  2 429 31 15٨ 1٨ 2٦1 1 001 147 

 233 335 400 107 ٨24 20 ٦44 72 ٨13 42 552 91 املسا ات املستحقة القبض

 (77٨ 10٦) (57٨ 15) (70٦) (2٦) (٦٦) (402 90) احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات

اخلصأأأأأأأأأأأو  األخرى )مبا يف ذلك اخلصأأأأأأأأأأأو  من 
 املشتقات(

(1 233) (14 124) (10) (125) (1) (15 493) 

 986 364 1 547 114 859 77 776 78 802 34 002 059 1 صايف احليازة املعرضة للم اطرة 

  
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

201٨ 
دوالر الوالايت 

 املتحدة
اجلأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأه 
 اإلسرتليين

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدوالر 
 عمالت أخرى اليورو الكندي

كأأانون األول/   31يف 
 201٨ديسمرب 

 391 1٨4 7٨3 24 035 1٨ 939 3 250 3٨4 137 ة ومكافئات النقديةالنقدي       

 127 77٦ 7٨0 19 ٦13 30 ٨5٨ 3 3٨2 7 494 714 االستثمارات

 7٨7 313 451 5٦ ٨4٦ 32 3٨5 55 504 ٦3 ٦01 105 املسا ات املستحقة القبض

) (020 13) (209) (4) (54) (٦92 ٨9) احلساابت املستحقة الدفع واملستحقات 210  979) 

اخلصأأأأأأأأأأأو  األخرى )مبا يف ذلك اخلصأأأأأأأأأأأو  من 
 املشتقات(

(٨59) − − − 1 (٨5٨) 

 468 170 1 995 87 285 81 178 63 082 71 928 866 صايف احليازة املعرضة للم اطرة 

 
 

ويدير الصندوق بنشا  تعرضه لتقلبات العمالت األجنبية الصافية  وتتخ  خزانة صندوق األمم  
، نيابة عن صأأأأأأندوق السأأأأأأكان، تدابي حتوطية ملواجهة خماطر تقلب أسأأأأأأعار العملة اليت قد املتحدة اإلمنائي

يتعرض هلا صأأأأأأأأأأأأأأأندوق السأأأأأأأأأأأأأأأكان عندما يتعهد املاحنون بتربعات مث يدفعوهنا يف تواريخ خمتلفة وبعمالت 
، جرى التحّو  من خماطر تقلب أسأأأأأأأأأأعار صأأأأأأأأأأرف  اين 201٨دوالر الوالايت املتحدة  وخالل عا   غي
 الت خمتلفة ابلنسبة ل يرادات املت تية من املسا ات  عم

ويقد  اجلدول أدان  حتليال حلسأأاسأأية صأأايف أصأأول الصأأندوق والفائض/العجز للسأأنة إزاء تقلبات  
أسعار العمالت الرئيسية مقابل دوالر الوالايت املتحدة  وسيودي ارتفاع قيمة دوالر الوالايت املتحدة إىل 

 يف صايف األصول للسنة والعكس ابلعكس  اخنفاض الفائض/العجز
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 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

201٨ 

ارتفاع سعر دوالر الوالايت املتحدة 
  يف املائة 10بنسبة 

اخنفاض سعر دوالر الوالايت املتحدة 
 يف املائة 10بنسبة 

 صايف األصول الفائض/العجز صايف األصول الفائض/العجز

 241 ٦2٦ 3 (197) (9٦7 2) ييناجلنيه اإلسرتل     

 270 4٨3 ٨ (221) (941 ٦) الدوالر الكندي

 923 1 72٨ ٦ (573 1) (505 5) اليورو

  
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

2017 

ارتفاع سعر دوالر الوالايت املتحدة 
  يف املائة 10بنسبة 

اخنفاض سعر دوالر الوالايت املتحدة 
 يف املائة 10بنسبة 

 صايف األصول الفائض/العجز صايف األصول فائض/العجزال

 507 391 7 (415) (047 ٦) اجلنيه اإلسرتليين     

 425 595 ٦ (347) (39٦ 5) الدوالر الكندي

 799 1 233 7 (472 1) (91٨ 5) اليورو

  
قات وتسأأأتخد  خزانة الربانمج اإلمنائي أدوات مشأأأتقة مثل عقود الصأأأرف األجن  ا جلة والصأأأف 

 اخليارية والصفقات اخليارية املهيكلة إلدارة تعرض الصندوق ملخاطر أسعار الصرف 
 

 خماطر أسعار األسهم )ج( 
يف املائة من حافظة استثمارات الصندوق املتعلقة ابلت مني الصحي بعد انتهاء  ٦1يتكون حوايل  

حسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأية سأأأأأأأأأأأعر ه   يف املائة(  ويعرض اجلدول أدان   ٦2: 2017اخلدمة من أسأأأأأأأأأأأهم وسأأأأأأأأأأأندات )
يف املائة يف القيمة العادلة  وختص احلسأأاسأأية األسأأهم املصأأنفة على  5االسأأتثمارات إذا حدث تغي بنسأأبة 

أهنا متاحة للبيع، واليت تُعترب معدة للطرح يف السأأوق من خالل صأأايف األصأأول/األسأأهم  ومن مث لن يكون 
 للتغيات يف األسعار أي أتثي على الفائض/العجز للسنة 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 201٨كانون األول/ديسمرب   31القيم العادلة لألسهم يف 
 األثر على البياانت املالية

 صايف األصول الفائض/العجز

 739 5 − يف املائة 5ارتفاع قدر   7٨1 114    

 (739 5) − يف املائة 5اخنفاض قدر   7٨1 114
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 تحدة()آبالف دوالرات الوالايت امل

 2017كانون األول/ديسمرب   31القيم العادلة لألسهم يف 
 األثر على البياانت املالية

 صايف األصول الفائض/العجز

 ٨75 5 − يف املائة 5ارتفاع قدر   49٨ 117    

 (٨75 5) − يف املائة 5اخنفاض قدر   49٨ 117

  
 26املالحظة   
 االلتزامات  

، بلغت التزامات صأأأندوق السأأأكان املتصأأألة ابقتناء خمتل  2017 كانون األول/ديسأأأمرب  31يف  
السأألع واخلدمات املتعاقد عليها، ولكنه مل يسأأتلمها، مبا يف ذلك املمتلكات واملنشأأآت واملعدات واألصأأول 

 مليون دوالر(  4٦.9: 2017مليون دوالر ) ٨٦.3غي امللموسة، ما قدر  
قابلة ل لغاء ألن عقود  املوحدة تشأأأأمل شأأأأرو  إلغاء ومل يرب  الصأأأأندوق أي اتفاقات أتجي غي  

 جتيز له فسخ االتفاق قبل حلول أجله بعد اإلخطار ب لك حسب األصول 
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 اجلداول
 اجلدول رلف

 2018كانون األول/ديسمرب   31حالة املسامهات للسنة املنتهية يف  -املوارد  ل امل صصة 
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 حنةاجلهة املا

الرصأأأأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأدوق األمأأأأأم 
املتحدة للسأأأأأأأأأأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1
تسأأأأأأأأأأوايت السأأأأأأأأأأنوات 

 السابقة 
التزامات السأأنة احلالية 
 )إيرادات املسا ات(

املسأأأأأأأأأأا ات احملصأأأأأأأأأألة 
 مقدما

مكاسأأأأأأأب/)خسأأأأأأأائر( 
 أسعار الصرف

املدفوعات املقبوضأأأأأأأأأأأة 
واحلركات يف التربعات 

 احملصلة مقدما

 الرصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأد املسأأأأأأأأأأأأأأأتحق
لصأأأندوق األمم املتحدة 

كانون   31للسأأأأكان يف 
 األول/ديسمرب

 - 12 - - 12 - - أندورا        

 - 20 - - 20 - - أنغوال

 - 934 13 - 571 ٦ 3٦3 7 - - أسرتاليا

 - 234 3 - 231 - - النمسا

 - 1 - - 1 - - جزر البهاما

 4 ٦٦ - - 35 - 35 بنغالديش

 - 15 - - 15 - - برابدوس

 - 111 11 35٨ - 753 10 - - جيكابل

 - ٦ - 3 3 - - بنن

 - 12 - ٦ ٦ - - بواتن

 - ٦ - - ٦ - - املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 - 5 - - 5 - - بوتسواان

 - 40 - 27 13 - - بوركينا فاسو

 - 1 - - 1 - - بوروندي

 47 - - - - (21) ٦٨ الكاميون

 10 - - - 5 - 5 كمبوداي

 - 137 24 250 - 75٦ 11 - 131 12 نداك

 75 - - - - - 75 تشاد
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 حنةاجلهة املا

الرصأأأأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأدوق األمأأأأأم 
املتحدة للسأأأأأأأأأأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1
تسأأأأأأأأأأوايت السأأأأأأأأأأنوات 

 السابقة 
التزامات السأأنة احلالية 
 )إيرادات املسا ات(

املسأأأأأأأأأأا ات احملصأأأأأأأأأألة 
 مقدما

مكاسأأأأأأأب/)خسأأأأأأأائر( 
 أسعار الصرف

املدفوعات املقبوضأأأأأأأأأأأة 
واحلركات يف التربعات 

 احملصلة مقدما

 الرصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأد املسأأأأأأأأأأأأأأأتحق
لصأأأندوق األمم املتحدة 

كانون   31للسأأأأكان يف 
 األول/ديسمرب

 - 5 - - 5 - - شيلي        

 - ٦00 1 - - ٦00 1 - - الصني

 - 1 - - 1 - - جزر كوك

 - 5 - - 5 - - كوستاريكا

 - 5٨ - 29 29 - - كوت ديفوار

 - 11 - - 11 - - قربص

31 - - - - (7) 20 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  

 - 2٨3 37 221 - 0٦2 37 - - الدامنرك

 2 - - - - - 2 جيبوي

 - 15 - - 15 - - اجلمهورية الدومينيكية

 - 2 - - 2 - - السلفادور

 30 - - - - (10) 40 غينيا االستوائية

 - 5 - - 5 - - إريرتاي

 - 139 - ٦٨ 71 - - إستونيا

 30 - - - - - 30 إسواتيين

 - 000 20 - - 000 20 - - فنلندا

 - ٦75 - - ٦75 - - فرنسا

 - ٨ - - ٨ - - غامبيا

 - 20 - - 20 - - جورجيا

 - 190 25 - - 190 25 - - أملانيا

 3٦ - - - - (1٨) 54 غاان

 - 4 - - 2 - 2 غواتيماال

 - 9 - ٦ 3 - - بيساو -غينيا 
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 حنةاجلهة املا

الرصأأأأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأدوق األمأأأأأم 
املتحدة للسأأأأأأأأأأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1
تسأأأأأأأأأأوايت السأأأأأأأأأأنوات 

 السابقة 
التزامات السأأنة احلالية 
 )إيرادات املسا ات(

املسأأأأأأأأأأا ات احملصأأأأأأأأأألة 
 مقدما

مكاسأأأأأأأب/)خسأأأأأأأائر( 
 أسعار الصرف

املدفوعات املقبوضأأأأأأأأأأأة 
واحلركات يف التربعات 

 احملصلة مقدما

 الرصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأد املسأأأأأأأأأأأأأأأتحق
لصأأأندوق األمم املتحدة 

كانون   31للسأأأأكان يف 
 األول/ديسمرب

 1 1 - - 1 - 1 غياان        

 - 3 - - 3 - - هندوراس

 - 31٨ - - 31٨ - - آيسلندا

 - 49٦ - - 49٦ - - اهلند

 - 27 - - 13 - 14 إندونيسيا

 - 037 4 (195) - 232 4 - - أيرلندا

 - 35٨ 2 (12٦) - 4٨4 2 - - إيطاليا

 - 2٨5 37 - - 9٦1 1٨ - 324 1٨ الياابن

 - 50 - - 50 - - األردن

 - 50 - - 50 - - كازاخستان

 - 20 - - 10 - 10 كينيا

 15 - - - − - 15 كييباس

 - 10 - - 10 - - الكويت

 3 3 - - 3 - 3 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 7 7 - - 7 - 7 ليسوتو

 - 25 - - 25 - - ليختنشتاين

 - 1٨3 3 (11) - 194 3 - - لكسمربغ

 - 27 (2) - 15 - 14 مدغشقر

 - 15 - 5 10 - - ملدي 

 - 2 - - 2 - - جزر مارشال

 - 13 - 10 3 - - اموريتاني

 - 3 - - 3 - - موريشيوس

 - ٦1 - - ٦1 - - املكسيك
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 حنةاجلهة املا

الرصأأأأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأدوق األمأأأأأم 
املتحدة للسأأأأأأأأأأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1
تسأأأأأأأأأأوايت السأأأأأأأأأأنوات 

 السابقة 
التزامات السأأنة احلالية 
 )إيرادات املسا ات(

املسأأأأأأأأأأا ات احملصأأأأأأأأأألة 
 مقدما

مكاسأأأأأأأب/)خسأأأأأأأائر( 
 أسعار الصرف

املدفوعات املقبوضأأأأأأأأأأأة 
واحلركات يف التربعات 

 احملصلة مقدما

 الرصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأد املسأأأأأأأأأأأأأأأتحق
لصأأأندوق األمم املتحدة 

كانون   31للسأأأأكان يف 
 األول/ديسمرب

 - ٦ - 3 3 - - املوحدة( -ميكرونيزاي )والايت         

 12 ٨ - 4 4 (4) 1٦ منغوليا

 - 12 - - 12 - - املغرب

 - 3 - - 3 - - ميامنار

 - 9 - - 4 - 5 نيبال

 - 500 37 - - 500 37 - - هولندا

 - 29٦ 5 44 - 252 5 - - نيوزيلندا

 - 5 - - 5 - - نيكاراغوا

 - 7٦7 ٦3 - - 7٦7 ٦3 - - النرويج

 - 10 - - 10 - - ُعمان

 - 249 - - 249 - - ابكستان

 5 - - - 5 - - ابالو

 10 - - - 10 - - بنما

 ٨ - - - - (4) 12 اببوا غينيا اجلديدة

 - 34 (2) - 3٦ - - الفلبني

71 - - 10٨ - - الربتغال  91 

 - ٦0 - - ٦0 - - قطر

 - 102 - - 102 - - مجهورية كوراي

 - 10 - - 10 - - رومانيا

 - 300 - - 300 - - االحتاد الروسي

 1 - - - 1 - - رواندا

 - 9 - - 3 - ٦ ساموا

 4 5 - - 9 - - سان تومي وبرينسي 
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 حنةاجلهة املا

الرصأأأأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأدوق األمأأأأأم 
املتحدة للسأأأأأأأأأأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1
تسأأأأأأأأأأوايت السأأأأأأأأأأنوات 

 السابقة 
التزامات السأأنة احلالية 
 )إيرادات املسا ات(

املسأأأأأأأأأأا ات احملصأأأأأأأأأألة 
 مقدما

مكاسأأأأأأأب/)خسأأأأأأأائر( 
 أسعار الصرف

املدفوعات املقبوضأأأأأأأأأأأة 
واحلركات يف التربعات 

 احملصلة مقدما

 الرصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأد املسأأأأأأأأأأأأأأأتحق
لصأأأندوق األمم املتحدة 

كانون   31للسأأأأكان يف 
 األول/ديسمرب

 - 500 - - 500 - - اململكة العربية السعودية        

 - 5 - - 5 - - صربيا

 - - - - - (2) 2 سيشيل

 90 - - - - (30) 120 سياليون

 - 5 - - 5 - - سنغافورة

 - ٦ - - ٦ - - سلوفاكيا

 - ٦ - - ٦ - - سلوفينيا

 4٦ 43 4 - 4٦ - 39 جنوب أفريقيا

 - 5٦9 (14) - 5٨3 - - إسبانيا

 - 1٨ - - 1٨ - - سري النكا

 ٦0 - - - 30 - 30 السودان

 1 - - - - - 1 سورينا 

 - 275 ٨1 (7٦4 1) - 039 ٨3 - - السويد

 - 0٦4 1٦ 112 - 952 15 - - سويسرا

 - 1 - - 1 - - طاجيكستان

 - 303 - 150 153 - - اتيلند

 3 - - - 3 - - مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا

 - 5 - - 5 - - توغو

 2 - - - - - 2 توكيالو

 - 4 - 3 1 - - تونغا

 5 - - - 5 - - داد وتوابغوتريني

 - 150 - - 150 - - تركيا

 - 3 - - 3 - - تركمانستان



 

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مالحظات على البياانت املالية
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 حنةاجلهة املا

الرصأأأأأأأأأأأأأأيد املسأأأأأأأأأأأأأأتحق 
لصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأأأدوق األمأأأأأم 
املتحدة للسأأأأأأأأأأأأكان يف 

 كانون الثاين/يناير  1
تسأأأأأأأأأأوايت السأأأأأأأأأأنوات 

 السابقة 
التزامات السأأنة احلالية 
 )إيرادات املسا ات(

املسأأأأأأأأأأا ات احملصأأأأأأأأأألة 
 مقدما

مكاسأأأأأأأب/)خسأأأأأأأائر( 
 أسعار الصرف

املدفوعات املقبوضأأأأأأأأأأأة 
واحلركات يف التربعات 

 احملصلة مقدما

 الرصأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأد املسأأأأأأأأأأأأأأأتحق
لصأأأندوق األمم املتحدة 

كانون   31للسأأأأكان يف 
 األول/ديسمرب

 25 5 - - 15 - 15 أوغندا        

 - 10 - - 10 - - اإلمارات العربية املتحدة

اململكأأأة املتحأأأدة لربيطأأأانيأأأا العظمى 
 - 510 25 - - 510 25 - - وأيرلندا الشمالية

 - 5 - - 5 - - أوروغواي

 - 1 - - 1 - - فانواتو

 - 20 - - 20 - - فييت ان 

 - 10 - - 10 - - زامبيا

 - 150 - - 30 - 120 زمبابوي

 - 57 - - 57 - - املسا ات من القطاع اخلاص

دوالر أو  500مسأأأأأأأأأأأأأأأا ات تعادل 
 2 1 - 1 1 (1) 2 )أ(تقل عنها

 638 752 414 (122 1) 886 6 503 378 (97) 220 31 اجملموع الفرعي 

ا ات احلكومية يف تكالي  املسأأأأأأأأأأأأأأأأ
 - 297 - - 297 - - املكاتب احمللية

 886b (1 122) 415 049 638c 6 800 378 (97) 220 31 اجملموع 

 
 تشمل ألبانيا وجزر القمر  )أ( 
  13ه ا املبلغ هو جزء من اإليرادات املوجلة الواردة يف املالحظة   )ب( 
 مليون دوالر  0.35صص حلساب غي مضمون التحصيل مقدار  ه ا املبلغ يعرض إمجايل اعتماد خم )ج(  
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  ابء اجلدول
 2018 ديسمرب/األول كانون  31 يف املنتهية للسنة الصناديق وررصدة واملصروفات اإليرادات - امل صصة املوارد

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأاديق يف 

 كانون الثاين/ 1
 املسا ات يناير

رادات اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
واملصأأأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأأأات 

 املبالغ املردودة األخرى
الأأأأأأأتأأأأأأأحأأأأأأأويأأأأأأأالت 

 والتسوايت
جمأأأمأأأوع األمأأأوال 

 املصروفات املتاحة

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق يف 

كأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأون   31
 األول/ديسمرب

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أأأأأأأأأأأات 
املسأأأأتحقة القبض 

كأأأأأأأأانأأأأأأأون   31يف 
 األول/ديسمرب

          الصناديق االستئمانية          
ABT Associates Inc - 1٦2 - - - 1٦2 1٨ 144 - 

 - 1 - 1 - - - - 1 مصرف التنمية األفريقي

 214 214 (4) 210 - - - 210 - ألبانيا

 125 234 4٨ 2٨2 - - - - 2٨2 اجلزائر

 - 1 - 1 - - - - 1 أندورا وموانكو

 - - (4) (4) - - - (92) ٨٨ أنغوال

٦51 25 5٨2 40 75٨ 13 340 54 - (30) - ٦47 42 723 11 أسرتاليا  

 - - 504 504 - - - - 504 النمسا

موسأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأة عظيم برميجي احملدودة 
 200 1 3٨٦ 1 410 79٦ 1 - - 1 795 1 - للمبادرات اخليية للقطاع اخلاص

 5٦1 3 ٦77 7 3٨٦ 7 0٦3 15 - - 39 ٦22 402 14 بلجيكا

 297 3 971 5 22٦ 1 197 7 - - - - 197 7 موسسة بيل وميليندا غيتس

 - 50 1٦3 213 - - - - 213 بوتسواان

 1٨9 45٦ ٦ 373 ٨29 ٦ - (301) - ٨٦5 4 2٦5 2 الربازيل

 ٨11 1 017 3 ٨15 ٨32 3 - - - - ٨32 3 بوركينا فاسو

 - ٨75 15 ٨٨3 2 75٨ 1٨ - (341) - 002 19 97 الكاميون

 ٦45 72 11٦ 117 ٨٨0 75 99٦ 192 - - ٦ 074 11٦ 91٦ 7٦ كندا

 - 2 40 42 - - - - 42 ىمجهورية أفريقيا الوسط

 3٨٨ 1 444 1 ٦93 1 137 3 - - - - 137 3 تشاد
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أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأاديق يف 

 كانون الثاين/ 1
 املسا ات يناير

رادات اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
واملصأأأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأأأات 

 املبالغ املردودة األخرى
الأأأأأأأتأأأأأأأحأأأأأأأويأأأأأأأالت 

 والتسوايت
جمأأأمأأأوع األمأأأوال 

 املصروفات املتاحة

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق يف 

كأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأون   31
 األول/ديسمرب

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أأأأأأأأأأأات 
املسأأأأتحقة القبض 

كأأأأأأأأانأأأأأأأون   31يف 
 األول/ديسمرب

 - 2 320 322 - - - 200 122 موسسة الصندوق االستثماري لألطفال          

 - 5 - 5 - - - - 5 كولومبيا

 1٦2 300 1٦0 4٦0 - - - 95 3٦5 الكونغو

 - 1٦5 14 179 - - - 174 5 كوستاريكا

 923 2 5٨2 3 920 502 4 - - - 790 1 712 2 كوت ديفوار

 104 5 540 4 454 994 4 - - - 339 4 ٦55 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٦40 17 975 27 550 13 525 41 - (74) - 193 1٨ 40٦ 23 الدامنرك

 375 ٦ 703 ٦ 574 277 7 - - - - 277 7 السلفادور

 - ٦30 1٦4 794 - - - 4٨٦ 30٨ غينيا االستوائية

 - 1 32 33 - - - - 33 إسواتيين

 - 7٦0 27 145 35 905 ٦2 (120) (٨) ٦ 293 40 734 22 املفوضية األوروبية

 - 12٨ 2 1٨9 5 317 7 - - - 149 3 1٦٨ 4 فنلندا

 05٨ 2 077 3 ٨23 900 3 - - - - 900 3 موسسة فيوتيك

 - 4 107 111 - - - - 111 موسسة فورد

595 7 2٨9 9 - - - 2٨4 4 005 5 فرنسا  1 730 - 

 970 002 2 ٨74 1 ٨7٦ 3 - (٨5) 13 0٨3 1 ٨٦5 2 أصدقاء صندوق األمم املتحدة للسكان

 - - ٦5 ٦5 - - - - ٦5 غابون

 - (1) 17 1٦ - (4٨) - - ٦4 التحال  العاملي للقاحات والتحصني

 357 3٦٨ 413 1 7٨1 1 - (3) - ٨3٦ 94٨ أملانيا

 345 1 ٦19 1 135 754 1 - - - 754 1 - صندوق غويب أويو لدعم التنمية

 711 2 7٨2 ٨ 472 35 254 44 - - 297 212 13 745 30 غواتيماال

 - 1٨7 1٦ 441 3 ٦2٨ 19 - - - 000 12 ٦2٨ 7 هاييت

 351 795 3٨0 1 175 2 - - - - 175 2 هندوراس



 

 

A
/7

4
/5

/A
d

d
.8

 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

مال
حظات على البياانت املالية
 

)اتبع
)

 

1
4

7
/1

5
3

 
1

9
-0

9
4

2
9

 

 

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأاديق يف 

 كانون الثاين/ 1
 املسا ات يناير

رادات اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
واملصأأأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأأأات 

 املبالغ املردودة األخرى
الأأأأأأأتأأأأأأأحأأأأأأأويأأأأأأأالت 

 والتسوايت
جمأأأمأأأوع األمأأأوال 

 املصروفات املتاحة

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق يف 

كأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأون   31
 األول/ديسمرب

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أأأأأأأأأأأات 
املسأأأأتحقة القبض 

كأأأأأأأأانأأأأأأأون   31يف 
 األول/ديسمرب

 ٨00 ٦42 1 445 0٨7 2 - - - 0٨7 2 - آيسلندا          

 - 74 - 74 - - - 74 - برانمج العطاء الفردي

 024 7 ٦٦٨ 7 771 1 439 9 - (33٨) - 300 9 477 إندونيسيا

 - 145 - 145 - - - 145 - الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 - ٦00 2 750 350 3 - - - 1٨0 2 170 1 أيرلندا

 200 1 430 1 70 500 1 - - - 500 1 - موسسة إيتايبو بيناسيوانل 

 112 ٦ ٦90 10 13٦ 10 ٨2٦ 20 - (13٦) - ٦12 7 350 13 إيطاليا

 - 579 ٨ ٨52 12 431 21 - (11) - 254 14 1٨٨ 7 الياابن

صأأأأأندوق األمم  -الربانمج املشأأأأأرتك 
 - 71٦ 24 031 30 747 54 - (5) 11 1٦0 39 5٨1 15 املتحدة للسكان: الوكيل املشارك

برانمج األمم املتحدة املشأأأأأرتك املعين 
 125 955 1 404 7 359 9 - - - ٨17 5 542 3 شرية/اإليدزبفيوس نقص املناعة الب

 - 1٨٨ 139 327 - - - 200 127 كازاخستان

 - 75٦ 011 1 7٦7 1 - - - 750 1 17 الكويت

 - 134 115 249 - - - 25 224 لبنان

 - 119 70٨ 1 ٨27 1 - - - - ٨27 1 ليرباي

 242 7 20٦ 11 300 3 50٦ 14 - (3٦) - 707 1 ٨35 12 لكسمربغ

 - 37٦ 405 7٨1 - - - - 7٨1 موسسة مك رثر

 - 20 293 313 - - - - 313 ماليزاي

 0٨0 2 9٨3 2 93٨ 921 3 - - - - 921 3 مايل

 - 2 - 2 - - - 1 1 شركة ماما ماالس 

 - - ٨ ٨ - - - - ٨ MAS Capital (Pvt) Ltdشركة 

 7٨0 ٨47 44٦ 293 1 - - - - 293 1 موريتانيا

 - 202 2٦2 4٦4 - - - 333 131 املكسيك
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أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأاديق يف 

 كانون الثاين/ 1
 املسا ات يناير

رادات اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
واملصأأأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأأأات 

 املبالغ املردودة األخرى
الأأأأأأأتأأأأأأأحأأأأأأأويأأأأأأأالت 

 والتسوايت
جمأأأمأأأوع األمأأأوال 

 املصروفات املتاحة

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق يف 

كأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأون   31
 األول/ديسمرب

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أأأأأأأأأأأات 
املسأأأأتحقة القبض 

كأأأأأأأأانأأأأأأأون   31يف 
 األول/ديسمرب

 - ٦ - ٦ - - - - ٦ MTNموسسة           

 109 1 ٦7٦ 10 397 10 073 21 (44) 7 2 1٦0 7 94٨ 13 جهات ماحنة متعددة

 074 14 92٦ 33 ٨5٦ 15 7٨2 49 - (201) - ٨7٨ 12 105 37 هولندا

 - 2٦3 2 2٦٨ 1 531 3 - - - ٦٨2 ٨49 2 نيوزيلندا

 7٨2 2 ٦٦0 3 4٦4 1 124 5 - - - - 124 5 النيجر

 219 020 3 ٦59 1 ٦79 4 - 295 - ٦52 2 732 1 نيجياي

 514 1 435 3 79٦ 1 231 5 - - - - 231 5 شركة نوبل للطاقة

 ٨٨4 17 ٨51 41 5٦3 12 414 54 - (325) - 7٨0 42 959 11 النرويج

 0٨2 1 450 1 125 575 1 - - - 575 1 - منظمة التغ ية الدولية

 019 1 597 19 020 3٨ ٦17 57 - (٨10) 2 74٦ 4٦ ٦79 11 تنسيق الشوون اإلنسانيةمكتب 

 135 203 - 203 - - - - 203 ُعمان

 - ٦11 1 703 314 2 (155) - - ٨٦0 ٦09 1 اتفاق التعاون األساسي -ُعمان 

 300 3٨9 1٦0 549 - - - 530 19 مناجم أويو تولغوي 

 - - 52 52 - - - - 52 موسسة ابكارد

 274 52٨ 21 549 - - - 549 - بنما

 31 ٨92 1 ٨٦ 97٨ 1 - - - (000 1) 97٨ 2 ابراغواي

 - 22 - 22 - - - - 22 الربتغال

 - 19 - 19 - - - 3 1٦ أفراد بصفتهم الشخصية

 - 70 ٦9 139 - - - - 139 شركة بردوكتورا دي بلباس سوليداد

 - 250 15 2٦5 - - - - 2٦5 قطر

 ٨12 REC - 5 125 5 - - 5 130 995 4 135 2موسسة 

 73٦ 7 791 15 0٨٦ 13 ٨77 2٨ - - - 900 12 977 15 مجهورية كوراي

 - ٦05 73 ٦7٨ - - - 2٦9 409 مجهورية مولدوفا
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أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأاديق يف 

 كانون الثاين/ 1
 املسا ات يناير

رادات اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
واملصأأأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأأأات 

 املبالغ املردودة األخرى
الأأأأأأأتأأأأأأأحأأأأأأأويأأأأأأأالت 

 والتسوايت
جمأأأمأأأوع األمأأأوال 

 املصروفات املتاحة

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق يف 

كأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأون   31
 األول/ديسمرب

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أأأأأأأأأأأات 
املسأأأأتحقة القبض 

كأأأأأأأأانأأأأأأأون   31يف 
 األول/ديسمرب

 4٨2 355 1 192 547 1 - - - - 547 1 االحتاد الروسي          

 37 72 1 73 - - - 73 - موسسة ساابنسي

 - - 30 30 - - - 29 1 سان تومي وبرينسي 

 - 23٨ 194 432 - ٨ - - 424 اململكة العربية السعودية

 - SBI 53 - - - - 53 44 9موسسة 

 - 257 - 257 - - - - 257 سياليون

 - 513 1 300 2 ٨13 3 (4٨) (1) - ٦03 2 259 1 مسا ات صغية

 20٨ 342 74 41٦ - - - - 41٦ دار اإلمناء االجتماعي

 - 4٦0 3 493 2 953 5 - (13٨) - 43٨ 2 ٦53 3 إسبانيا

 79٨ 20 104 4٦ 3٦2 3٦ 4٦٦ ٨2 9 (121) 4 ٦75 22 ٨99 59 السويد

 - 21 441 4٦2 (13) (1٨) - 341 152 رابطة السويد لألمم املتحدة

 241 5 311 10 31٨ 7 ٦29 17 - (100) - 3٨٦ 1 343 1٦ سويسرا

172 - - - - 217 ألبانيا -موسسة أرض اإلنسان   217 - - 

 291 5٨2 - 5٨2 - - - 5٨2 - موسسة املوارد

 -الصأأأندوق االسأأأتئماين املواضأأأيعي 
 03٨ 33 ٦94 199 2٨٦ 149 9٨0 34٨ - - 39٨ 2 503 207 079 139 جهات ماحنة متعددة

 - 3 - 3 - - - - 3 ليشيت - تيمور

 - - 20 20 - - - - 20 شركة تومز شوز احملدودة

 520 745 12٨ ٨73 - - - - ٨73 تركمانستان

 -برانمج األمم املتحأأأأأأدة اإلمنأأأأأأائي 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأدوق االسأأأأأأأأأأأأأأأتئمأأاين املتعأأدد 

 - ٨0٦ 23 ٦09 24 415 4٨ - (52) 4 231 3٦ 232 12 اجلهات الشريكة

اململكأأأة املتحأأأدة لربيطأأأانيأأأا العظمى 
 ٨14 42 3٦٨ 93 2٨٦ ٦2 ٦54 155 - (٨70 1) 27 305 54 192 103 وأيرلندا الشمالية

 - 3٦7 13 ٦00 21 9٦7 34 - (٦٦) 1 34٨ 21 ٦٨4 13 ة األمم املتحدة للطفولةمنظم
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أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأاديق يف 

 كانون الثاين/ 1
 املسا ات يناير

رادات اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
واملصأأأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأأأات 

 املبالغ املردودة األخرى
الأأأأأأأتأأأأأأأحأأأأأأأويأأأأأأأالت 

 والتسوايت
جمأأأمأأأوع األمأأأوال 

 املصروفات املتاحة

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق يف 

كأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأون   31
 األول/ديسمرب

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أأأأأأأأأأأات 
املسأأأأتحقة القبض 

كأأأأأأأأانأأأأأأأون   31يف 
 األول/ديسمرب

 ٦77 7٨4 2 ٦٨0 4 4٦4 7 - (٨٦) - 329 4 221 3 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي          

 342 745 274 019 1 - (3) - - 022 1 منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

هيئة األمم املتحدة للمسأأأأأأأأأأأأأأأأاواة بني 
 - 3٨0 1 509 ٨٨9 1 - (19) - 272 1 ٦3٦ اجلنسني ومتكني املرأة

 - 371 22٨ 1 599 1 - (32) - 550 0٨1 1 صندوق األمم املتحدة للشراكات الدولية

 - 1 421 2 422 2 - (21) - 9٨1 4٦2 1 مفوضية األمم املتحدة لشوون الالجئني

برانمج األمم املتحدة للمسأأأأأتوطنات 
 - ٨ 432 440 - - - - 440 البشرية

 - 155 2 4٨5 1 ٦40 3 - - 11 492 2 137 1 مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

مكتأأب األمم املتحأأدة للتعأأاون فيمأأا 
 ٦7 492 42 534 - - - 534 - بني بلدان اجلنوب

جملس الرؤساء التنفي يني يف منظومة 
 - 131 - 131 - - - 131 - األمم املتحدة املعين ابلتنسيق

صأأأأأندوق األمم املتحدة االسأأأأأتئماين 
 33٦ 417 49٨ 915 - (3) - - 91٨ لألمن البشري

 - 230 413 1 ٦43 1 (7) 14 2 - ٦34 1 الوالايت املتحدة األمريكية

 - 1٦٨ 9٦٨ 13٦ 1 - - - 01٦ 1 120 أوروغواي

 - 5 - 5 - - - - 5 البنك الدويل

1٦5 2٨ ٦79 - - - ٦79 - برانمج األغ ية العاملي  419 

 000 3 001 3 - 001 3 - - - 000 3 1 منظمة الصحة العاملية

 - - - - (2) - - - 2 أسرتاليا -املنظمة الدولية للرؤية العاملية 

 - 29 97 12٦ - - - 12٦ - زمبابوي

 - - 0٦1 1 0٦1 1 - (32) - - 093 1 موسسة زونتا الدولية

الصااااااااناديق  -اجملموع الفرعي  
 668 334 070 938 220 707 290 645 1 (380) (993 4) 829 2 654 871 180 776 االستئمانية

          الصناديق اخلاصة
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أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأأاديق يف 

 كانون الثاين/ 1
 املسا ات يناير

رادات اإليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
واملصأأأأأأأأأأأأأأأأروفأأأأأأأأات 

 املبالغ املردودة األخرى
الأأأأأأأتأأأأأأأحأأأأأأأويأأأأأأأالت 

 والتسوايت
جمأأأمأأأوع األمأأأوال 

 املصروفات املتاحة

أرصأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدة 
الصأأأأأأأأأأأأأأأنأأأاديق يف 

كأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأون   31
 األول/ديسمرب

املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أأأأأأأأأأأات 
املسأأأأتحقة القبض 

كأأأأأأأأانأأأأأأأون   31يف 
 األول/ديسمرب

املخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة  -املسأأأأأأأأأا ات العينية           
 051 1 0٦3 1 305 3٦٨ 1 - - - 379 9٨9 )السلع(

املوارد املتعلقأأأأأة بتقأأأأأدمي التقأأأأأارير إىل 
 - 743 1 211 1 954 2 - - ٨43 - 111 2 اجلهات املاحنة

وظيفة أخصأأأأأأأأأأأائي شأأأأأأأأأأأوون مالية يف 
 - 1٦2 - 1٦2 - - - - 1٦2 االحتاد األورويب

الربانمج العاملي للسأأأأأألع األسأأأأأأاسأأأأأأية 
 - 000 5 (375) ٦25 4 (375) - - - 000 5 لوسائل منع احلمل

 -املخزون/األصأأأأأناف قيد الشأأأأأحن 
 - 719 1 (٦٦2) 057 1 - - - - 057 1 موارد أخرى

 - ٦99 ٦ 323 5 022 12 - - 2٦٦ 730 4 02٦ 7 املبتدئنيبرانمج املوظفني الفنيني 

مكاسأأأب/خسأأأائر صأأأرف العمالت 
 - 51٨ 2 - 51٨ 2 119 - - - 399 2 األجنبية اجملمعة للموارد األخرى

 - 753 1 21 774 1 - - 30 - 744 1 جائزة السكان

اخلدمات غي  -خدمات الشأأأأأأأأأأأأأأأراء 
 277 425 13 327 2 752 15 (٨2٦ 2) - 7٨3 4 - 795 13 املتعلقة بطرف اثلث

 - 074 1 - 074 1 - - 19 - 055 1 صندوق رافايل    ساالس للهبات

املنسق العاملي لربانمج األمم املتحدة 
 - 320 ٦00 920 - - - 7 913 للرعاية

الصااااااااناديق  -اجملموع الفرعي  
 328 1 476 35 749 8 224 44 (083 3) - 940 5 116 5 251 36 ا اصة

 996 335 546 973 969 715 514 689 1 (463 3) (993 4) 769 8 770 876 431 812 وعاجملم 

 
 يف املخصأأأأصأأأأة واملسأأأأا ات املصأأأأروفات فإن، اجلدول ه ا وابسأأأأتثناء  دوالر مليون 47.52 بقيمة “مباشأأأأرة غي تكالي ” رسأأأأو  تشأأأأمل اجلدول ه ا يف عنها املفصأأأأح واملصأأأأروفات املسأأأأا ات :مالحظة 

  املبالغ تلك منها خمصوما ترد األخرى واجلداول املالحظاتو  البياانت
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 اجلدول جيم  
 خدمات الشراء حلساب رطراف اثلثة  

الشأأراء حلسأأاب أطراف اثلثة هو خدمة شأأراء يقدمها الصأأندوق ليس هلا ارتبا  مباشأأر أبي عنصأأر من العناصأأر الربانجمية لصأأندوق  
أطراف اثلثأة وابلنيأابأة عنهأا )حكومأات، أو منظمأات حكوميأة دوليأة، أو منظمأات غي األمم املتحأدة للسأأأأأأأأأأأأأأأكأان، وذلأك بنأاء على طلأب 

ة(  حكومية، أو كياانت اتبعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك صأأأأأأأأأأأأأأأناديق منظومة األمم املتحدة وبراجمها، واهليئات الفرعية التابعة لألمم املتحد
سأأأياسأأأاته  وحتدد شأأأرو  الشأأأراء يف عقد خلدمات الشأأأراء  ويشأأأمل ه ا العقد ويتعلق ه ا الشأأأراء بوالية الصأأأندوق وهو متسأأأق مع أهدافه و 

 رسو  مناولة ُتدفع للصندوق يسدد  ا التكالي  اليت يتكبدها يف عملية الشراء 
 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 

أرصأأأأأأأأأأأأأدة الصأأأأأأأأأأأأأناديق يف 
 كأأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأأون األول/ 31

املعاد  2017ديسأأأأأأأأأأأأأأأمرب 
 تكلفة خدمات الشراء جمموع األموال املتاحة التسوايت والتحويالت راءعوائد خدمات الش تصنيفها كخصو 

ل  يف  صأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأايف السأأأأأأأأأأأأأأأ 
 كأأأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأأأون األول/ 31

 201٨ديسمرب 
       املؤسسات       

 945 19 ٦57 34 ٦02 54 7٨ 339 40 1٨5 14 احلكومات واملوسسات احلكومية الدولية

برانمج األمم املتحأأدة اإلمنأأائي ووكأأاالت 
 2 0٦4 2 0٦٦ 2 10 427 2 (371) تحدة األخرىاألمم امل

 504 2 212 4 71٦ ٦ (5٦) 321 4 451 2 املنظمات غي احلكومية

 451 22 933 40 384 63 32 087 47 265 16 اجملموع 
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 دال اجلدول
  2018 ديسمرب/األول كانون  31 يف املنتهية للسنة امل صصة واملصروفات امل صصة  ل املصروفات

 دوالرات الوالايت املتحدة()آبالف 

 اجملموع  املصروفات العامة  امليزانية املوسسية  األنشطة الربانجمية 
 املخصصة  غي املخصصة  املخصصة  غي املخصصة  غي املخصصة  املخصصة  غي املخصصة 
 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 201٨ 2017 
 137 51 39٨ ٦1 779 214 ٦4٨ 22٨ 139 9 420 10 ٨0٨ 15 779 23 ٦29 113 5٦9 125 99٨ 41 97٨ 50 342 ٨5 300 79 تكالي  املوظفني               

إمدادات الصحة اإلجنابية وغيها 
 10٨ 147 202 15٦ 933 4 733 3 ٦90 3 101 2 127 (295) (153) ٦1 41٨ 143 101 154 959 4 9٦7 3 من اإلمدادات املتصلة ابلربامج

 ٦٦9 7٨ 129 91 ٨59 19 2٨4 21 (35) - ٨0 (٦9) 43 33 704 7٨ 129 91 73٦ 19 320 21 تنمية قدرات النظراء وتدريبهم

 529 102 21٦ 119 250 ٦3 91٨ ٦٦ (05٨ 3) (٨14 4) (921) 203 ٦54 19 434 24 5٨7 105 030 124 517 44 2٨1 42 اللواز  واملواد وتكالي  التشغيل

 59٦ 12٨ 3٨7 17٦ 0٦7 42 539 4٨ 339 3٨2 451 441 909 3 3٨9 7 257 12٨ 005 17٦ 707 37 709 40 اخلدمات التعاقدية واخلدمات املهنية

 419 ٦31 27٦ 3٦9 - - 150 250 7 9 419 ٦31 119 110 تكالي  التمويل

 52٨ 35 32٨ 39 39٦ 21 111 24 19٦ 2٨4 (253) (97) ٦50 2 3٨1 3 332 35 044 39 999 1٨ ٨27 20 السفر

 451 5٨٨ 755 ٦ ٦21 ٦ 5 10 113 2 229 2 741 1 705 1 44٦ 57٨ 901 2 ٦٨7 2 االستهالك واإلهالك

 - 92 449 (24) - 92 452 (3٦) - - - - (3) 12 اضمحالل القيمة

 439 3 47٨ 23 229 5 372 17 31 2 17٨ 4 279 1٦ 2٨ (70) 40٨ 3 47٦ 23 023 1 1٦3 1 املصروفات األخرى

 876 547 449 668 993 378 571 417 307 10 477 8 185 22 684 42 508 141 511 162 569 537 972 659 300 215 376 212 جمموع املصروفات 

 

 


